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«КУТМАН ТАҢ!»

БИРИНЧИ ЖЫЙНАГЫ

Кутман таң – бул таң агаруу, тагыраак айтканда «Таң алды менен!» саламдашуу же «Кутмандуу
таң!». Биз Кыргызстандын жарандык активистери, бизнесмендери жана жаш саясатчылары катышкан Академиянын эки сессиясынын жыйынтыгы боюнча түзүлгөн, жарандарды агартуу
Академиясынын (ЖАА) жыйнагын ушундай атоону чечтик.
Качан адам билимдүү болгондо гана караңгы түркөйлүктөн арылат жана ички жан дүйнөсүнө жарыктын нуру чачырайт. Бүгүнкү маалымат кылымында жаш жана активдүү адамдардын билимдүү
болуусу өтө зарыл, алар ар бири өз орундарынан эле Кыргызстандын коомчулугун жакшы жагына
өзгөртө алышат. Зомбулуксуз, өз эрктери менен адамдын жекелигин баалаган агартуучу коомдокоом кандай түзүлгөнүн терең түшүнүү, ага кошумча ишеним жана бириккен күч менен жаш активист жарандар жаңы реалдуулукту жаратат.
Бул жыйнак Иммануил Канттын «Агартуу деген эмне?» (1784) аттуу программалык статиясы
жана ага Мишель Фуконун (1984) рефлекси менен башталат, ошондой эле силер ЖААнын эксперттеринин статьяларын жана анын эки сессиясынын катышуучуларынын эсселерин табасыңар. Мындан тышкары силер «Интервью» деген бөлүмдөн катышуучулардын өздөрү менен тааныша аласыңар. Бир сессиядагы өз ара интервью берүүдө алар жакшылап таанышуу эле эмес, алардын өздөрү
тууралуу так жана кызыктуу маалыматтарды берет.
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I-БӨЛҮМҮ. Актуалдуу Ой Жүгүртүү

I. АКТУАЛДУУ ОЙ ЖҮГҮРТҮҮ
Иммануил Кант.
«Агартуу деген эмне?», 1784
АГАРТУУ- бул анын өзүнүн күнөөсү боюнча
болгон адамдын жашы жетпеген абалдан
чыгуусу. Жашы жетпегендик – бул кимдир
бирөө тарабынан жетекчиликсиз өзүнүн
акыл-эсин пайдаланууга жөндөмсүздүгү.
Жашы жетпегендик кимдир бирөө тарабынан
аларды жетекчилике албаса чечкиндүүлүктүн
жана кайраттуулуктун жетишсиздигинен
өзүнүн күнөөсү менен акыл-эси жетишпеген
себепке ээ болот. Ошондуктан агартуунун
девизи мындай – өзүңдүн акылыңды пайдалана билүү үчүн кайраттуулукка ээ бол!
Жалкоолук жана коркоктук – адамдардын
көпчүлүк бөлүгү алар жаратылыштын жетекчилигинен тышкары эбак бошогонуна карабастан, өмүр боюу жашы жетпеген бойдон
калууну каалагандар кала берүүдө, ушундай
себептерден улам башкалар жеңил эле
алардын камкорчусу болуу укугун өздөрүнө
ыйгарып алышууда. Жашы жетпегендик
ушунчалык ыңгайлуу болуп эсептелет го!
Эгерде мен үчүн ойлоно турган китеп болсо,
эгерде менин айыбымды алмаштыра турган
руханий иймам болсо, жана менин кандайдыр
бир жашоо түрүмө буйруучу дарыгер ж.д.ушу
сыяктуу, анда өзүмө машакат чектирүүнүн
мага эч кереги жок. Эгерде мен төлөп берүүгө
жөндөмдүү болсом, биринчи жолку көңүлсүз
ишти мен үчүн башка бирөө аткарса, мага ой
жүгүртүүнүн эч кандай кереги жок. Бир далай
көпчүлүк адамдар (анын ичинде бардык
аялдар) баралына жетүү оор жана абдан
коркунучтуу катары эсептешет, - бул мындай
көпчүлүктүн жогорку көзөмөлүн кичи пейилдик менен камкорчунун камкордук кылуусу.
Бул камкорчулар өзүнүн үй жаныбарлары
акмактык кылса жана аларга баш ийип
жетегинде жүргөн тизгинден бир кадам
жасоого батына алса , аларды камкордук
менен сактап келгендер – булардын бардыгынан кийин мындай жандарды эгер алар өз
алдынча баса турган болсо аларга келе турган
коркунучту көргөзүшөт.

Ошентип, ар бир адамдын алар үчүн табигый
болуп калган жашы жетпеген абалдан чыгып
кетүүсү оор болот. Ал ага жагымдуу, чындыгында эле биринчи убакта өзүнүн акылын
пайдаланууга жөндөмсүз, анткени ага мындай
аракет кылууга эч убакта мүмкүндүк берген
эмес.
Насыят жана буйрук – бул механикалык курал
катары акыл –эсти пайдалануу же тагыраагы
ага жаратылыштан берилген зээнин кыянаттык менен пайдалануу-өзү менен такай жашы
жетпегендикке кишендеп келет. Эгерде аны
алып салганда дагы кичинекей арыктан дагы
ишенбеген секирик жасамак, анткени ал
мындай эркин кыймылга көнгөн эмес. Мына
ушундан улам жашы жетпеген абалдан кээ
бир гана адамдар өзүнүн духун мыктылоо
аркылуу чыгып кеткен жана ишенимдүү кадам
жасаган.

1-Сүр. Соната Райымкулова
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Иммануил Кант. «Агартуу деген эмне?», 1784

Эгерде элге эркиндик берилген болсо, эл өзүнөзү агартууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт,
мындан кетүү мүмкүн эмес. Анткени жыйылган элге камкорчу болуп коюлгандардын
арасынан дагы өз алдынча ой жүгүрткөндөр
чыгат, анда өзүнөн жашы жетпегендик эзүүсүн
алып салуу менен өзүнүн кадырынын тегерегиндеги духун жайылтат жана ар бир адамдын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө милдетти
жүктөйт. Ошону менен бирге эле мына муну
дагы эстен чыгарбаш керек, эгерде эч кандай
агартууга жөндөмсүз эл буга чейинки колдонулуп келген эзүүнү колдонууга кайрымдууларды мажбур кылышат. Мына ушундай
адатка айланганды киргизүү канчалык зыян
экендиги, анын аягында ким аларды жаратса
же алардын алдындагы буларды жаратуучулардан өч алышат. Мына ушундай кесепеттен
улам эл агартууга акырындык менен жетишиши мүмкүн. Революциянын жардамы менен
жеке деспотизимден жана ач көздөрдөн же
бийликти сүйүүчүлөр тарабынан эзүүдөн
четтетүүгө жетишүү мүмкүн, бирок ал аркылуу
чыныгы ойлонуу жолун реформалоо жасоого
болбойт; жаңы нерсеге, ошондой эле эскисине ишенүү
ойлонбогон эл үчүн тартипти
начарлатууга кызмат кылат.
Агартуучулук үчүн эркиндик гана керек, эң
негизгиси зыян келтирбеген, негизгиси
бардык учурда өзүнүн акыл –эсин эркин
пайдалануу. Мына мен бардык тараптан
үндөрдү угуп жатам: талкуулабагыла! Офицер
айтат: сүйлөшпөгүлө, машыккыла! Финансы
министринин кеңешчиси: талкуулабагыла,
төлөгүлө! Дин адамы: талкуулабагыла, ишенгиле! (Болгону дүйнөдөгү бир гана башкаруучу айтат: « каалашыңарча жана эмнени
болбосун талкуулагыла, бирок баш ийгиле!»)
Бул жердин бардыгында эркиндикке чек
коюлган. Бирок, кандай чектелүү агартуучулукка тоскоолдук келтирет? Кандайы тоскоолдук
кылбай, ага дагы жардам берет?
-Мен жооп берем: өзүнүн акылын эл алдында
пайдалануу ар дайым эркин болуш керек,
ошол гана элге агартуу бере алат. Бирок
өзүнүн жекече акылын пайдалануу такай
болбосо дагы өтө чектелген болуш керек,
бирок, агартуунун өнүгүшүнө өзгөчө тоскоол-

дук келтирбегендей болсун. Өзүнүн акылын эл
алдында пайдаланууну мен мындайча
түшүнөм, бирөө тарабынан окумуштуу катары
бардык окумуштуу элдин алдында жүзөгө
ашыруучу катары. Жеке акылын пайдалануучуну мен мындай деп атайм, жарандык посту
же кызматты ага ишенген адамдын жүзөгө
ашыруусу. Коомдун кызыкчылыгына тиешелүү айрым иштер үчүн керектүү механизмдин жардамы менен тигил же башка бир
коомдун мүчөлөру өздөрүн пассивдүү алып
жүрүштөрү керек, анткени өкмөт жасалма
бир пикирдүүлүк абалдын жардамы менен
алардын коомдук максатын жүзөгө ашыруу же
аларды бул максаттан жок кылууну кармоо
үчүн эң чечкиндүү кадамдар. Бул жерде
албетте талдоого уруксат кылынбайт, бул
жерде баш ийүүгө тиешелүү болот. Анткени
бул механизмдин бөлүгү өзүн бардык коомдун
мүчөсү катары карайт жана дүйнөлук жарандардын коому катары, демек окумуштуу
сапатында өзүнүн чыгармасынын жардамы
аркылуу эл менен өзүнүн оюнда пикирлешет,
албетте ага коомдун пассивдүү мүчөсү катары
ага тапшырылгандар менен алектенип,
окумуштуу ишке зыян келтирбестен талкуулай алат. Мисалга, эгерде жетекчилеринен
буйрук алган офицер кызматта жүрүп бул
буйруктун максатка ылайыктуулугуна же
пайдалуулугуна курулай ой жүгүртө берүү өтө
эле зыян: ал буйрукка баш ийиши керек.
Адилеттүүлүк үчүн ал окумуштуу катары
аскер кызматынын катачылыгына эскертүү
берүүгө тыюу салууга болбойт жана өзүнүн
сөзүндө муну талкуулоону сунуштайт. Жарандар бекитилген салыкты төлөөдөн баш тарта
алышпайт: эгерде ал аны төлөөгө милдеттүү
болсо, салык төлөөнү арам ойлуулук менен
уяткарса чагымчы катары жазаланышы
мүмкүн (жалпы каршылыкты алып келиши
мүмкүн). Бирок бул адам ушуга карабастан ,
эгер ал окумуштуу катары жетилбегендиги
тууралуу же салык салуу туура эместиги
боюнча өзүнүн оюн элге ачык айтса жарандык
милдетине каршы келбейт. Ошондой эле дин
кызматкери мечиттин символуна ылайык
өзүнүн чиркөө коомунун мүчөлөрүнө диндин
мыйзамын окуган окуучуларына өзүнүн динге
үндөөсүн окууга милдеттүү, же ал ушундай
шарт менен бекитилген. Бирок окумуштуу
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катары ал толук эркиндикке ээ, жадегенде
өзүнүн абдан ойлонулган жана жакшылык
кылууну ойлогон мечиттин символу тууралуу
катачылыктарды жана диний түзүлүштү жана
мечиттик ишти жакшыртуу тууралуу өзүнүн
сунушун элдерге билдирүү бул анын милдети.
Анын уятын азаптай турган мында эч нерсе
жок. Чындыгында диний кызматкер катары
эмнени окутат, ал бирдемени баяндайт,
өзүнүн оюн окутууга эркин эмес, ал кимдир
бирөөнүн атынан окуйт. Ал айтышы мүмкүн:
биздин мечит ушундайларды жана ушуларды
үйрөтөт, мына ал келтирген далили. Ал мындай кырдаалда өзүнүн чиркөө коомунун
кызматкеринен бардык практикалык пайданы
чыгарат, ал өзү толук ишеним менен кол
койбойт болчу, бирок динге үгүттөөгө ал
милдеттүү, анткени, андагы чындыктын
катылганына мүмкүнчүлүгү чыгарылбайт, ар
кандай учурда диндин ичинде эч кандай
карама-каршылыктар жок. Анткени, ага
каршы келген бир нерсе бар деп эгерде ал
ойлосо,анда ал өзүнүн кызматына таза абийри
менен бара алмак эмес жана наамын өзүнөн
алып салууга туура келмек. Демек, поп өзүнүн
оюн дин кызматкерлеринин алдында пайдаланса, анын жеке пайдалануусу, анткени бул
дин кызматкерлери үй кызматчысын түзүшөт,
бирок көпчүлүгү чогулган адамдар. Ушундан
улам, поп катары эркин эмес жана эркин
болушу дагы мүмкүн эмес, анткени ал
бирөөнүн тапшырмасын аткарат. Окумуштуу
катары өзүнүн чыгармалары аркылуу чыныгы
эл менен, атап айтканда дүйнө менен
сүйлөшүп, өзүнүн акылын пайдаланып эл
алдында чыгып сүлөйт, поп өзүнүн акыл эсин
пайдаланууда чексиз эркин жана өзүнүн
атынан сүйлөйт. Чындыгында, бул элдин
камкорчусу (диндик нерселер) өздөрү жашы
жетпегендер – бул тантрактык, түбөлүккө
калтыруу тантрактыгы. Дин кызматкерлеринин өкүлдөрүнө кандайдыр бир коомдоштук
болобу, жыйналыш сыяктуу бир деме, же
досточтимдик класс (бул Голландияда ушинтип аталат) кандайдыр бир алмаштыргысыз
чиркөөлүк символиканы орнотууга ант
бердирип милдеттендирүүгө укуктуу, ошону
менен ар бир өзүнүн мүчөсүнө жогорку
камкордукту
алуу жана ошолор аркылуу
элдерге бул камкордукту тубөлүк калтырабы?

Мен айтат элем: бул такыр мүмкүн эмес.
Бардык убакыт боюу кийинки агартуудан
адамзатын кармоо максатында түзүлгөн
мындай келишим, абсалюттук туура эместик
болмок, эгерде ал жогорку бийлик, рейхстак
тарабынан жана эң салтанаттуу тынчтык
кеишими менен бекитилсе дагы. Эч кандай
доор милдеттенме албайт жана мындай
абалда ант берип кийинки доорго койбойт,
качан ал үчүн өзүнүн аң сезимин (барыдан
мурда көптөн-көп керек болгондо) кеңейтүүгө
мүмкүн болмок эмес, каталыктан арылуу жана
дегеле агартуучулукка алга карай жылуу.
Башталышындагы белгилөө дал ушул алга
жылуудан болсо, бу адамдын жаратылышынын алдында кылмыштуулук болмок. Келечектеги муун мындай келишимди мыйзамсыз
кабыл алынган жана жаман ниеттүүлүк дешип
ыргытып салууга толук укуктуу. Мунун бардыгынын критерийи, тигил же бул элге мыйзам
катары кабыл алат, суроолор болот: элдер
өздөрү үчүн мындай мыйзамды кабыл алат
беле? Ал кыска убакытка деп эсептөөгө
болмок, жакшы бир тартипти киргизүүнү
ошондой эле күткөндөй. Ошону менен ар бир
жаранга, барыдан мурда дин кызматкерине,ачык окумуштуу катары эркиндикти берүү
керек болгон, т.а. өзүнүн дил баянында
түзүлмөдөгү болгон жетишпегендиктерге
тийиштүү эскетүүлөрдү жасайт, анын үстүнө
киргизилген тартип ошол кезге чейин уланса
дагы, азырынча бул иштин маанисине көз
караш эл алдында ачык чагылдырылбайт
жана анчалык далилденбеген, бул илимпоздор, өздөрүнүн добуштарын бириктирип
(мейли баары болбосо да) тактынын алдына
сунуштарын бере алышмак, тиги коомдоштукту өзүнүн коргоосуна алыш үчүн, алар бир
добуштан диндик түзүлүштүн тоскоолдуксуз
өзгөрүшүнүн пайдасына айтышууда, бирок,
эскини сактоону каалагандар дагы ошончо.
Такыр тыйылган кандайдыр ар дайымга
тиешелүү макулдашууга келүү, эл алдында
динди орнотууга күмөндүү эч бир тараптан
кабылбаган, мейли бир адамдын өмүрүнүн
убагында дагы жана ошону менен адамдардын калыптанышындагы кыймылынын
ортосундагы убакыттан айрымдарын алып
салуу жана келечектеги муун үчүн зыяндуу
болсо дагы. Адам өзү үчүн агартууну жылды-

7

Иммануил Кант. «Агартуу деген эмне?», 1784

ра алат – мындай учурда бир аз гана убакытка
– ага кандай маселерди билүүгө тийишти.
Бирок жеке өзү үчүн агартуучулуктан баш
тартуу жана келечектеги муундар үчүн
билдиргенин көбүрөөк бусуу. Ошону менен,
эл өзү үчүн өзүлөрү тууралуу чече алышы
мүмкүн эмес, монархтын элдер тууралуу
чечиши андан дагы аз. Анын авторитети
мыйзамда негиздүү ошондон, ал өзүнүн
эркиндигине бүткүл элдердин эркиндигин
бириктирет. Эгерде ал болгону көңүлүн
бардык чындыкка же жалган жакшыртууну
жарандык тартипте макулдашса, анда ал
өзүнө баш ийгендерди өздөрү чечүүгө уруксат
бериши мүмкүн, алар өзүнүн жанын сакташ
үчүн эмне кылыш керек деп эсептешет: анын
иши-эч ким күч менен ачык жана бекемдөө
менен алектенген башкаларга тоскоол кылбоосуна өзүнүн күчүнүн жетишинче ошолорду
сактоо боюнча тигилерди жөнгө салуу. Бу
иштерге аралашып, ал өзүнүн улуулугуна өзү
зыян келтирет, качан ал өзүнүн башкаруучуларында дил баянын көзөмөлдөөнү ишенгенде,
анын кол алдындагылары өздөрүнүн көз
караштарын талдоого аракет кылат. Ошондой
эле ал өзүнүн жекече жогорудан кароосу
боюнча жасаганда, ошого жараша жеме угууга ылайыктуу (. . .) жана дагы жогорку деңгээлде . качан ал жогорку бийликти ошончолук
басынтып, өзүнүн мамлекетиндеги айрым
тирандардын өзүнүн элинин калгандарына
карата болгон рухий деспоттугун колдойт.
Эгерде эми биз маалымааттуу заманда
жашап жатабызбы деген суроо берсек, анда
жообу мындай болот: жок, балким, биз маалымдуу заманда жашайбыз. Элдердин бүт
баары азыркы убактагы түзүлгөн кырдаалдагы абалда болушкан же ишенимдүү абалда
болушу мүмкүн жана башка тараптагы кимдир бирөөлөрдүн жетекчилигисиз диний
иштерди өздөрүнүн акыл-эстерине пайдалануусу жакшы.Эми анык белгилери болот, эми
аларга муну жакшыртуу үчүн жол ачылат,
маалуумдуулуктун жолуна тоскоолдуктар же
өздөрүнүн күнөөсү менен элдердин жашы
жетпегендик абалдан чыгуусу улам азайгандан азайат. Мындай катнашта биздин заманда
маалыматтык заманы бар же ФРИДРИХТИН
заманы.

Өзүнө жөнсүз сөздү айтпаган падыша, дин
иштеринде элдер үчүн эч нерсеге буйрук
бербөөн өзүмүн милдетим деп эсептеген, ал
эми мындан аларга толук эркиндик берген,
ошондуктан кандай динге болбосун жол
ачуучу деп сыймыктанган эпитеттен дагы баш
тартуусу – мындай падышанын өзү маалымдуу жана замандаштарынын ыраазылыгына
татыктуу жана анын тукумдары адам тукумун
жашы жетпегендиктен куткарган катары , эң
жок дегенде өкмөт тарабынан камкорчулук
жөнүндө сөз жүргөндө жана уятына тиешелүү
иштерде өзүнүн акыл –эсин пайдаланууга ар
кимге эркиндик берген падыша катары
даңкташат. Мындай падышанын руханий
жетилген өкүлдөрү өзүнүн кызматтык абалына зыян келтирбей окумуштуу катары эркин
жана эл алдында өзүнүн оюун жана көз карашын айта алат, тигиндей же мындай катышта
алар кабыл алган символикадан (чиркөөдөн)
четтейт; эч кандай кызматтык милдети менен
чектелбеген ар ким жогорку деңгээлде
мындайды жасай алышат. Бул руханий эркиндик ага өзүн туура эмес түшүнүүнү башкаруучулар түзгөн, сырткы тоскоолдуктар менен
күрөш жүргүзгөндөн тышкары дагы жайылтылат. Мындай башкаруучулар өзүнүн алдындагыларга үлгү көрсөтөт, мындай эркиндикте
коомчулуктун тынчтыгы жана коопсуздугу
тууралуу азыраак дагы кам көрүүнүн зарылдыгы жок. Элдер өздөрү акырындап адептисиздиктен чыга алышат, эгерде эч ким атайлап
аларды кармоого ниеттенбесе.
Мен маалымдуулуктун негизги моменттерин
аныктадым, өздөрүнүн күнөөсүнөн жашы
жетпеген абалдан чыккан элдер, артыкча
диний иштерден, эмне дегенде искусство
жана илимдин катышына биздин башкаруучулар кызыкдар эмес, эмне дегенде өзүнүн кол
алдындагыларга камкорчулук ролду ойноо
үчүн. Мындан сырткары, диний иштеги жашы
жетпегендик көбүрөөк зыяндуу эле эмес,
көбүрөөк маскарачылык. Бирок мамлекетти
башкаруучунун өзүнүн ой жүгүртүү образы,
дин иштериндеги маалыматтуулукка жардам
берүүсү, андан ары уланууда ; ал түшүнөт,
өзүнүн мыйзамдарына коркунуч жоктугун,
келтирүүгө мүмкүнчүлүктүү кол алдындагылар өзүнүн акыл эсин эл алдында колдонууга
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жана мыйзамды жакшылап түзүүгө тиешелүү
өзүнүн оюн ачык айтууга жана колдонуудагыны ачык сындоого; биздин ушундай жаркыраган мисалыбыз бар жана мындай катышта
бир дагы монарх азыркы убакта кимди биз
урматтасак андан өткөн жок.

ри дагы, машинага караганда, көбүрөөк
башкача, анын абийрине ылайык.
Кант, Иммануил. Кант, Иммануил. Собр.соч. в 8 тт. М.:
Чоро, 1994. Т. 8. С. 29-37.

Бирок мурунку өзү агартуучу болгондор,
өзүнүн көлөкөсүнөн коркпойт, бирок ошону
менен коомчулуктун тынчтыгын коргоо үчүн
жакшынакай тартиптүү жана көп сандаган
армияны кармайт, буга республика эрдик кыла
албайт деп айтса болот: канча керек болсо
жана эмне керек болсо талкуулай бергиле,
болгону баш ийгиле! Адамдык иште
күтүлбөгөн ушундай таң калычтуу айлануу
пайда болот, качан аларды бүтүндөй караганда, дегеле ал парадоксалдуу болуп көрүнөт.
Жарандык эркиндик көбүрөөк деңгээлде
элдин рухунун мүмкүнчүлүгүн өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө бурат. Ошентип жаратылыш катуу
кабыктын алдында түйүлдүк ачат. Ал жөнүндө
ал эң аяр кам көрөт, тагыраагы эркин ой
жүгүртүүгө ынтаасы жана шыгы, бул түйүлдүк
элдердин сезүү образына өзү таасир этет
(ошол аркылуу элдер акырындап эркин
аракеттенүүгө жөндөмдүү боло баштайт)
жана акырында өзү үчүн адамга кайрылуу
пайдалуу деп эсептеген өкмөттүн принципте2-Сүр. Соната Райымкулова

Мишель Фуко.
«Агартуу деген эмне?», 1983-1984 (статьядан үсүндү)
Мишель Фуко – француздук философтордун
жана маданият теоретиктеринин эң мыкты
жана атактууларынын бири. Ал Канттын
«Агартуу деген эмне?» деген статьясынын
үстүндө такай ойлонгон, ошондой эле
Агартуу феноменинин өзүнүн үстүнөн.
< …> Такай эстен чыгарбаш керек, Агартуу –
бул европалык коомчулуктун өнүгүүсүндө
кандайдыр бир учурда пайда болгон окуя же
тарыхый оор окуянын жыйындысы жана
процесстери. Аталгандардын жыйындысы
социалдык трансформациялоо элементте-

рин, саясый институттардын түрлөрүнүн
өзгөрүштөрүнүн, билимдин формасынын,
билүүгө жана жасоого рационализациялоо
долбоорлору, технологиялык өзгөрүүлөрдүн
элементтерин камтыйт, аны кыска жана
жөнөкөй түшүндүрүү оор, ошону менен,
эгерде бул феномендердин көпчүлүгү өзүнүн
маанисин бүгүнкү күнгө чейин сактаса.
Гумандуулук – бул такыр башка: бул тема, же,
көбүнчө, европалык коомчулуктун жүрүш
убагындагы кайра жана кайрадан пайда
болгон жыйындысы; бул темалар, ар дайым

Мишель Фуко. «Агартуу деген эмне?», 1983-1984 (статьядан үсүндү)

ойлордун баалуулугуна байланышкан,
балким, ар дайым мазмуну боюнча айырмаланган – жана алар сактаган баалуулуктар
кантип айырмаланган. Мындан сырткары,
алар дифференциациялоо принциптеринин
сынына кызмат кылган: гуманизм болгон,
дегеле христиандыкты жана динди сындоону
өзү менен көрсөтө алган; христиандык
гуманизм болгон, аскетичестик гуманизмге
каршы турган жана андан көбүрөөк теоцентричтик (бул-XVII к.); XIX жүз жылдыкта
гуманизм болгон, илимге катышы боюнча
ишенбөөчү, кастык менен жана сын көз
карашка койгон жана башка гуманизм, ошол
илимге бүт өзүнүн үмүтүн койгон. Марксизм
гуманизмдүү болгон, бирок экзистенциалистик жана персонализдик – дагы; качан улуттук – социализдер жылдырышкан гуманистикалык баалуулуктарды жактаган кез болгон
жана сталинчилердин өздөрү өздөрүн
гуманистер деп аташкан.
Бул жерден тыянак чыгарбаш керек, бардык
ким өздөрүн гуманистер деп атагандарды
ыргытып салбаш керек; бирок корутунду
чыгарылышы мүмкүн, гуманистик тематика
рефлексиянын огуна кызмат кылууга өтө
элпек, ар түрдүүчө жана өзгөрмө. Бул факт,
XVII к. акыркы чегинде биз атаган гуманизм
дайыма динге, илимге, саясаттагы адамдын
концепциясында өздөштүргөндөргө таянууга
милдеттүү болгон. Гуманистер алар кайрылууга милдеттүү болгон адамдагы концепциясын көрүнүктүү кылуу жана бекитүү менен
алектенет.
Мен чындыгында эле ойлойм, биз бул мезгили менен кайталанган жана ар дайым гуманизмге көз каранды тематика принцибиндеги өзүн сындоо жана такай автономдуу аңсезимине каршы коё алабыз –т.а. тарыхый аңсезимдеги Агартуунун так жүрөгүнөн орун
алганы, принцип. Ушул көз караштан, мен
батыраак табам, гуманизмдин жана
Агартуунун ортосунда окшоштук эмес,
чыңалуу бар.
<. . . > Чындыгында, биздин тарыхый чегибизди түзгөн, качандыр бир кезде толук жана

акыркы билимге жетүү үмүтүнөн баш тартышыбыз керек. Ушул көз карашта теориялык
жана практикалык биздин чекти сыноо жана
аларды өтүү мүмкүнчүлүгү ар дайым өзүнөн
өзү чектелүү, детермирленген, кайтадан
башталуу болот.
Бул багыттагы бардык иш тартипсиздикте
жана кокустуктан жүзөгө ашырылышы
мүмкүн дегенди билдирбейт. Анын өзүнүн
генерализациясы, өзүнүн системациясы,
өзүнүн гомогенносту жана өзүнүн максаты
бар.

3-Сүр. Соната Райымкулова

<. . . > мен бул Кант Агартуу жөнүндө ой
жүгүртүү менен түзүлгөн азыркы жана
өзүбүзгө сын суракка бир маани берүү
мүмкүн эмес деп ойлойм.
Бул дүйнө таанымдык орнотуу, ар кандай
изилдөөлөр бир катар ишке ашырылууга
тийиш; аларды методологиялык мамиле
акылдан бир эле учурда технологиялык түрү
катары каралат, практикасынын жана стратегиялык оюндар эркиндиктерин да, архиологиялык жана санжыра изилдөө болуп сана-
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лат; улам тарыхый байланыштуу нерселер
универсалдуу көз карашыбызга проблематизация болгон тарыхый уникалдуу түрдө
аныктоо үчүн технологиялык байланыштуу
башка адамдардын, ошондой эле өзүбүзгө
дагы. Алар дээрлик белгилүү бир иш –кызматы тарыхый сын көз менен ой жүгүртүү үчүн
кантип кам көрүүгө байланышкан. Мен бүгүн
өтө маанилүү иш экендигин эскертип туруу

керек экенин билүү жана ишенимин жана
агартуучу байланыштуу эмес: мен аны өз
чектерде жана ушундай оор сабыр иш калыптануусу, сабырсыздыктын эркиндиги менен
дайыма ишти талап кылат деп эсептейт.
Толук текст төмөнкү шилтемеде:
http://www.philology.ru/literature3/fuko-99.htm

II.АГАРТУУ ТУУРАЛУУ АКАДЕМИЯНЫН ДОСТОРУНУН
ОЙ ЖҮГҮРТҮҮЛӨРҮ
Нурбек Токтакунов.
Жандандыруу үчүн
Көңүл буруп карап көрсөңөр «чынында эле»
деген сөз байланышы көп колдонулат. Ар бир
чыгып сүйлөгөндөрдө, лекцияларда, жөнөкөй
эле сүйлөшүүлөрдө сөзсүз түрдө «Чынында
эле» дегенди угабыз. Мен дагы бул сөздү бир
нече жолу колдоном. Менин оюмча бул өтө
символдуу, ошон үчүн чынында эле андай
көрүнгөнү менен бардыгы такыр андай эмес.
Биз баардыгыбыз бардык болуп жаткандардан
кандайдыр бир фейковдуулукту сезебиз.
Желелерде, ММКлардан жаңылыктарды
окуйбуз, андан кийин акылдуулардын комментарийлерин угабыз, бул кырдаалдардын
чыныгы себеби такыр бөлөкчө, биз ушул ойдун
кучагында калабыз, бирок алар дагы ката
болушу мүмкүн. Жөнөкөй мисал- өкмөттүн
такай отставкасы. Айрым ММК официалдуу
версияны берсе, башкалары бийликтин
коррупциялык карым-катнашын жакшылап
талдай алса жана башка тарыхын айтышса,
үчүнчүлөрү такыр эле чет өлкөлүк державалардын таасирине байланыштырышат.
Албетте журналистиканын элементардык
стандарттары, салыштырмалуу эрежесинде
материалды жеткирүү менен бизди кандайдыр бир жалганчылыктан коргоп калат. Бирок
бүгүнкү кыргыз журналистикасында бул
стандарттар канчалык актуалдуу, баарынан
дагы социялдык тармактарда? Чындыгында
эмне болуп жатканын биз кантип талдашыбыз
керек?

Мен сунуштайт элем эчтекеге ишенбегенге
жана чындыгында эле жон териң менен
сезгенди, кулагың менен укканды, көзүбүз
менен көргөндүн бардыгын мүмкүнчүлүккө
жараша божомолдоону, чындыгында эле биз
көргөндөн такыр башкача болушу мүмкүн.
Мисалы, көз менен электромагиниттик
шооланын бөлүгүн гана кабыл алабыз, мындайча айтканда көрүнгөн шооланы, ал эми
калган көрүнүүчү спектрда турган иняракызыл жана ултрафиалетовдүү нурларды биз
кабыл албайбыз. Так ушундай эле угууну дагы,
биз диапазондорду угууну кабыл алабыз,
бирок чоң диапазондук үндөр бар, аларды
биздин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Ошондой эле калган сезүү органдары дагы.
Ошентип биз кабыл ала тургандардын негизинде өзүбүздүн аң сезимибизде, биздеги
дүйнөнү курчоо образы калыптанат. Ишенимдүү айтса болот, биз кабыл алгандагыдай
дүйнө такыр андай эмес, ал чындыгында эле
такыр башкача.Биздин аң сезимибизде
калыптанган иллюзиялык дүйнөнүн образы
биз аркылуу курчап турган дүйнөгө таасирин
тийгизе баштайт. Ошон үчүн илгерки акылмандар биз бардыгыбыз уктап жатабыз жана
түш көрүүдөбүз дешкен жана чындык кандай
болсо ошондой түшүнүү үчүн ойгонууга
үндөшкөн, уктап жаткан адамдар өздөрүнүн
көрбөгөндүгүнөн көптөгөн зыяндарды алып
келиши мүмкүн. Эгерде биз көрүп жана угуп
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бийликти кыянаттык менен пайдалануу
мыйзамдары сакталбаса. Акыл эстүүлөр
аларга каршы туруп жана сынган тепши менен
калганча ар дайым коррупция аркылуу
көйгөйлөрүн ишенимдүү чечет.
Кандайдыр бир жаңы нерсени жасоо
керектүүлүктүн алдындагы көпкө ойлонуу
тапталган жолго кайра алып келет. Мындай
ойду Дон Кихоттун ойлобостон кылгандыгы
акылсыздык эмес, калыптанып калган жок
нерсеге ишенүүгө карабастан ага жасаган
мамлеси. «Прецедент» деген сөздүн өзү
кандайдыр бирдеме деп болжойт, мындай
мурда болгон эмес, мындай аракеттеги
стереотипти жокко чыгарууну мурун эч ким
жасаган эмес.

4-Сүр. Пикассо Пабло "Дон Кихот"

жаткандар чындыгында андай болбосо,
адамдын мээсинде болуп жаткан интерпретациялын чындык тууралуу эмнени айтса болот,
андан кийин анын оозунан чыгат же клавитурада терилет, мына ушундай.
Дон Кихот көпчүлүк тарабынан акылсыздыктын символу катары кабыл алынат. Бирок ал
кийинкиге калтырылбай турган символу
болушу мүмкүн, аны башка улуу персонаж
Гамлет артыкчылыктары тууралуу жакшы
айткан: «…Бизди коркоктукка ойлорубуз
түртөт/ Жана биздин чечкиндүүлүгүбүздү гүл
катары соолутат/ Натыйжасыз акылсыздык
туюктука/ Ощентип идеялар чабылып жок
болот/ Башында ийгиликти убада бергендер/
Көпкө чейин кийинкиге калтыруу …» Биз
теосиздике, коррупцияга каршы чыгышыбыз
мүмкүн, андан кийин ойлоно баштайбыз жана
мындай күрөштүн маанисиз экендиги тууралуу тыянакка келебиз, анткени бардык эл
коррупцияланышкан, ал анткени «алуу» эмес
«берүү» деген өкүм сүрөт. Кандай аракет
болбосун коррупция менен күрөшүү жана
бийликти кыянаттык менен пайдалануу
маанисиз бойдон калат, качан коррупция
менен күрөшүүчү органдар өздөрү коррупциялашканда (тартип сактоо органдары жана
соттор), ал эми коррупцияга каршы жана

Санчо Панса жерде жашаган прагматистик
адам катары Дон Кихоттун идеясын түшүнбөгөн, бирок ага ишенгендиктен өзүнүн кожоюнунун коопсуздугу жана тамагына кам көргөн.
Кожоюнунун акылга сыйбаган жана өжөрдөнгөн кыял-жоругу Санчо Пансуну өзгөчө духта
тартипке салып, анын топтоштуруу жөндөмдүүлүгүн жана жагымсыз кырдаалдарга жөн
гана каршы турган. Санчо Пансынын образыбул өзүнүн коопсуздугуна жоопкерчиликтүү
мамиле кылуунун символу. «Прецедент»
акылга салбаган болушу мүмкүн, бирок ал ар
кандай аракеттенбейт, башка бирөөнү коргоодон мурун өзүн коргоого жөндөмдүү болушу
керектигин моюнга алат. Ишенимдүү таянычка кадам коюуда, «Прецедент» каалаган
учурда талкаланып калат. Ошондуктан ал
ишенимдүү кепилдикти издебейт, бутту
тезирээк кыймылдатуу жөндөмдүүлүгүн
иштеп чыгат.
Тегирмен эзелтен бери уйкунун метафорасы
болуп эсептелген. Биздин жашообуздагы
мокотуу фактору тегирмендин лопастындай
монотондуу айланышын эске салган кадыресе
күнүмдүк көрүнүш болуп эсептелет. Дон
Кихоттун тегирмен менен болгон кармашы
Прецедентке ойготуу метафорасы болуп
эсептелет. Дон Кихоттун кийинкиге калтырбаган аракети тегирмендин монотондуу айланышын чагылгандын жаркылдашындай көз
ирмемге болсо да токтототуп, чындыкты
жарык кылат. Мейли караңгылык канчалык
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каптаганы менен чагылгандын жарыгынан
айлананы ким көргөн болсо, анчалык алсыз
эмес.

нан мурда караңгылыгын жана билимсиздигин тескейт. Өзүнүн стереотипин таап «Прецедент» өзү ойгонот жана башкаларды ойготот.

Пикассонун бүтүндөй сүрөттөрү «Прецедент»
үчүн ойгонуунун жана бошотуунун символу
болуп эсептелет. Уйку баарынын үстүнөн, анын
ичинде өзүнүн үстүнөн дагы бийлик жүргүзөөрүн «Прецедент» билет, ошон үчүн ал баары-

Ойгонгон адам гана эркин, ойгонгондо гана
башкаларга залал келтирбейт, уктаган адам
зыянды өзүнүн каардуулугунан эмес уктап
жаткандыгынан алып келет.

Эркиндик жөнүндө
Эркин адам өзүнүн укугун бузууга, өзүнүн
кадыр –баркына кол салууга, эгерде ал анын
абалынын начарлашына же чоң түйшүктү бир
нерсеге алып келсе дагы мүмкүндүк бербейт.
Күнүмдүк туура ой жүгүртүү мындай күлкү
келээрлик кылык-жорукка жолугат. Бирок бул
күлкү актуалдуу, эгерде эркиндике тойгондук
катары жана корголгонуна караганда бул
обывателдин күлкүсү.
Эркиндикке эки көз караш бар экенин айтса
болот. Социалдык иштин оңунда болушу жана
кепилденген коопсуздугу эркиндике болгон
көз карашы. Мындай эркиндикти эңсөө
системанын бурамасы болууга дуушар кылат.
Башка көз карашта: эркиндик жагымсыз
факторго жана көпчүлүк факторлордун
ортосунда маневирленген каршылыктардын
ыкмасы. Мындай көз караш адамды такай
күрөшкө жана укмуштуу окуяга дуушар кылат,
бирок ага көңүлсүз болбойт. Мен бири экинчисинен жакшы деген жокмун жөн гана бардык
элдерде бул моделдердин кылыктарынын
ортосунан талдоосу бар.

чокусуна чыгууга жарамдуу. Алардын жакын
тууганы койлор кудуреттүү жанга өзүнө
камкордук кылуусун ишенип беришкен,
аларга бийиктиктин кереги жок, ошондуктан
алардын мүйүзү кыскарган жана буттары
начарланган. Койлор менен адамдардын
ортосунда кандайдыр бир бүтүм, коомдук
келишим жасалган. Адамдар алар тууралуу
камкордук көрөт, алардын тоютун, жашоосун
камсыздайт, карышкырдан коргойт жана
тукумдоосуна камкордук көрөт. Бул үчүн бир
учурда бычактын алдында калышы керек.
Белгилүү бир мезгилге ток, жашоосун коргоого эркиндикти алмаштыруу -толук акылга
сыярлык бүтүм.Ток жана жашоосун коргоону
тандоо мүмкүн, бирок эркиндикти тандоо аны
жырткычтардан коргоого даяр болуусу керек.

Көрсөтмө метафоранын айырмасынын
ортосунда «эркиндик –конфорту» менен
«эркиндик- процеси» аркар менен койдун
биологиялык тагдыры болуп эсептелет.
Эркиндиктеги аркарлардын өмүрү карышкырлардын жана адамдардын курчоосунда толук
коркунучта, ошолор алардын мүнөзүн чыңдайт жана денесин бекемдейт. Алар жырткычтарга сокку берип коргонууга жана таза калуу

5-Cүр.
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Адам жана жашоо жөнүндө
Бир жолу биздин белгилүү искуствовед жана
таштандыга каршы күрөшүүчү Аида Сулова
жарымы таштанды, жарымы асман болгон
фото ишин көргөзгөн. Аны көрүп мен ошол
жерден айттым: мына адамдын портирети.
Бул сүрөткө Омор Хаямдын рубаиси өтө
гармонично жатып калды:
Жашоо көңүл ачуунун жана кайгылуу рудниктин булагы,
Жашоо кайгынын молдугу жана таза булак,
Адам дүйнө күзгүсү сыяктуу, көп жүздүү,
Ал эң эле аз жана ал ченемсиз кең.
Эгерде жашоо көңүл ачуунун жана таза булактын башаты гана болсо, ал эми адам ченемсиз
кең болсо, мыйзамдын кереги бар беле. Ошон
үчүн мыйзам адамдын социуминде пайда
болгон, бул жашоо жана адамдын жарымы
таштанды, ал эми жарымы жакшылык жана
көтөрүңкү, сонун асман. Бардык Аалам жарык
менен караңгылыктын өз ара карым-катнашы,
бул үмүт үзүүгө шылтоо эмес, бул оюнга
чакыруу.

Эмне үчүн дегенде, акыйкаттык үчүн күрөшүүчүлөр, коррупция менен күрөшүүчүлөр көп
убакта иллюзиялык түшүнүктүн натыйжасында качандыр бир убакта алардын иши ийгиликтүү бүтөөрүнө жана акыйкаттык орнооруна, демократияга, бардык жамандыктар
жоопко тартылып, жакшылык жеңип чыгаарына ишенишет. Качан алар убакыт өткөн сайын
дүйнөдөгү жамандык жана зомбулуктун саны
азайбаганын түшүнөт, аны канчалык көп шыпырсаң, аны ошончолук көп алып келип, күйүп
чыгат. Алар же өзүнүн ишин калтырып кетишет, же саясатка кетишет, анда алар реалдуу
өзгөртүүнү түзө алаарын алар көрүшөт.
Хаямдын ырында айтылгандын мааниси
кандайдыр бир идеалдуу жыйынтыкка жетүү
эмес жана жамандыкты таптакыр жеңүү эмес,
мааниси такай жамандыкка каршы туруу.
Эгерде жарандык активист бул түшүнүктөрдү
билсе , ал азыраак кыжаалат болот, өзүн
шылдыңдап онтолобой калат жана күчтүү
энергиясын сактап калат.

Элеонора Прояева.
Доордун алмашуусунда агартуучулуктун болбой койбостугу
Агартуу жана өзгөрүү мен үчүн себеп жана
натыйжа сыяктуу бири-бири менен байланыштуу түшүнүк. Ар кандай агартуучулук өзү
менен бирге - аң-сезимдеги жана бир адамдын өмүрүндөгү, ошондой эле бүтүндөй
коомдогу өзгөрүүгө алып келет. Өз кезегинде
бардык өзгөрүүлөр – адамдагы , ошондой эле
коомдогу агартууну талап кылат. Азыркы
учурда «агартуу» деген сөздү мындайча
көрөм: өзгөрүү фактысынын өзүн түшүнүү
жана өзүңдү сын көз караш менен кароонун
керектиги, тарыхый өзгөрүүлөр жана азыркынын себебине рефлексия. Өзгөрүү ушундай
мезгил качан баалуулукту карайт, жаңы
машыгуулар жана адам калыптанат жана
коом жаңы деңгээлге чыгат.

6-Сүрөт.
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Мен үчүн жаңы калыптануу деңгээли 90жылдары Борбордук Азиядагы Америка
университетине сабак берүү болуп калды
(алгач –АУК Кыргызстандагы Америка университети). Биринчи жолу өзүмдүн кесипкөй
карерьамда мага чыныгы чыгармачылык
мүмкүнчүлүк түзүлдү, анда жаңы билим жана
көнүгүү алмайынча мүмкүн эмес. Өлкө үчүн
жаңы университет жаңы өнүгүү мүмкүчүлүгүн
гана түзбөстөн, бул мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө
ашыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү
камсыздады: компютердик класстар, англис
тилине курстар, ар түрдүү тилдеги китепкана,
АКШдан жана башка өлкөлөрдөн келген
коллегалар менен баарлашуу, сабак берүүдөгү
жаңы катыштагы иштер менен таанышуу,
баарлашуу жана бүтүндөй турмуш. Бул түп
тамырынан бери дүйнө таанымын өзгөрттү
жана жаңычылдыгы менен кубантты.
БААУнун окуу программасы – бул окутуудагы
эркиндик аймагы, студенттер жана окутуучулар үчүн чыгармачылык өнүгүшүнө чексиз
мүмкүнчүлүктөр. Бул жерде мен өзүмдүн
мүмкүнчүлүгүмдү жана менин жанымдагылардын мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин чындап
изилдедим. Бул жакшы өзгөрүүлөр болду –
чакырыкты кабыл алуу өзүңдү ичиңден кайра
куруу, өзүңдүн чыгармачыл мүмкүнчүлүгүңдү
турмушка ашыруу, окуу – китепти эле эмес,
жашоодо ким менен кезигишсең ошонун
бардыгы менен бөлүшүү, башкадан эмнени
үйрөнсөң башкаларды үйрөнүүгө жардам
берүү.
Эң негизгиси, мени эмне кубандырды – бул
жеке баалуулугуңду билүү жана муну иш
жүзүндө таануу. Бул советтик коомдун идеологиясында болгондор коллективдин апологиясы менен катуу карама-каршы болушкан.
Чындыгында, атап айтканда личностуулуктун
баалуулугу индивиддин аң сезиминин каршылыгында пайда болгон коллективдүү коомду
таанууга тиешелүү, ал эми чыгармачыл
адамдар жана чыгармалар жашыруун адамгерчиликтин мыкты образы катары таанылган.
Өзгөрүү, тоо суусундай тездикте , эң комфорттуу сезимди өзү менен алып кетет. Алар
начарлабоого жардам берет, өзүн кайра
жаратууга болгон күчүн моблизациялоо, коом

менен жана бүтүндөй дүйнөдөгү жаңы катнашты калыптандыруу.
Биздин мезгил үчүн окумуштуулар аббревиатураны табышкан –VUCA доору: Volatility =
туруксуздук, Uncertainty =ишенбегендик,
Complexity=татаалдык, Ambiguity=бура
сүйлөгөндүк, ачык эместик, эки жүздүүлүк.
Ушундай коомдогу туруксуз абалдын өзүнүн
минусу бар – ооба, элдер өзүн комфортсуз
сезет, ачыктыкты жана келечектеги коопсуздугун көрбөйт, салыштырмалуу бардыгынан
күмөн санайт, бул курчап турган чөйрө жана
алардын көпчүлүк учурда алардын аракети
тобекелдике байланыштуу. Бирок оң жактары
да бар: бул эң тайманбаган ойлорду жүзөгө
ашыруудагы кеңдик, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн
текшерүү, чыгармачылык – мунун бары
эркиндиктин болушуна байланыштуу, алар
кандай алмашпасын, эркиндик гана адамдын
өзүнүн толук айтуусуна мүмкүндүк берет,
кандай шартта болбосун ага өзүнчөлүктү,
жекелигин түзөөрүн толук моюнга алуу керек.
Бул тууралуу, чынында Сократ платоновдук
«Республикада» айткан. Качан ал үңкүрдүн
адамдары жана эркин билимдүү адамдар
жөнүндө талкуулайт. Анда ким жашаса,
стабилдүү караңгылыка жана жылуулукка
көнүшөт. Үңкүрдө караңгы жана жылуу.
Үңкүрдүн бетиндеги көлөкөлөр аларга реалдуулукту алмаштырат. Бардыгы аларды жайлаштырат. Аларды ким сыртка, жарыктыка
чыгарууга аракет кылса алар түшүнбөйт,
мындан сырткары өзүнүн душманы деп
эсептейт. Анткени ким караңгылыкта жашоого
көнсө жарык анын көзүн оорутат. Сократтын
гениалдуу метафорасы азыркыга чейин чын:
элдер аларды талкалоодон ооруну сезгенче
жана реалдуулукту кандай болсо ошондой
кабыл алуудан , өзүнүн дүйнөдөгү адашуусун
караңгылыкта жашагысы келет.
Агартуучулук – ар дайым адашуудан чыгаруу,
мурунку тажрыйбадан сын көз карашта
ойлонуу, бул чындыктын бардыгын изилдөө,
ал эмне- анын атайлап же кокустуктан бурмалап көрсөтүүсүнөн көлөкө гана чындыкпы.Мындан тышкары, агартуучулук –бул өзүнүн
тажрыйбасын такай трансформациялоо, өз
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кезегинде сезимдин ийкемдигин көнүктүрүү,
анын жаңыны кабыл алуу ыкмасы жана кайра
жана кайрадан жаңы факторлордон улам
дүйнөнүн толук сүрөтүн түзүү. 18-кылымдын
аягында Иммануил Кант «Агартуу деген
эмне?»1 деген статьясында агартуу жашы
жетпегендиктен чыгуу, өзүнүн оюна жана кылган ишине жеке жоопкерчилигин тануу деген
аныктама берген. Муну менен анын үстүнө
биринчи көз карашта, адамдар өзүнүн физикалык ден соолугун дарыгерге, өзүнүн руханий
абалын- молдолорго, ойлонуу ыкмасын –
китепке тапшырышы мүмкүн. Мындай учурда
Кант дагы жеке жоопкерчилигине жетүүгө
жана «тайманбастыкты билүү» керектигине
чакырат.
Канттын мезгилинен бери бардыгынан
агартуучулук «сабатсыз» авторитеттүү адамдын чындыкты көрсөтүүсү катары түшүнүшкөн, бул маалыматтын жай таркалышына
байланыштуу болгон. Бүгүн өнүккөн коммуникациянын аркасында маалымат, кар көчкүсү
сыяктуу, ар секунда сайын көбөйүүдө, ар тарап
боюнча коммуникациянын саны өсүүдү,
азыркы замандагы адам өз эрки же мажбурлоо мененби өзүнө тартып алат. Ушундай
буркандаган, толук тоонун суусундай агымда
авторитетти алып жүргөндүрдү белгилүү оор,
ошону менен бул агымда ким сүзүп баратса
авторитеттик ойду авторитеттик эместен
ажыратуу өтө оор болот.
Бул иштин бир жагы.
Ал эми экинчи тыянак - бул каналдагы маалыматтарды мамлекеттик түзүлүштөн бизнес
–түзүмүнө жана диний топторго чейин бийлик
пайдаланат. Ар бир бийликтин тобу алар
жарыкты алып жүрүүчүлөр болоорун таңуулайт, тагыраагы – агартат. Бул билимди издеген адам үчүн Канттын доорунан бир кыйла
өзгөчөлөнүүнү түзөт. Ой менен булганбаган
анык билим бул жерде кайрадан платоновдук
«Республика» эске түшөт, анда мындан
жыйырма беш жүз жылдыктан артта философтор айткан.

Агартуу тууралуу Канттын статьясынан кийин
эки жүз жылдан кийин француздук философ
Мишеь Фуко ошол эле маселени башкача
түшүндүргөн: агартуу деген эмне?2 Ага жооп
берип жатып, ал белгилеген биздин убакта
агартуунун эң негизгиси – бул мүлк жөнүндө,
башка адамдар жана өзү жөнүндө биздин
билимдин чегин изилдөө. Азыркы убак
маалыматты механикалык эмес өздөштүрүүнү талап кылат, бирок бардык акылдын резервдерисиз пайдалануу мүмкүн болбогон кыйын
талдоо. Демек бул- бийлике жана өзүн өзү
таануу катнашында дүйнөнү таануу кырдаалына тиешелүү маселени коюуну билүү. Фуко
кандай белгилейт, бул азыркы технологияны
жана эркиндик тажрыйбасынын ролун эсепке
алуу менен тарыхый жана генетикалык реалийди эсебинен чыккан иш болуш керек.
Мындай агартуучулук ишке чоң чыдамкайлыкты, шашпоочулукту, кылдаттыкты, шашпастыкты сунуштайт. Ал албетте бардык
бааланууну кабыл албайт жана таанып
билүүнүн акыркылыгына ишенүү.
Бүтпөгөндүк, анык эместик, кыйынчылык,
өзгөрүлмөлүк, реалдуулук – мунун баары
бүгүн жаңы машыгууну алуу керектүүлүгүн
жана стандарттуулук эместиктен коркпоого
мажбурлайт. Дегеле бардык жашоо –башынан
аягына чейин- стандарттуу эмес кырдаал.
Бүгүн бул түшүнүк билим берүү жана өзүнчө
окуп билим алуу тутумуна кирет. Азыркы
кездеги Кыргызстандагы жалпы билим берүү
стандарттары компетенциялык жаңы машыгууга болжолдошот, тар кесипкөйлүкө эмес,
кенен дисципиналар аралык билимге жана
билүүгө негизделет.
Бүгүн табигый илимде, социалдык, гуманитардык билим берүүдө - дүйнөнү түшүнүү, бийлике болгон мамиле, өзүн өзү түшүнүү кеңири
колдонулат.
Өткөн кылымдын 70-жылдарындагы популярдуу орус акыны Андрей Вознесенский бүгүнкү
биздин дүйнө менен байланышкан поэтикалык ачык формуланы тапкан: «биз сени менен
жакындаштык, алма бактын бутагы сыяктуу:

¹ Кант Иммануил. Агартуу деген эмне?- http://iphras.ru/uplﬁle/philec/gou/kant.pdf
² Фуко Мишель. Агартуу деген эмне? Толук текст төмөнкү шилтемеде:: http://www.philology.ru/literature3/fuko-99.htm
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жакындарын термелтесиң –алыстары начарлайт». Тилди үйрөнүү – татаалдашкан дүйнөнү
жана кеңири коммуникацияны түшүнүүдөгү
керектүү негиз. Мындан тышкары, бүгүн
көпчүлүк адамдар, жетиштүү жашоо үчүн бул
формалдуу билим берүү жетишсиздигин
түшүнүшөт. Болгону керектүү билим алуу
жана канчалык формалдуу билим берүү
институттарынын алкагында, бирок күн сайын
жаңыча өзүн –өзү окутуу, өзү- үйрөнүү, өзүокутуу керек.
Максаттуу ойлонуу учуру, жаңыны үйрөнүүнү
баамдоо өтө маанилүү – адам өзү чечет, ал
кандай окуйт, азыркы учурда ага кайсыны окуу
керек жана канчага чейин аны пайдаланат,
андан кийин – ага кайрадан жаңыны окууга
туура келет. Таанууну жана окууну түшүнүүменин көз карашымча мына ушу бүгүнкү
күндөгү негизги агартуучулук. Дүйнө, бийлик
жана өзү жөнүндүгү суроолорго бул жооп. Бул
– ушундай суроолорду бере алышы. Өзүнүн
кырдаалын сын көз карашта талдоосу – өзүнүн
керектөөсүн түшүнүүсү – жаңы көнүгүүнү жана
жаңы маалыматты алуу – бул көнүгүүнү жана
маалыматты чыгармачылык менен пайдалануу – бардык чектелүүлөрдү түшүнүү, азыркы
учурда ойлонуучу жан катары эмнеге ээсиң –
өзүңдү –өзүң чыгармачылык трансформациялоо – менин оюмча ким убакытка ылайыкты
кааласа жана өзүн ишке ашырууну каалаганга,
мына ушул биздин убактагы ар ким бараткан
жол.
Канттын убагынан жана 19- кылымдагы дагы
«Биринчи» Агартуучулук – авторитеттүү
авторлордун жана алардын китептери аркылуу жүргөн: эл сөздү, өзгөчө басылманы чоң
ишеними менен сынашкан, дагы биринчи
маалымат коммуникациясы аркылуу ооз эки
айтылганга дагы ишенишкен.»Авторитеттүү
айтуу» автордун өзүнүн атына жараша болгон.
«Жаңы» Агартуучулук – тагыраак айтканда 21кылымдагы Агартуучулук- кандай билим же
«билим» автордун айтканын транслирлейт,
өткөнгө салыштырганга караганда саны
геометриялык прогрессияда, өзгөчө социалдык тармактагы тез жайылтуудан өскөнү,
күчөтүү жана билүүнү түшүнүүдө турат. Агар-

туу аркылуу гана, маалымат аймагындагы
манипуляцияга каршы турууну билүүнү
калыптандыруу аркылуу маалыматты сын
менен кабыл алууга көнүү. Мындайды билүү
жеке өзүнүн , ошондой коомдун коопсуздугу
болот.
Мындай тез коммуникация моделдеринин
алмашуусу, жүрүм-турум моделинин жана
элдердин байланышынын алмашуусу, саясаттагы жана коомдогу алмашуулар бул алмашууларды күн сайын сын менен түшүнүү болбой
койбойт. Дал ушул тезистен өмүрүнүн бардык
убагына керектүү билим келип чыгат. Тез
өзгөрүлгөн дүйнөнү бул көз караштан
түшүнүү; коомчулуктун турмушуна активдүү
катышууга көз караш; ошону менен катар ден
соолукка, психикалыкка карата көз караш;
медиа жана саясатчылар тарабынан манипуляцияга тоскоолдук кылууга көнүгүүсү.
Агартуучулук, реалдуулукка катышуунун
тибиндей акылга негизделгенге бүгүн бул
акылга бөлүнгөн жеке чыгармачылыкка такай
сын айтууга абдан муктаж. Болгону ушундай
кейипте агартуу личностин жана коомдун/бүтүндөй адамзаттын баалуу капиталы
болуп калат.
Мындай учурда VUCA=( Volatility/ туруксуздук+ Uncertainty/ишенбегендик+ Complexity/
татаалдык + Ambiguit/эки жүздүүлүк) болуш
керек жана VUCA=(Vision/көрө билүү+
Uncertainty/түшүнүү+ Complexity/ачыктык+
Ambiguit/ылайыкташтыруу).
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Билим – бийлик
Мишель Фуко
Биздин өлкөнүн көз карандысыздыгы баштала
элек, баарынан мурда батыш дүйнөсүнүн
интелектуалдык көз карандылыгынан, ага өз
кезегинде Орустар көз каранды, ага Кыргыз
Республикасы көз каранды. Сөз технология
жөнүндө гана жүрбөйт, биринчи кезекте
гумандуу социалдык билим жөнүндө. Багытты
тандоо жөнүндө. Өзүнүн билимин көбүрөөк
өндүрүү, турмуштагы өзүнүн билими – бул биз
ойлогондон бир кыйла кыйыныраак. Тандоо
дүйнөнү өзгөртүүнү каалоо жана ага ийгиликтүү ылайыкташууну каалосунун ортосунда
турат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштар чет
жердеги абройлуу вуздардан билим алышат,
бул билим аларды бул дүйнөгө ийгиликтүү
ылайыкташууга мүмкүндүк түзөт. Дүйнө
каякка баратканы тууралуу эч ким ойлонбойт,
бүт дүйнөнү глобализация курчап алды жана
колониялдык басып алуучулукка карата бул
жүрүштүн алдында келаткан өлкөлөргө жана
адамдарга жакындашуу баарынан жогору. Көз
карандылыксыздын башында миф болуп
келген кыргыздардын көчмөн менталитети
рыноктук экономикага жана демократияга
алар тез эле ылайыкташууга мүмкүндүк
түзүлөт дешкен. Илимий чөйрөдө ушундай
пикир жаралган, көчмөн жашоонун образы бул Евразиядагы ариаддык зонадагы шартка
адамдын адаптациясы. Ушунун бардыгы коло
доорунда ошол эле аймактарда дыйканчылык-мал чарбачылык чарба комплекси турмушта болгон деп эсептешкен. Тарыхчылар
темир доорунан тартып биздин доорго чейинки VIII кылымдан жаңы доордун биринчи
кылымынын аралыгын камтыган «эрте
көчмөндөр доору» деген аталышты башташат.
«Дыйканчылык- мал чарбачылык чарба
комплекси» кайда жоголгон? Баарынан мурда
идеологиялык себептен анын кереги жок
болуп калган.
⁴ Фурманов Д. А. Мятеж (Фрунзе, Мектеп, 1979) 18 – 19

«Мен Климычка аягына чейин сурап алууну
бердим жана түшүндүрө баштадым, эмне
үчүн кыргыздар негизинен мал чарбачылыгы
менен алектенет, бул кандай узак жана оор иш
– мал чарбачылыктан жана токтобогон
көчмөндүктөн жерге отурукташуу такыр
башкача көнбөгөн иш. Климычка айттым, бул
Совет бийлиги көчмөн кыргыздарды отрукташтырууга айлантууга кам көргөн. . . Мен
Климычтын оюн бузууга көпкө аракет кылдым,
бүтүндөй элдердин жашоосундагы тарыхый
мезгилдер белгилүү темирдей тартипте, баш
ийбеген тартиптүүлүктө алмашат; ар бир
кыргыз өзүнчө туура эмес, ал көчмөн болгону
үчүн, бүгүнкү күнгө чейин отурукташпаганга,
азырынча жер менен иштебегенине күнөөлү
эмес ж. д.б.ж. д.б. Мен ага бир нерсени далилдегим келди: кандайдыр бир өзгөчө, тубаса
улуттук кемчилик эмес жана мүмкүн дагы
эмес, бардык мындай өзгөчөлүк башка элдин
бардыгына таандык болмок, эгерде кыргыздар
сыяктуу ушундай шартта калган болсо».4
Бул сөздү «көчмөндөрдүн» жеринен өтүп
баратканда комиссар Фурманов айткан , анда
«ээ-жаа бербеген тарыхый күчтүн себебинен
эмгиче отурукташпаган», 1916 –жылга чейин
жергиликтүү кыргыздардын чарбасынын 95%
жер иштетүү менен алектенсе дагы. Жапайы
көчмөндөрдү цвилизацияга жана прогреске
жеткирүүдөгү совет бийлигинин оң ролун
көрсөтүү керек болгон. Цивлизация дан
чарбачылыгынын жана шаарлардын болуусун
караган. Эгерде көчмөндөрдө дыйканчылыктын жана шаарлардын болуусу таанылса, анда
аларда цивилизация болгон болуп чыгат,
ошондуктан империя болгонду болтура
албайт. Ошондуктан анда «жердин түшүмүн»
билбеген «таза көчмөндөр» бар болгонун
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билүү келип чыгат. Бардык мындай таңуулоодон баш тартуу га аракет кылуу, өткөндөгү
жалпы реалдуулуктан эч нерсеси жокту билүү,
авторитеттүү көчмөндөрдү изилдөөчүлөр
тарабынан катаал сынга кабылышат.

илим» жана «жалган дилетанттар» жашайт?
Эмне үчүн көчмөндөр отурукташкандардан
начар болуп калды?

«Советтик мезгилдин белгилүү өзгөчөлүгүнө,
бир катар борбордук азиядагы өлкөлөр, ал
турсун Россия Федерациясынын айрым
республикаларында көчмөндөргө катыштуу
кызыктуу тенденция байкалат. Ал улуттук
мифологиянын спецификасына байланыштуу,
анда башка мамлекеттер сыяктуу, реалдуу же
элестеткен ата-бабаларынын даңкын чыгарууга умтула башташкан. Анткени бул атабабалар, жок дегенде алардын бөлүгү
көчмөндөр болушкан, айрым окумуштуулар
жана өзгөчө жалган окумуштуу дилетанттар
же алардын өнүгүү деңгээлин жогорулатууга
аракеттенишүүдө же жетишкендиктерин же
тескерисинче алар эч убакта көчмөн болбогонун, комплекстүү мал чарба-дыйканчылыкты
колдонушканын далилдешет. . . Чыныгы
илимде тыюу салынбаган фантазияга жана
бардык түрүндөгү идеологиялык алып сатарлыка орун жок (жана муктаждык)»6.

Франсуз философу Жак Деррида мындай
оппозицияны иерархиялык бинарийдин
алкагынан кароону сунуштайт, анда эки болуп
көрүнгөн элементтин бирөө башкасына
басымдуулук кылат. Бул Башкасын тизмелөө
керектиги үчүн эмес (маданияттын өкүлүн,
цивилизацияны, жөн эле коңшунуже аялдардын өкүлүн) өзүн Башкаларга каршы коюу
аркылуу өзүн түшүнө билүү. Албетте мындай
салыштыруу айрымдардын өзүнө пайда алып
кесе, башкасы жашоонун четиндеги маргилан
болуп калат. Деррида евроборбордукту таануу
менен, деконструкция методун сунуштайт,
анда алардын биринин үстөмдүк кылуучу
иерарихалык бинари түзүмүндөйлөрдү
талкалоо керек, мисалы: эркек-аял, батышчыгыш, акыл-дене, коомдук-менчик, рационалдуу-эмоционалдуу ж.б.с.⁸ Дерриданын
иерархиясынын болушу логоцентризмди
түшүндүрөт, борбордогу бир таянычтын
тегерегиндеги кандайдыр бир түшүнүккө
тартып турат.

Кыргыз философиясында так бөлүнүү бар чын
дүйнө жана жалган дүйнө. Жалган дүйнө-бул
жашоодогу адамдардын дүйнөсү жана чын
дүйнө- бул өлгөндөрдүн дүйнөсү. Жалган
дүйнөдө жашаган алар чыныгы эместигинен
эмес, болгону адамдардын жашоосу –бул түш
көргөндөй. Биз жашап жаткан дүйнө чындык,
адамдардын ал тууралуу элестетүүсү жалган,
ошондуктан бул дүйнө оомалуу жана опасыз.
Ошентип, жалган дүйнө – бул дүйнө тууралуу
элестетүүсүнүн жалгандыгы, бирок ал
дүйнөнүн өзү эмес, тагыраагы жалган
билүүнүн дүйнөсү жана азыркы ошондой эле
өткөндөгү чындыкты реалдуу элестетүү.
Элестетүүлөр сөзгө байланыштуу, Сөздөр
текске байланыштуу боло берет, алар акырындык менен канон болуп кала берет. Башка кеп
ким бул канондорду түзөт жана аны
көзөмөлдөйт, аны менен билимди жаратат, ал
адамдарды акылы жана жан-дили менен
бийликке алып келет. Эмне үчүн «чыныгы

Деконструкция борбордун таянычын өзгөртүү
эмес. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө биздин
өлкөдөгүлөрдөн көпчүлүгү ушуну менен
алектенип, «жаңы билимди» жаратат деп
эсептешет. Чындыгында социалдык илимдеги
бир муундун өкүлдөрү 25 жылдан бери пайдаланылган пардын алкагында аракеттенип ,
оордукту өздөрү тарапка тартуу аракети
менен алектенип келишүүдө. Биз баш ийген
абалдагы көз карандылыктан, таңууланган
иерархиядан чыгууга аракет кылуу менен биз
байкабайбыз чындыгында биз эркиндикке ээ
болбогондугубузду. Деконструкция – бул,
баарыдан мурда өүбүз кабыл алган же башкалар таңуулаган иерархияны өзүңдүн пайдаңа
которуу эмес андан бошонуу. Биз бул парлардан лидерликти алууга аракеттенебиз. Азыр
биздин оюбузча чыгыш батыштан жакшы,
акыл ойду акыл ойсуздукка каршы коюу,
батыштын рационалдуулугу, коомдук менчиктен жакшы деп эсептелет ж.д.у.с. Албетте

⁶ Хазанов А. М. (Москва, 2002). С.42
⁸ Jacques Derrida. Of Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (John Hopkins University Press, 1976). De la grammatologie, Les Éditions de Minuit, 1967
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көчмөндөр дүйнөсү отурукташкандардын
дүйнөсүнөн жакшы болуп калды.
Метод жана мамиле өзгөргөн жок. Негиз –
Бөлөктү кичирейтүү аркылуу өзүн түшүнүү
жана өзүн мактоо – өзгөргөн жок. Анда мурдагы метрополийдин бийлигин – билүүдөн
бошонуу тууралуу кантип айтса болот?
Өзүнүн маалыматын өндүрүү – бул «жаңы
маалыматты» империялык борбордун «маалыматына» каршы коюу эмес. Бул баарынан
мурда колониялдык убакка чейинки өзүнүн
маданиятынын маанисин түшүнүү.
Бул билим университетте окуткан жана алган
билимден олуттуу айырмаланат. Бул лидердин артынан түшүп ага жакындоо эмес,
дүйнөнү өзгөртүүгө багытталган билим.
Дүйнө таануунун баалуулугу Башкага салыштырмалуу жана өзүн мактоого баш ийбегени.
Ички дүң продукцияны такай жогорулатуу
прогрессинин ордуна, өзүнүн керектөөсүнө
мейкиндикти баш ийдирүүгө башка баалуулуктар сунушталат. Анда Адам жана Башка
Адам болбойт, Адам анын таажысы эмес
Жаратылыштын бөлүгү. Бул жол оор,
көчмөндүктү түшүнүү бул оор тандоо – бул
«Евроазиядагы арийлик аймакка ыңгайлашуу» эмес, бүтүндөй элдердин тобунун
түшүнүп тандоосу, анда жашоонун башка
стилин тандашкан. Чыгыш таануучу
Арминием Вамбери менен болгон кыскача
маегинде бир аял бул тууралуу абдан жакшы
айткан, ал дербиштин кейпинде Борбордук
Азияга тереңдеп кирген:
«Биз кийинки таңда өзөндүн бийик жээгиндеги лагерде жайгаштык; бул жер Төө моюн
деген аталышты алып жүрөт. Т.а. «Төөнүн
моюну» жээктин ийри-муйрусунан болсо
керек. Бир нече айда бул жерде кыргыздар
жашашат. 10 сааттын ичинде мен үч кыргыздын үй бүлөсүн көрдүм, алар биринин артынан
бири пайда болушту, биздин жаныбызда
ашып кетсе үч сааттай болушту жана андан
ары жөнөп кетишти. Качан мен мындай тынч
албаган жолбун жашоодогу бир кыргыз аялы
менен сүйлөшкөнүмдө, күлүп мага айтып
⁹ Арминий Вамбери.Чыгаш адабияты, ²⁰⁰³. Ч. I., Х

берди: «Биз силердей, молдолордой жалкоо
болгубуз келбейт, күнү боюу бир орунда
отурган! Адам кыймылдаш керек. Карачы күн,
ай, жылдыз, суу, жаныбарлар, чымчыктар жана
балыктар кымылдашат. Болгону жер жана
өлгөндөр кыймылдабайт. Ощондо мага
көчмөндөрдүн толук картинасы ачылды».9
Сөз өзүнүн билимин өндүрүүсү жашоонун ыгы
тууралуу жүрөт, анткени билим- бул жашоонун ыгына болгон бийлик. Бул ык биз азыр
жүргүзүп жаткан ыктан алыс жана жашоо
чөйрөнү өзүнүн керегине ылайыкташтыруу,
башкача айтканда жаратылышты жөн эле жок
кылуу жана чексиз комфортабелдүү Шаарды
түзүү. Сөз өзгөрүү жөнүндө жүрүп жатат,
тактап айтканда андагы адамдар үчүн эле
эмес жашоо чөйрөнү сактоону жана калган
жаратылыш өкүлдөрүн, флорун фаунасын
биринчи орунга койгон ойлонуу ыгына кайтып
келүү тууралуу жүрүүдө. Бул комфорттуу
жашоодон баш тартуу деп ойлобойт, ошондой
эле артта калган комплекстен чыгуу деп ойлоо,
анткени бул иерарихалык бинариден чыгуу
деп ойлоо, биринчиликти өзү тарапка тартуу
аракети эмес. Бул Башканын болбоосу деп
ойлогон Башка жол.
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Тамерлан Ибраимов.
Референдум 2016: Конституцияны кайрадан алмаштырат
11-декабрда өлкөдө Конституцияны өзгөртүү
боюнча референдум болот. Бул азыркы
Кыргызстандын кыска тарыхындагы эсеби
боюнча тогузунчу референдум болот. Азыркы
референдум бирден-бир эң карама –каршылыктуу болуп эсептелет. Аны даярдаган
убакыт өтө кыска болду, ал эми ал боюнча
суроолор дагы деле өтө көп.
Биринчиден белгилей кетүү керек, бул Конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртпөө боюнча
мароторийди эч ким алып таштаган эмес.
2010-жылы азыркы Конституцияны кабыл
алып атканда акылдуу бир чечим кабыл
алынган –өлкөнүн негизги мыйзамынын
стабилдүүлүгүнө негиз салуу жана аны жок
дегенде 10 жылга чейин алмаштырбоо. Өтө
өкүнүчтүү бул мароторияны бүгүн бузууга
аракет жүрүүдө. Мунун жыйынтыгы белгилүү –
аталгандарга эл алдында кезектеги убаданы
берүү жана кол коюу менен кагазда бекитилгендер сакталбайт. Демек бул деген, бир топ
убактан кийин бийлик жана бийликтин тегерегинде болгон келишим эмнеге таянбасын,
бузулушу мүмкүн.
Кийинки президент бийликти алары менен
ошо замат Конституцияны өзгөртүүнү каалабасына эч кандай кепилдик жок. Ошондо
гипотекалык азыркы саясый башкаруучулар
үчүн айтылбаган натыйжага айланат. Коопсуздуктун негизги кепилдиги жана бардык саясый
элитанын стабилдүүлүгү мыйзамдын башкаруусу болуш керек жана кабыл алынган
келишимди сактоо. Эгерде бул жок болсо,
анда бийликтин стабилдүүлүгүн элестүү болуп
калат.
Экинчиден, бардык жерде өзгөртүүнү актанышып айтышууда, бул колдонуудагы Конституция шашылыш кабыл алынган, демек анда
көптөгөн жетишпегендер бар, аларды жоюу
керек. Азыркы өзгөртүүнүн долбоору деле
шашылыш сунушталган эмеспи. Мындан
сырткары, бардык сунушталып жаткан оңдоолорго (алар 34) бир гана жооп берилет-Ооба

же Жок. Башка варианты жок. Эгерде эл
колдосо мисалы 10 оңдоону жана 24 оңдобоону кааласа, баары бир ага эч нерсе калбайт,
бардык суроолорго дүңүнөн –Ооба же Жок
дегенден башка.
Конституцияны өзгөртүү тууралуу салт болуп
калган сөздөр, алдыдагы кезектеги же бийликти кезексиз алмаштыруу коркунучу тууралуу
маселе турган мезгилде сыртка алып чыгышат. Азыркы мезгилди алып салууга болбойт.
Балким, президент А.Атамбаев жана катарындагы башка саясатчылардын айткан сунуштары жана/же конституциялык реформа тууралуу ойлору алардын кооптонуусуна жана
келечеги тууралуу ойлоруна байланыштуу.
Анда эмне көп экенин айтуу кыйын – өлкөнүн
келечеги тууралуу ой жүгүртүүсү, жеке коопсуздугу тууралуу, өзүнүн саясый тегерегинин
кийинки тагдырына жана алардын бизнесдолборлоруна тынчсыздануусу, мындан ары
да саясый тренде кылуу каалоосу жана
өлкөнүн саясатына таасир тийгизүүсү. Балким,
бардыгынан кичинеден. Эми долбоордун
мазмуну боюнча.

Жарандык жөнүндө
Колдонуудагы Конституцияга ылайык кыргызстандыкты анын жарандыгынан эч кимдин
алып салууга укугу жок. Бул туура. Долбоордогу өзгөртүүгө ылайык эми буга конституциялык кепилдик жок. Балким, мындай жаңычылыктын негиздемеси болуп терроризм менен
күрөш эсептелет. Чындыгында, мындай
инструмент айрым өлкөлөрдө пайдаланылат.
Бирок бул механизм өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөткөн жок, өнүккөн өлкөлөрдүн басымдуу көпчүлүгүндө ал дегеле жок.
Терроризм менен күрөшүү үчүн террористерди аларды жарандыгынан ажыратпай, кылмыш кылган жеринде жок кылыш керек же
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түрмөгө отургузуу керек. Жарандыгынан
ажыратылган террорист өлкөгө жана коомго
коркунуч алып келүүдөн калбайт. Мындан
сырткары, конституциянын кепилдигисиз чиновниктердин оюна келгенин кылаарын алып
салууга болбойт. Кокустан кандайдыр бир
мыйзам чыгаруучу бөлөк мамлекетте жарандыгы бардыгын, жарандыктан чыгарууну
ойлосо. Мындай бизде көп. Мисалы, биздин
он миңдеген адамдарда Россиянын жарандыгы бар, ошондой эле башка айрым өлкөлөрдө.
Мындай жаңылыкты киргизүүнүн коркунучу
жашынып турат, бийлик аны өзүнүн саясый
оппоненттерине каршы пайдаланышы мүмкүн. Кааласа кандайдыр бир күнөөнү коюп
жарандыгын алып салат. Буга Конституциялык
тыюу салуу жок. Ыңгайлуу. Жарандык жөнүндө маселе колдонуудагы Конституцияда жазылгандай ачык жана түшүнүктүү болуш керек
– бир дагы жаранды өзүнүн жарандыгынан
ажыратууга болбойт. Бүттү.

Өкмөттүн жана Парламенттин
ишинин айкашуусу жөнүндө
Жаңылардын арасында Премьер –министрге
жана Биринчи вице-премьер – министрге
өзүнүн ишин депутаттын мандаты менен
айкаштырууга уруксат берүүнү сунуштайт.
Менин көз карашымда, муну жазабаш керек,
бийлик бутактарынын ортосундагы баланс
бузулат жана Парламентке Өкмөткө карата
өзүнүн көзөмөлдөө функциясын жүзөгө
ашыруу өтө оор болот. Чынында тигинде дагы
тигинде дагы бир эле адамдар отурат. Мындай
тутум Англияда жакшы иштеп айткандарына
мен жооп берем, Англиянын саясый маданияты жана реалиясынын тарыхы такыр башкача.
Аякта, мисалы, эгерде партия Парламенттик
шайлоодо уттурса , партиянын лидери өзүнүн
ээлеген кызматынан кетет. Бизде болсо такыр
башкача. Сунушталып жаткан норма. Бир нече
адамдан башка, атап айтканда- партиянын
лидерлеринен башка эч кимге кереги жок. Ал
аларды көбүрөөк комфорттуу сездирет –
Өкмөттөн бошотсо, депутаттыка кайрылып
келсе болот- бирок Өкмөттүн эффективдүү
иштөөсү үчүн эч кандай өбөлгө жок. Бизде

партиянын лидерлери он жылдап өзүнүн
креслолорунда отурушат, партияны өзүнүн
жеке менчигине айлантышып. Качан биз
саясый маданиятыбызды өзгөртөбүз, качан
партиянын ичиндеги демократия реалдуулука
айланат, ошондо бүгүнкү жаңыланууларды
ойлоно баштаса болот.

Президент жөнүндө
Сунушталып жаткан өзгөртүүгө ылайык Өкмөт мүчөлөрүн отставкага кетирүү укугу жана
Өкмөткө ишеним көрсөтүү тууралуу ЖКнын
алдына чектелбестен коюу мүмкүнчүлүгүнөн
Премерьдин ролу жогорулоого карата Президенттин ролу бир нече төмөндөйт. Буга карабай Президент Конституциянын жаңы долбоору боюнча жеткиликтүү түрдө таасирдүү фигура болуп кала берет. Биринчиден ал жалпы
эл тарабынан шайланат. Жалпы элдик мандат
Президентке элге түз кайрылуу укугун берет.
Экинчиден, Президентте күч структураларынын жетекчилерин бекитүү жана бошотуу
укугу калат. Тагыраак айтканда, Конституциянын жаңы редакциясы боюнча башкаруу
формасы өзгөрбөйт. Башкаруу формасы
бардык саясый тутумда абдан маанилүү
элементи болуп эсептелет.Ал калыптануу
ыгын жана мамлекеттик бийликтин жогорку
органдарынын өз ара катнашын аныктайт.
Кыргызстандагы азыркы башкаруу формасы
парламенттикке тартат, ошондой эле жарым
президенттиктин системанын элементи дагы
бар. Биздин системаны шарттуу бөлүгүнө
карата парламенттик деп атаса болот.
Бирок өлкөдөгү кырдаалга башкаруу формасы
гана таасир этпейт. Балким, коомдун өнүгүү
даражасына, мамлекеттик институттарга,
саясый партияларга жана бийликте турган
конкреттүү адамдарга көп байланыштуу.
Мисал келтирейин: Россияда Ельциндин жана
Путиндин убагында конституция жана башкаруу формасы ошондой эле болгон. Бирок,
башкаруу чечимин кабыл алгандарга , дегеле
коомдук турмушка бул эки жетекчинин таасир
деңгээли түп тамырынан айырмаланат.
Эгерде чыныгы конституциялык реформа
тууралуу айтсак, фундаменталдуу өзгөртүү
болуп, башкаруу формасын өзгөртүүгө тие-
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шелүү өзгөртүү болуп эсептелет. Мындай
учурда Кыргызстанга логикалык нерсе боюнча, таза парламенттик республика тарапка
жылышыбыз керек. Мындай формада өкмөт
түзүлөт жана парламент тарабынан отставкага кетирилет (бул бизде бар) жана президент
бүткүл эл тарабынан эмес, парламент тарабынан шайланат (муну жасаш керек). Бирок
президентти жаңы конституцияда, эгер
мындай болсо, мурдагыдай эл шайлайт.

Эгерде алмаштырылса,
эмне болот?
Жакшылап түшүндүрүү керек, дегеле, идеалдуу башкаруу формасы болбойт.Бардыгынын
плюсу жана минусу бар, анын ичинде таза
парламенттик формада.
Жарым президенттик республика бүтүндөй
авторитаризмге ыктайт, бир адам бийликти
узурпациялайт – президент дегенге мен
макулмун. Азыркы Кыргызстандын тарыхы
муну көрсөттү. Бирок, өткөн режимдеги бизде
болгон (Акаев жана Бакиев) бул жерде мурдакы жарым президенттик республика жоктугун
белгилей кетиш керек. Ал президенттикпарламенттик система болгон. Бул аталышты
белгилүү политологдор Шугарт жана Кери бул
системанын катышына түшүнүксүздүктү алып
салуу үчүн, ким- президент же парламент мыйзам чыгаруу катышына, ошондой эле
аткаруу бийлигинин бутагына тиешелүү
президенттин жалпысынан бийик болуп
турганынан өкмөттүн ишине жооп берет.
Азыркы система, парламенттик жана жарым
президенттик болгону менен кандайдыр бир
чекте бийлик парламенттин пайдасына
бөлүштүрүлөт. Тагыраагы, мындай бийликти
уюштурууда авторитаризмдин пайда болушуна институционалдык тобокелдик бир кыйла
азайган.
Парламенттик башкаруу формасы демократиялык институттардын өнүгүүсүнө ыңгайлуурак шарт түзөт, анткени саясый чечимдерди
кабыл алууга көп сандагы адамдар жана
институттар катышууга эсептелген дегендер
менен мен дагы макулмун.

Бирок кимдир бирөө таза парламенттик
система автоматтык түрдө бардык биздин
көйгөйлөрдү чечет деп ойлосо, ал терең
жаңылышат. Бүтүндөй бир топ өлкөлөрдүн
тажрыйбасы көргөзүп турат, мамлекеттин
өнүгүү көйгөйү болуп авторитаризм эсептелбейт. Баарыдан көбүрөөк жамандык коррупциядан жана олигархиялык башкаруудан болот,
анда формалдуу демократиялык режимде
экономиканы стагнацияга алып келет, коомду
укуктук уюштуруунун өсүшүнө ишенбөөчүлүк
жана саясый абалдагы узак мөөнөттүү дестаблизация.

Конституцияны өзгөртүү
экс-президентке кепилдик түзөбү?
Бардыгы жакшы түшүнөт, өлкөнүн келечегине
камкордук - болгону бир шылтоо, эмне үчүн
конституциялык реформаны ойлоп чыгарышты. Ал үчүн дагы бир себеп болуп экс-президент үчүн коопсуздукту камсыздоону каалоосу эсептелет жана анын командасы кызматынан кеткенде, ошондой эле бийликти мүмкүн
болушунча сактап калуу жана экс-президенттин таасири. Балким, президенттен айрым
ыйгарым укугун алып жана ишенимдүү
премьер-министрге берүү менен экс-президент кандайдыр бир кейипте саясый таасирин
сактай алат.
Бирок мындай вариантты жүзөгө ашыруу
күмөндү алып келет. Эгерде кыскача айтканда,
бул жаңы премьер коргооруна жана бардыгында экс-президентти угаарына эч ким эч
кандай кепилдик бербейт. Чындыгында,
Россияда болгон «тандем» варианты бизде
өтпөйт. Кыргызстан көбүрөөк динамикалуу
жана саясый планда бир убакта айтып болбогон өлкө. Жаңы премьер –министрде экспрезидент менен эсептеше турган бир гана
себеп бар- эгер А. Атамбаев Жогорку Кеңеште
өзүнүн таасирин сактап калса. Ал постон
кеткенден кийин ал мүмкүнбү? Азыркыдай
көлөмдө бир мааниде жок. Укук коргоо системасынын рычагы колунда болбогон экспрезидентке оор болот, чынында парламенттик фракциянын күчүнө сергек мамилесин
көрсөткөн тараптан толук лоялдуулукка жетүү
мүмкүн эмес.
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Мүмкүн, коопсуздугуна кепилдик жана экспрезиденттин таасирин сактоону башка жол
менен алуу сунушталат, тактап айтканда
парламенттик системага тиешелүү саясый
плюрализмди жогорулатуу аркылуу.Т.а.
балким, болжолу, экс-президенттин кызыкчылыгында болуу үчүн абдан күчтүү жана бийликтин бардык кеңдигин өзүнүн колуна
топтоосу керек, ал эми парламенттик система
эч кимге мындайды жасоону бербейт.
Бул терең адашуу. Экс-президентке коркунучтуу болуш үчүн, диктатор болуунун кереги жок.
Анын үстүнө биздин саясый элитабыз өтө эле
ийкемдүү, кийинки президенттик шайлоодон
кийинки күндөн баштап өзүнө күчтүү союзникти издей башташат. Кандайдыр бир деңгээлду
бул процесс азыртан эле башталды.

Кыскача тыянак
Жогоруда айткандардан улам мүмкүн пайда
болду, бул конституциянын косметикалык
реформасы (премьер-минстрдин пайдасына
айрым ыйгарым укуктардын бөлүнүштөрү)
кандайдыр бир деңгээлде президентке, анын
айланасындагыларга кепилдик бере албайт.
Ошону менен өзгөртүүдөгү сунушталган адам
укугу бөлүмү өтө талаштуу болуп эсептелет.

Туруктуу конституциянын жактоочусу болуп,
мен такыр айткым келбейт, аны такыр алмашырбаш керек деп айткым келбейт. Конституцияны албетте алмаштырса болот, бирок,
качан бул үчүн керектүүлүк чындап бышып
жетилгенде, мындай өзгөртүүлөрдүн келечеги
жеткиликтүү жакшылап ойлонулганда.
Өлкөдөгү саясый өнүгүү этабында , менин көз
карашымда, конституциялык реформанын
кереги жок жана мүмкүн мамлекет үчүн
зыяндуу.Анын үстүнө бардыгынын эсинде,
азыркы саясый элита макулдашкан, ал эми
коомчулук бул макулдашууну колдогонконституцияны 2020-жылга чейин алмаштырбоону, келишимди аткарыш керек.
Менин көз карашымда, бүгүнкү күндө өлкөнүн
негизги көйгөйү конституциянын жетишпегендигинде эмес, саясый элитанын жетише
электигинде, кандай башкаруу формасы
болбосун жаман иштейт жана элдин кызыкчылыгына эмес жеке кызыкчылыгына басым
коюшканында болуп эсептелет. Кониституцияны чексиз алмаштыра бергенден, жаңы
элитаны калыптандыруу бир топ оор. Атап
айтканда, оң натыйжаны алыш үчүн жаңы
элитаны калыптандыруу жана реалдуу реформаны жүргүзүүнү аткаруу үчүн иштөө керек.
Башка жол жок.

III. МЕНИН ЖАШООМДОГУ АГАРТУУЧУ
(ЖААнын катышуучуларынын статьялары)
Менин жашоомо аябагандай көп оң таасирин
тийгизген Гайша Ибраимова менин агартуучум болгон жана кала берет. Мен ага өмүр
боюу ыраазымын, кесипкөй Окутуучуну эле
эмес, турмуштагы даанышман адам катары
ыраазылыгымды билдирем. Атап айтканда ал
таң каларлык айым -Гүлнара тууралуу мага
айтып берген, ал тууралуу алдыда сөз болот
жана ал дагы анын агартуучусу болуп калды.

Мээрим Осмоналиева.
Ажайып апа

Гүлнара -132 баланын апасы, бул мүмкүн эмес.
Гиннестин рекорддор китеби каякта? Менин
оюмча, өзүнүн үйүнө бул балдарды чогултуп
жатып, Гүлнара кимдир бирөөнү айыптоого,
кимдир бирөөгө далилдөөгө арекеттенбеген,
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ал кең пейилдүүлүктү көрсөткөн жана айрым
адамдарга эскертүү менен муну аткарууну
чечкен. Жок, бул болгону ички жарылуу болгон
жана өзүнө толук отчет берүү, анын акыл эси
толук ордунда жана анын духунун күчтүүлүгү
жөн гана бул кароосуз калгандарды жана
аларды коомго пайдалуу жетиштүү жаран
кылып тарбиялоого алууну чечкен. Бул ал үчүн,
өзү айткандай башкаларга караганда - кичинекейлердин жараланган жан дүйнөсүн, баралына жетелек адамдарды дарылоо жакшы жүрдү.
Анын дүйнөсүн жана бул балдардын дүйнөсүн
түшүнүү үчүн, аларды эскертпестен барып,
алар менен эртеден кечке чейин болуу керек.
Ал жерде балдар телевизор көрүшпөйт, китеп
окуп ойлонушат жана чыгармачылыгын
өркүндөтүшөт. Сен идеалдуу тазалыктагы
жана тартиптеги үйгө киресиң, силер эч нерсе
кылбай ары –бери басып жүргөндөрдү
көрбөйсүңөр, ар ким өзүнүн иши менен алек,
мен тапичкемди кыйгач коюп коюдан корктум.
Кимдир бирөө үйдө пирог даярдоодо, кимдир
бирөө чарбакты сугарууда жана үй жандыктарын карап жүрсө, башкалар бул убакта үй
тапшырмасын аткарышып китеп окуп отурушат.
Бардык бактылуу үй- бүлөдө өзүнүн жетишкендик залогу жана өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул
жерде дагы ошондой, мен бир да жолу чатакташууну же сыйлашпагандарды көрө албадым. Эгерде бул жерге аксакалды алып келип
эки күн жашатсаң, ишенгиле анын бул жерден
кеткиси келбей калат. Бул жерде салтты жана
үрп адатты үйрөнүшөт, бардык майрамды
майрамдашат, балдар толеранттуу, ачык
айрым, тамашөкөй, өздөрүнүн баркын сезе
билишет. Ар ким өзүн лидер катары, ишенимдүү үйдүн кожоюну катары сезишет. Ал
кантип буга жетишти? Билесиңерби, мени
кээде ачык эмес олку –солкулук кыйнайт,
ушундай болуу мүмкүнбү? Эмнеге мындай
моделди жайылтса болбосун жана башка
балдар үйлөрүндө балдар үй-бүлө, сүйүү,
таяныч, үмүт, келечек эмне экенин билишпейт? Тентимиш, өзүнөн башка эч кимге
кереги жок – мындай бала эртең кайда болот,мамлекеттик мекемелерде келечектери
аныкталбаган.

Гүлнаранын мыкты жаранды, коомдун
мүчөсүн тарбиялоого көптөгөн ыкмалары бар.
Кээде, уурулук жана аракечтиктен башканы
билбеген айрым келип түшкөн балдарды
тарбиялоо үчүн жергиликтүү милиционерлер,
врачтар менен сүйлөшүүгө барат, алар
түрмөчүлөрдүн жана оорулардын жашоосун
көрсөтүүгө жардам беришет, эмне дегенде
алар эмнеге алып келээрин түшүнсүн дейт,
Гүлнара аныктаган театрларда ролдорду
ойноого алып келет, себеби балдар анын
кароосунда эле эмес бул тартип сакчыларынын көңүл буруусунун алдында балдар оңолсун дейт. Ал качан балдар оңолгондон кийин,
Москвадагы театралдык институттагы өзүнүн
студенттик жылдары эсине түшүп, мунун
баарын тамаша катары эстейт. Азыркыга
чейин группалаштары , азыркы белгилүү
ырчылар жана актерлор, анын үйүнө эс алганы
билинбей келип кетишет. (Владимир Кузьмин,
Виторган ж.б.).
Мүмкүн жергиликтүү жаратылыш ага ушундай жардам берет. Билбейм мен алар жашаган Ак-Булуңга нервденип келгем, Бул жерде,
кооз жана гармониялуу тынч дүйнөгө – дегеле
башка дүйнөгө келгендей болдум. Эгерде эрте
ойгонсоң, эртең мененки саат 5-6ларда
булуңдан ак кууларды, көк кытан, жапайы
өрдөктөрдү көрсөң болот. Таза аба жана
мейкиндик анда кыйкырып чуркагың келет.
Балдар ушундай кылышат: шамал менен
жарышып чуркашат, таңдын атышына, күндүн
батышына суктанышуу менен чер жазыша
кыйкырышат. Бир сөз менен айтканда курорт,
ден соолугуң тез эле калыбына келет, бардыгы
жаңы-сүт, жашылчалар жана жемиштер, бал
мустактын дагы десертин алып келишет.
Балдар сапаттуу эл аралык программада
билим алышсын деп үйдүн жанына мектеп
курушту, борбордон мугалимдерди тартышты.
Бул үй тууралуу ар түрдүү аңыз кептер айтылууда, ал балдардын органдарын сатат сыяктуу,
ошон үчүн ушундай бай, көпчүлүк балдар
христиандар алар мусулман болушат же
тескерисинче. Гүлнара бүгүнкү күнгө чейин
түшүнбөйт, элдер бүгүнкүгө чейин өзүнүн
жашоосун эркин тандоону жапайылык деп
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санашаарын. Ал анын аймагына кол салган
жергиликтүү «авторитеттер», жана жергиликтүү жаштарды бузуп жаткандар менен
күрөшүп келет. Жергиликтүү катардагы
милиционер ар дайым бул «хулиганканы»
токтоо болууга жана өзүн адептүү алып жүрүүсүн суранат. Көңүл коштукту жана сопусунууну, деградацияны көрүп туруп, өзүн кантип
адептүү алып жүрө алат? Коңшуларынан
жардамдын ордуна, ал ар кандай ушактарды
жана калптарды угат, мындайга фантаст
Александр Беляев өзү суктанмак.
Анын жолунда кандай гана кыйынчылыктар
болбосун, ал оптимистигин жоготпойт, баш
ийип бербейт. Анда ушунчалык духу эркин, бул
эркин дух анын үйүнүн бардыгында- балдарда,
апасында, үй жандыктарында, абада сезилет.
Ушундай үй–бүлө гана биздин коомду сактап
кала алат, ушундай элдер гана элди агарта
алат.

Рухидин Асанов.
Сабаттуу адамдын тарыхы
Чыныгы билим мындай болот, билиш үчүн,
биз эмнени билсек ошону билебиз, жана
эмнени билбесек, ошону билбейбиз.
Конфуций, «Маек жана Пикир»

Менин түшүнүгүмдө «агартуучу» жана
«билимдүү» деген бар. Бул эки сөздүн тамыры окшош болгону менен мааниси өзгөчө
айырмаланат. Биринчи жаратылышты рационалдуу сезүүгө, дүйнөнү эмоционалдуу
кабыл алуудан баш тартууга чакырат. Экинчиси - ойгонууга, рационал катары көз
көргөндөн жана жаратылыштын эмоционалдуулугунан бошонууну.

Азыркы дүйнөдө «агартуучу» лагери окуу
жайынын студенттеринин ар бир кезектеги
чыгарылышы менен толукталууда, ошол эле
убакта «билимдүү» деген лагер практикалык
жактан бош калууда. Америкалык акын жана
ойчул Генри Девид «Уолден, же Токойдогу
Жашоо» деген өзүнүн негизги китебнде
жазган « . . . философиянын профессорлору
бар, бирок философтор жок».
Ошондой болсо да мен ишенем, мындай күн
келет, жана биринчи лагерь (бул канча убакытты ээлебесин) табигый жол менен экинчи
лагерди толтурат, ошону менен адамдын аң
сезиминин эволюциясына чекит коюу менен.
19-кылымда америкалык газетада жазылган
кызыктуу факты бар, чоң жана кооз коңуз
тууралуу, ал алма бактан жасалган үстөлдүн
капкагына чыгып алган, фермердин ашканасында 60 жыл турган – алгач Коннектикутеде,
кийин Массачусетеседе. Ал бир топ жыл
мурда жашап жаткан бактан, белгиленген
жумурткачадан чыккан, эсеп боюнча шакекченин жылдык айланасы белгилүү болгон,
мындан бир нече жума мурда анын чыгышы
үчүн жыгачты араалаганы угулган болчу,
үстөлдүн үстүнө коюлган чайнектин жылуулугунун аракетинен чыккан болуш керек.
Адам чындыкты табуу үчүн төрөлгөн, мындан
эч кандай күмөн саноого болбойт «Армиянын
үч дивизиясын генералдан бошотсо болот,
жана аны толук бусулууга алып келет, бирок, эң
байкуш жана орой адамды дагы ой жүгүртүүдөн алып салууга болбойт» (Конфуций, « Маек
жана Пикир»). Ой жүгүртүү жөндөмдүүлүк –
чындыкты табууга ылайыкташкан улуу белек.
Ошол эле Торо жазган: «Мага сүйүүнүн кереги
жок, акчанын кереги жок, атактын кереги жок –
болгону мага чындыкты бергилечи». Бул эң
чоң баалуулук жана аны таратууга башкы
ролду агартуучу ойнойт . . .
Мисалга мындай ой мени илгерки аксакал
Кызыр-Ата алачыгы жайгашкан тоого көтөрүлүп баратканда коштойт. Мен Кара Кой жайлоосуна атайын ушул максатта келдим- бул
ыйык жерге баруу үчүн. Эсимде бала кезимде
үй-бүлөбүз менен бияка келгенбиз. . Мен анда
шаардык балакай болчумун, качан ал айыл
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жерине келгенде: аттарды кооздо, кымызды
бышуу, дүмбүлдү жана чаватты даярдоо, ага
баары кызык болчу. Ошол күндөрү мен биринчи жолу чоң атамдын жоргосу менен ат
чапканды үйрөнгөм. Бу бактылуу түйшүксүз
балалык болгон. Мени бүгүн бул жакка балалык кезди эскерүүгө романтикалык сагынуу
алып келген жок. Айылдык өспүрүм, менин
атамды дүйнөдөгү эң бир кыйын болгон илимматематикага шыктандырган адамды эскерүү
үчүн келдим. Жогорку класстын окуучусу
катары менин атам дал ушул кишинин жетекчилиги менен Кыргыз Мамлекеттик Университетинин механика-математикалык факультетине өтүү үчүн даярдана баштаган. Ал
мектепте математика мугалими болгон, анын
аты Мустан Юсупов. Андагы Фрунзеге кетээрдин алдында атама өзүнүн математика
боюнча китептеринин баарын берген.
Көп жылдар өткөндөн кийин биз атам менен
аны менен бул дүйнөдөн кетээринин алдында
жолуктук. Тагдырдын тарткынчылыгы менен
так ошол жолугушууда мен түшүнүү менен
мамтематик кесибин тандап алдым. Ал мага
ушундай начар физически оор абалда туруп,
ар бир көз ирмемде өүнүн милдетин аткарган,
күчтүү адам катары таасир калтырды. Махабрата улуу Дрон тууралуу мисал келтирет,
чыныгы окутуучу татыктуу окуучуну окутат, ага
илимдин бардык сырын ачып берип, эгерде
бул окуучу кийин бул билимин анын өзүнө
каршы колдонсо дагы.
Мустан агай так ушундай таң калаарлык
жакшы жагы менен билим берүүгө ээ болгон.
Анын атасы бир жолу ажылыкка барып , ал
жактан жаш аялы араб кызын алып келиптир.
Кийин ал анын апасы болгон. Апасы ага
ушундай жакшы тарбия берген деп айтышат,
ал бардык өзүнүн окуучуларына өзүнүн
балдарындай мамиле кылган. Көптөгөн татаал
маселелерди узак сүйлөбөй эле түшүндүргөн.
Мына ошондо ал мени көргөзүп, атамдан
сураган: «балаңбы»? Андан кийин акырын
кошумчалаган : «Математик болот . . .».
Мен азыр тоонун чокусуна жеткенде, мен
илгерки аксакал Кызыр-Ата жер төлөсүнө
барам жана Окутуучуга бата кылам. Мен
Өзүнөн-өзү эле Мустан агайдын катышып

отурганын сезем. Илгерки жер төлөнүн
дубалы кокусунан менин эсиме Генри Дэвид
Торонун сөзүн түшүрдү: «Кандай ажайып,
учкай жашоо, көп кылымдар боюу ичин алып
сенейип катып калган эски өлүк коом, тирүү
жашыл дарактын кабыгын алалбаган, кийин
акырындап жакшы көпкө сакталган табытка
айланган- ким билет, азыр кандай жашоо
турат, таң калуу менен адамдык үй –бүлө
майрамдык дасторкондо, жана күтүлбөгөндөн
кадыресе кырдаалдын ортосунда жарыкка
келиши мүмкүн, анткени акыры, анын жайкы
мезгили башталганын ким билет?».

Айжан Тайгонова.
Менин профессорум
Качан мен төрткө чыкканда, өмүрүндө биринчи жолу апам мени узак убакытка калтырууга
туура келди – муктаждыктан улам ал мени
айылда калтырган. Менин апамды алып кеткен машиненин артынан кыйкырып, көз
жашымды төгүп чуркаганымды көп эстейм. . .
Ошентип, менин биринчи цвилизациядан
ажыраган алыстагы айылда күткөн эң оор үч ай
өттү. Мени жадаткан, катуу куса болгонумду
коштогон күндөр жана көчөдө көп ойноп
жүрүп, мен чөптүн үстүнө отуруп алып, асманды карайм, кыялданам жана кантип ак чымчыкка айланганымды жана апама учканымды
элестетем, жаңы адамдарды, жаңы турмушту
көрдүм. СССРдин кыйрашы жана токсонунчу
жылдардагы миграция көйгөйлөрү ар бир үй –
бүлөгө тийиштүү болгон. Апамдын иштеши
керек жана ал бат–бат жана көпкө кеткенине
эки жылдан кийин көнүп калдым. Алты жашымда партага отуруп, өзүмө убада бердим,
өзүмдүн туугандарымды, өзгөчө апамды
кубанткан эң мыкты окуучу болом деп. .
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Билинбей менин мектептеги он бир жылым
өтүп кетти, эми ВУЗга кирүүчү мезгил келип
жетти. Мен өтүүнү абдан каалаган – Мамлекеттик башкаруу факультетине контракка, же
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
Университетинин тарых жана региондорду
таануу факультетине бюджетке өтүүгө тандоом болгон. Экономдоо жана ата-энемди
аядым. Көпкө ойлонбостон, мен ата-энеме
жардам бергим келип, бюджетке өттүм.
Үчүнчү курска чейин курсташтарыма жат
адамдай болдум жана эң жакшы окусам дагы
тарых предмети мага такыр жаккан жок.
Үчүнчү курстан гана биринчи жолу өзүмдүн
бир окутуучумдун лекциясын уккандан кийин,
мен түшүнө баштадым, мага бул жерде окуп
угуу, мага эмне айтса жагаарын. . . Менин
турмушка жана менин өлкөмдүн тарыхына
болгон кызыкчылыгымды биринчи ачкан
маркум Жоробеков Турат Жоробекович болду.
Ал Кыргызстандын жаңы жана соңку убакыт
кафедрасынын башчысы болгон, тарых
илиминин кандидаты жана профессор.
Ал менин бүтүрүүчү квалификациялык ишимдин жетекчиси болгон, ал «Советтик» Кыргызстандагы маданияттын пайда болуусундагы
аялдардын ролу» деп аталган.
Качан мен анын лекциясын укканда мен
Советтик Кыргызстандын жана 1916-жылды,
Граждандык согушту, «сталиндик репрессияны», «Көз карандысыздыкты» башынан
өткөргөн биздин ата–бабалардын турмушун
сезип жана элестетем…
Мен үчүн Туратбек Жоробекович урматтуу
адам жана катуу окутуучу, авторитеттүү
окумуштуу болгон. Анда ар дайым катаал кз
караш болгон жана жумушка көп эскертүүлөр
берчү, ошого карабастан, мен ага тартылып
турчумун. Бакалаврды бүткөндөн кийин ал
менин «Кыргызстандагы демократиялык
коомдун пайда болуусундагы аялдардын
ролу» деген магистердик ишимдин жетекчиси
болду, кийин мен «эң жакшы» деген баада
коргодум.

Бир жолу, биз магистрдик иштин планын
талкуулап жатканда, мен капалуу уялып ага
айттым тарыхтын предметин такыр билбейм.
Ойлонуп туруп Турат Жоробекович «Кызым,
биз бул жашоонун бардыгын абсалюттуу биле
албайбыз! Бул мүмкүн эмес. Мен профессор
болуп туруп дагы көптү билбейм. Бүгүнкү
билгендеримди билиш үчүн мага менин
тырышкан аракетим жана тарыхка болгон
терең кызыкчылыгым менин көптөгөн жылдарымды талап кылды. Эң негизгиси – сендеги
жаңыны билүүгө болгон каалоңду жана
кызыгууңду көрүп турам, ал эми калганы
тажрыйбадан жана жылдардан кийин келет».
Менден жакшы иликтөөчү чыгаарын айткан.
Ошол биздин ачык маегибиз мен үчүн жашоого болгон чоң түрткү болду, андан кийин
Россиянын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин
атындагы КРСУга өтүп, аны ийгиликтүү аяктадым.
Мен өзүм сүйгөн ишти таптым, ассистент
жана тарыхтан окутуучу адис болдум. Бардыгы ийгиликтүү болду. Мага бул дагы аз болду.
2013-жылы аспирантурага өттүм, бул тууралуу
Турат Жоробекович угуп, менин жетекчим
болууну өзү талап кылды. Анын жетекчилигинде окуу, өзүнүн биринчи докладын жасоо,
статьяларды жазуу мен үчүн бакыт болчу.
Тилекке каршы бардыгын өзүң жасоону окууга
туура келет, мындай мага «Агартуучум»
кеткенден кийин келди.
Мен аны өзүмдүн «Жашоомдун Агартуучусу»
деп эсептейм, бизди окутууга анын каалоосу
аркасында жана бардык пайдалуу маалыматтарды абсолюттуу бөлүшүү, ал окуткан анын
талабы жана ыктарынан мен өзүмө ишендим,
өзүмө личность катары жумуш таптым, өзүмө
ишенимдүү мүнөз калыптандырдым.
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Стыценко Анна.
Китеп агартуучу
Менин түшүнүгүмдө агартуучу, ким билим,
агартуу жана билим берүүнү таратууда ошончолук алекденгендер эмес; көбүрөөк дүйнөгө
көз карашын өзгөртүүгө жардам берген адам.
Менин агартуучум жана мага таасир берген
адамым Достоевский болду. Достоевский
менен мектепте тааныштым. Бирок анда ал
мага тиешелүү таасир калтырбады. 3 жыл
өттү, такай бир нерсе окуган, немка менен мен
кокусунан таанышып калдым. Бир жолу
кайраттанып барып сурадым, ал ар дайым
окуган эмне деген китеп экенин. Бул немец
тилиндеги «Кылмыш жана жаза» болуп
чыкты. Мага кызык болду, эмне үчүн орус
маданыятынан алыс адамга чыгарма мынчалык кызыктуу. Риа кыскача жооп берди, ушул
китептен улам адамдын душасын түшүнүү
оңой, бул мени кызыктырды. Мүмкүнчүлүк
болоору менен чыгарманы окуп чыктым жана
анын оюн бөлүштүм. Мен укугу бар жана
калтыраган макулук жөнүндөгү дилемма
тууралуу ушул кезге чейин бул ой тууралуу
көпкө ойлондум. Качан дүйнөдө коркунучтуу
окуялар болуп жатканда, мисалы, ИГИЛдин
аракети жөнүндө.Эң сонун болду, «Манас кеп
2015» дебаттык турнирде бул китеп тууралуу
резолюция болду, оюн кызыктуу өттү.Андан
кийин колума эмне тийсе ошону окуй баштадым негизгиси автору Достоевский болсо
болду. «Өлүүлөр үйүнөн кат» деген чыгармасы
баарынан көбүрөөк өзүнө тартып турду. Ал
Сибирге сүргүнгө айдалгандардын турмушу,
күндөлүк түрүндө жазылган. Анын аркасынан
мен адамдардын натурасын жана өзүмдү
өзүм жакшыраак түшүнө баштадым.

Автордун жазгандары, кайдыгер калтырууга
мүмкүн эмес, анткени басым психологиялык
аспектиге жасалган. Азыркыга чейин эсимде
бир начарыраак буюм тууралуу, аны менен
адам кезигиши мүмкүн – бул өзү менен
жалгыз болуу мүмкүн эместиги. Башында, бул
коркунучтуу жазалоодой көрүнбөйт, элестетип
көргүлө, 20 жыл боюу күн сайын, минута
сайын башка жүздөгөн адамдар менен болгонду . . . Ойлонууга мажбурлайт, андай
эмеспи?

Асель Нуржанова.
Чоң атам – менин устатым
В моем становлении есть огромный труд
моего дедушки. Его зовут Сманбаев Аман, он
учитель кыргызского языка и литературы, "
Народный учитель", а также "Заслуженный
учитель Кыргызстана». Общий стаж дедушки
в образовании - 60 лет. Дедушка – автор
школьных учебников 5-6 классов, и свыше
120 научно-методических статей. Ученики
дедушки - академики и профессора. У
дедушки 13 детей . Из них 10 стали педагогами. Он для меня наставник коллега советник. Пускай он и живет в отдаленном селе
Нарынской области, но знает многое. Пускай
у нас разница с ним больше 55 лет, но мы с
ним очень легко находим общий язык.
Каждый год я со своей семьей отдыхаю на
джайлоо. И с дедушкой вечерами беседуем,
лежа на склоне горы и попивая кымыз. Он
мне рассказывает, как пережил войну, как
молодым пришел в школу, как написал
учебник . Он рассказывал, что невозможно
было учить детей по учебникам брежневского времени. Я тоже педагог. Я и не думала
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Мен бул китепти окууну сунуштайт элем, салт
боюнча, патриархалдыкка чыдап үйдө камалган аялдар эмнени сезерин түшүнүш үчүн. Бул
китеп мүмкүн өзүнүн жеке абалына аялдардын көзүн ачаар же аялды түшүнүүгө эркектерге жардам берээр.

Гуляим Айылчы.
Феминизм агартуучу
Мындан үч жылдай мурун мен бишкектин феминистери менен таанышкам. Бир жолку
жолугушууда биз «Аялдын сырдуулугу» деген
китепти окудук. Анда жөнөкөй аялдардын
жөнөкөй жашоодогу тарыхы айтылган, анда
Америкадагы согуш убагындагы алган эркиндиктери, кайрадан согуштан кайтып келген
эркектер тарабынан кайра алынгандыгы
менен кагылышкан. Кээ бир аялдар муну
кабыл алышкан, айрымдары депрессияга
кабылышкан, башкалары өздөрүнүн эркиндиги үчүн күрөшүшкөн. АКШнын аялдарынын
бул тарыхына окшоштукту биздин аялдар
азыр баштарынан өткөрүп жатышат. Жарым
кылым же андан көбүрөөк өткөндөн кийин.
Бардык ошол баатыр аялдарды бардык
биздин үй-бүлөлөрдөн көрөбүз.
Биз 21-кылымда аялдардын сырдуулугу
басмырлоонун алдында калууда. Кыргызстанда акыркы жылдары ар кандай себептер менен
үйлөрүнө кайтып келүүдө жана өзүн үйбүлөөсүнө арноодо. Диний агымдардын,
миграциянын, экономикалык оорчулуктун
күчөшү. Балдарды бакчага берүүгө дайым эле
мүмкүнчүлүк жок. Жаш үй-бүлөлөрдүн
көбүнчөсү ата-энелери менен жашашат, анда
жаш келиндин кылымдардан берки патриархалдык салтка баш ийүүгө туура келет.
Мен жөнөкөй аялы болуучу аялдардын укугун
танбайм. Ар бир адам жолун өзү тандайт.
Айрым аялдар профессионалдык жана
коомдук атактардын бардыгынан үй эмгегин
жогору коюшат. Бирок бул тандоону берүү
керек. Бойго жеткен кыз өз жолун өзү тандоосу
керек. Ага тең укуктуулукту жана мүмкүнчүлүктөрдү берүү керек.

Жамила Таалайбек кызы.
Менин жашоомдогу
эң маанилүү жолугушуу
Менин жашоомдогу эң маанилүү жолугушуу
бул алгач көз жарып, жарык дүйнөгө келгенден
тартып, жумшак колдоруна мээрим төгө кармаган чоң энем болгон.
Чоң энем өзү жылкычынын кызы болгонуна
карабастан билим алып, ал билиминин
жемишин элине жана балдарына арнап өткөн
адам болгон. Ал жасаган дарыларканчалаган
адам-дардын ден соолугуна даба болсо,
илимди сүйгөн сапаты балдарынын эл агартуу
тармагында эмгек өтөөгө себеп болгон.
Чоң апам мени эч качан урушкан эмес же
катуу айтып сүйлөгөнүн билбейм. Дайыма
«Менин кызым акылдуу, күчтүү, билимдүү кыз
болот. Эли жерин сүйүп, кыргызымдын кичине
болсо дагы керегине жарайт, буюруса» деген
сөздөрү гана кулагымда жаңырып турат. Ушул
сөздөр мага буйрук иретинде эмес, мактоо
иретинде эркелетип айтылган сөздөр болсо
да, эс тарткандан баштап, мен «ушундай
адаммын да!» деген жоопкерчиликти жүрөгүмдө жашатып келем. Өзүмө болгон ишеничти күчөтүү менен жоопкерчиликти сездире
алган бир сүйлөм чоң апамдын сөзү - окуу
жайларда, коомчулукта жомоктой тизмектешип көркөмдөтө айтылган сабактардын
баарына татып келет.
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Агартуучу болуш үчүн атайын билим эмес,
дилдеги нур керек. Анткени дилден чыккан
нерсе гана дилге сиңе алат. Апакемдин
жүрөгүнүн түпкүрүнөн айтылган жогорудагы
сөзү менин дилимди сугарып турган булак
сымал. Канчалык жаңы маалыматтарды уккан
сайын, жаңы түшүнүк кирген сайын, бул сөздүн
мааниси улам жаңыланып, тереңдеп сиңип
келет.
Мына ушул себептен, менин жашоомдогу эң
маанилүү жолугушуу – чоң энемдин мени
ымыркайымдан колуна алып, өзүнүн тарбиясын бергендиги.

Перизат Сайтбурхан кызы.
Ал менин жашоомдогу жаңы
бетти ачты

Жаныбек Саатов.
Чоң атам – менин агартуучум

Менин жашоомдогу жаңы бетти Мирсулжан
Намазалиев ачты. Ал «Эркиндик автобусу»
турунун катышуучулары менен келди. Мирсулан ошондо көп эле болсо 23 жашта болсо
керек, мен анын китеп жөнүндө, эмне үчүн
демократия – бул жакшы, кантип сын көз
менен ойлонуу, эмне үчүн коомдун активдүү
мүчөсү болуш керек, идейа үчүн кантип
күрөшүү керек тууралуу айткан сөздөрүн
оозум ачылып уктум. Мен мурункудай боло
албай калдым, анткени эркиндик түрүндөгү
бардык инструменттер менде болгон, менин
көбүрөөк билим алгым келди. Ошондон кийин
унивеситетке өттүм жана дебаттык клубка
кирдим, балдар үйүндө окутуу программасына катыштым. Жаштар секторуна тартыла
баштадым, анда жаштардын демилгеси
Жогорку Кеңешке жана коомчулукка жеткиришкен. Эмнени жазуу керектигин жана
менин мүнөзүмдүн көбүн биле дагы албайм,
бирок мунун баары качандыр бир кезде
Муслимжандын менин башыма жаккан
жарыктыгынан улам болду.

Менин чоң атам , Жапар Саатов жазуучу жана
журналист болгон. Бир жолу ал мага билим
алууга кандай аракеттенгенин айтып берген.
Ага иштеп кичине акча табыш үчүн жай боюу
талаада иштөөгө туура келген. Октябрга чейин
керектүү каражатты топтом биринчи класка
кирип окуу үчүн шаарга келген. Ошол кездеги
жападан жалгыз кыргыз мектеби болгон №5
мектептин деректиринин секретарына киргенде ал аны муздак кабал алат «Сен билесиңби, бүгүн кайсы ай экенин?» Бул убакта деректир өзү чыгып калат, чоң атамдын айткан
жүйөөсүн эске алып, деректир аны мектепке
киришине уруксат берет. Эмгекчилдиги жана
билимге болгон умтулуусу анын каалаганына
жетишүүсүнө жардамын тийгизет.
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Талгат Джумашев.
Алар менин абийримди азыктандырышты жана акылымды өнүктүрдү
Менин жашоомдун агартуучулары, насаатчылар, менин абийримди азыктандырган,
акылымды байыткан, моралдык принцип
тууралуу билүүгө салымын кошкондор аз
болгон жок. Мисалы, чоң атам, чоң энем, атаэнем, Чынгыз Төрөкулович, Харуки Мураками,
Федор Достоевский, Лев Толстой, Рэй Брэдбери, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов,
Абдыкерим Сыдыков, Индира Раимбердиева,
Назикбек Кыдырмышев, Манас – Ата . . . Ого
эле көптү санасаң болот.

Мага бөлөгү кызыктуу. Эмнеге бирөөлөр үчүн
агартуучу болуп кримналдык авторитеттер,
башкалар үчүн- спортсмендер, үчүнчүсүнө
насаатчысы болуп чиновник-коррупционер
болушу мүмкүн?
Мүмкүн, биз билип же билбей тандап алган
жолдо болбосун. Бул жолдор ар кандай багыттарга алып барат. Агартуучу адам болуп, ар
бир индивиддин тандаган жолун жарыктагандар абсалюттуу ар кандай адамдар болушу
мүмкүндүгү мыйзам ченемдүү.
Менин жолумду тандоомо Азия элдеринин
жомоктору чоң рол ойноду. Бул керемет тарыхтар өспүрүм мага абийир кодекси жөнүндө, жакшылык жана жамандык жөнүндө,
акылмандык жана тапкычтык жөнүндө, шамдагайлык жана баатырлык тууралуу түшүнүк
берди. Өзүмдү талдоо менен, мен азыркыга
чейин өзүмдү ар түрдүү элдердин көптөгөн
жомокторундагы ийгиликтүү баатырларга
теңөөгө аракет кылып кармайм. Менин
жолумдагы агартуучулар жомоктогу баатырларга окшойт. Алар өзүнүн эмгеги аркылуу,
чыгармалары менен, ким өзүнүн катуу позициясы, ким көрөгөчтүгү жана акылмандыгы
аркылуу баатырлыкты жаратат.

IV. АКАДЕМИЯНЫН СПИКЕРЛЕРИНИН СӨЗДӨРҮ
Муратбек Иманалиев.
Кыргыздардын тарыхын
реставрациялоо
Менин оюмча, биздин өлкөдө кандай кудайчылык система бардыгын айтуудан мурда,
калыбы биринчи кезекте традициялуу үй-бүлө
институту тууралуу билүү керек, ал кыргыздын
этникалар арасында жашап келген. Сөз үйбүлөдөгү кудайчылыкка байланыштуу жүрөт,
Биринчи жана Экинчи согуштун башталышына чейин, мүмкүн андан кийинки мезгилде
дагы кыргыздардын арасында уруучулук үйбүлө болгон. Мен сөз эмне тууралуу болуп
жатканын баары түшүнөт деп ишенем.

Уруулук үй-бүлө тууралуу айтууда, мен силерди бир өтө керектүү темага кайрылткым келет,
аны менен көп жылдан бери алектенип келем.
Бул чыгыштын кол жазма материалдары
боюнча кыргыздын тарыхын реставрациялоо.
Эмне дегенде, бул тарыхый эскерме- бул
өткөндөгүнү өзү тууралуу берүүдөгү абсолюттуу так калыптануусуна байланыштуу феномен. Өсүңөр билгендей эки версия бар: мифтештирилген тарых жана документтештирилген тарых. Мисалы, кытайлыктарда тарыхтын
эки версиясы тең жашайт.
Иудейлик историографиянын божомолунда,
бул жазуу булагынын жоктугу, улуттун, элдин
же элдик топтун документтештирилген
тарыхынын жоктугуна, анын күбөсү болуп
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эсептелет. Бир жагынан макул болууга, экинчи
жагынан муну менен макул болбосо болот деп
ойлойм.
Эмне дегенде, көз караш боюнча, биздин
силер менен бабаларыбыз кирген, Евразия
коомдоштугундагы атчан-көчмөндөрдүн
тарыхы, Геродат жана Фукидиданын методдорунда историограиканы пайдалануу менен
аны окуп – үйрөнүү негизсиз, анда ачык
айтканда, дубалдарды, дарбазаларды жана
кандайдыр бир стационардык имараттарды
баяндап жазат. Мүмкүн, мен бул теманы
кичине одоно жана вульгализаттап жатам,
ошого карабастан, бул ушундай.

6-Cүр.

Атчан-көчмөндөр коомдоштугунда дубал,
дарбаза, стационардык имарат эч качан
болгон эмес. Ареалдын чегинде жашаган
мындый элдерди, уруулардын, коомчулуктун
же көчмөндөр мамлекетинин, мындайлар
евроазия континентинин аймагында аз эмес
болгон, бул дубалдарды же кандайдыр бир
чектерди шарттуу дубал түрүндө кургандары
менен белгиленген эмес, ошондо, көчмөндөрдүн инфраструктурасы баарыдан мурда
жаныбарлар түрүндөгүлөр кайда жоголгон.
Андыктан атчан-көчмөндөр коомдоштугунун
тарыхы – бул материалдык маданияттын
тарыхы эмес, европалыктардай же кытайлыктардай ишке, календарга байланыштуу тарых
эмес, а бул баарынан мурда, көбүрөөк белгилердин жана символдордун тарыхы, демек
бул белгилерди жана символдорду билүү
керек жана алар эмнени айтып турганын
түшүнүүгө жетишүү керек. Бул эң эле жөнөкөй
эмес. Керек болуп калса, латын, араб, перси,

эски түрк, чагатай, кытай, монгол тилдериндеги сакталган булактарды жаңыча маани берүү
талап кылынат, ал эми айрым учурларда
башкача түшүндүрүү дагы керек. Баарынан
мурда, көз караш боюнча курчап турган
дүйнөнү таанууга кандай принциптер алынган.
Мен терең ишенимдемин, атчан-көчмөндөр
коомдоштугунун дүйнөсүн билүүдө, кайсы бир
билимдин топтолуусуна талаптар же бул
Европада, Индияда жана Кытайда болгондой,
кандайдыр бир эмпиричестик тажрыйбага
байланыштуу айрым лаборотияны издөө
болуп эсептелбейт.
Дүйнөнү таануу ошого билимдин топтолуусуна умтулуу эмес, ал априорид атчан-көчмөн
элдердин сезиминде бар. Бул сезимдин негизги элементи кандай болгондо да жаратылыш
менен гармонияда болуу эсептелет, мындайды кошуу менен, мисалы кандайдыр аныкталган шартта, аныкталган аймакта жашоого
жөндөмдүү, адамдардын аныкталган санына
ылайык көйгөй. Бул көйгөйдүн үстүндө абдан
олуттуу иштеш керек.
Мен ойлойм, сөз булактар жөнүндө болуп
жатат, анын үстүндө абдан олуттуу иштеш
керек. Мисал келтирейин Кытайдагы Маньчжурия династиясы 1644- жылдан 1912-жылга
чейин 267 жыл жашаган. Практика жүзүндө
бир томдон кийин сиз менен биздин бабалар
тууралуу маалымат бар, анда монголдордун
атаганы боюнча бурут делип аталган. (Бул
тууралуу сүйлөшсө болот, эмне дегенде бул
сөздүн этимологиясы окула элек, азыркыга
чейин бул сөздүн эмнени түшүндүрөөрүнө
кыргыздын, монголдун, россиянын же башка
тарыхчылар квалифцикалуу түшүнүк же
комментарий берише элек).
Менин көз карашымча, Кыргызстанда улуттук
тарыхый илимди түзүү өкмөттүн милдети.
Эгерде силердин араңарда бул предметке
кызыккандар, тарыхты реставрациялоодо
иштөөнү каалагандар болсо, бул иште жардам
берүүгө даярмын.
Көйгөй мында, кыргыздардын самоиденфикациялоо моделинин калыптанышын абдан
олуттуу иштеп чыгуу талап кылынат. Модел
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жок деп айтууга болбойт, бирок ал абдан чар
жайыт. Тагыраагы скрепки деп аталгандар жок,
анын ичинде историографиялык маалыматтар, анда эмне үчүн тиги же башка кырдаалдар
болгонун негиздеп бермек.
Мисалы, кыргыз деген этнонимдин өзү,
монгол, казах, казак, татар этнонимдерине
бирдей, азырынча тилекке каршы тарыхчылардан квалифициликалуу түшүнүк ала элек.
Канча идиомалар, анда кандайдыр девиздин
же байрактын түрүндө, ар кандай белгилер
боюнча кандайдыр бир элдердин тобунун
бирикмесине рол ойногон бардык бул этнонимдер анчалык этноним эмес, деп эсептейм.
14-15 кылымдан кечирээк доордо бул идионимдер трансформироватталып башталат,
бул этноним деп аталат. Мисалы, кыргыз
этноними ушул жерде гана сакталган, Силерге
белгилүү болгондой, ар кандай типтеги (ири,
аз) уруучулук топтор казактардын ичинде
жана Сибирде жана башкырларда сакталган.
Бул көйгөйлөрдү окуу үчүн ар түрдүү тилдеги
чыгыш кол жазмаларын пайдаланууга чоң
ынтааны талап кылат.
Келечектеги же иштеп аткан Кыргызстандын
өкмөтү ушуга чоң көңүл бөлүүсүн каалар элем.
Азырынча, тилекке каршы бул ишти ордунан
жылдырууга болбой жатат. Мен ойлойм,
жаштарга менин кайрылуум энтузиазизмдин
үстүндө гана жатат, историографикалык нерсени калыбына келтирүү өтө оор эмгекти көп
талап кылган процеске байланыштуу, мындайды, эски чыгыш тилдерин окуу, мындай
эмгекке төлөм өтө аз. Ошондуктан бул жерде
иш энтузиазимде гана жүрүшү жана болгону
максатташ болуу менен гана мүмкүн. Келечекте эмне болоорун билбейм. Мен белгилүү
философторго, саясатчыларга, аскер башчыларына шилтеме жасабайм. Бир эле мисал
келтирем, тагыраагы, Шарля де Костердин
айтканын, ал айткан, өзүнүн тарыхын билбеген
бул элдин келечеги жок. Так ушундай идиограмманы кыргыздын натурфилософиясынын
арасынан табасыңар. Мисалы, эгерде силер
Калыгулдун чыгармасы менен тааныш болсоңор, анда окшош айтылышты табасыңар.

Эмне дегенде, өзүнүн Мекенинде пайгамбар
жок: бизде эмнегедир Конфуцийге, Гераклитке
суктанышат, кээде сураганымда, Калыгул,
Жеңижок жана башка кыргыз предфилосовдорун аздары гана билишет. Чындыгында эле,
бардыгы улуу европалыктардын, анын ичинде
гректик, римдик, кытайлык философтордун
бул айткандарын эскеришет, чынында андай
болгон эместир, бирок баары бир. Тема
баарын, анын үстүндө силер
Силер билесиңер, силер абдан олуттуу иштей
аласыңар: ал предмет улуттун сыймыгы.Биз
эмне менен сйымыктанабыз? Азыр бардык
бизди курчап турган элдер, кандай болсо да,
мурдакы Советтер Союзу боюнча боордоштор, ушул иш менен алектеүүдө: бөлөктөрдүкүн уурдайт, өзүнөн издейт. Улуттук сыймыктын предмети эмне? Бул элге же элдердин
тобуна байланыштуу же адам, же иш. Мисалы,
эгерде биз самоидентификация модели
тууралуу айтсак: монголдордо баатырлаштыруу модели өткөндөгү баатырды издөө талап
кылынбайт. Ал бар, аны эч ким тартып ала
албайт, биздин боордош казахтар Чынгызхан
казак болгон деп көп жазып жатышат, ал такыр
андай эмес экендиги белгилүү. Манас, албетте, абдан ачык эмес фигура, самоидентификация моделинен алып караганда, ал абдан
мифологдошкон, бул эпос календарсыз.
Манас ким болгон, мусулманбы же жокпу деп
мен суроо берсем, абдан көп адамдар жооп
берүүдөн кыйналышат.
Көпчүлүгү айтышат, ал мусулман болгон эмес
дешип, кечирип койгула, анда эмне үчүн
атасынын аты семиттин аты Якуб, кыргызча
Жакып? Көптөгөн суроолор туулат, аларга
практикалык жооп жок. Бирок көз караш
боюнча мифтелишкен модели, ооба бул эң
жөнөкөй жана ыңгайлуу вариант. Ал керек,
бирок, тарыхтагы изилдөөлөр талап кылган
кандайдыр-бир так маалыматтар керек.
Аудиториядан берилген суроо: Самоидентификация географиялык көз карашта караганда, кыргыздарды ичинен биригүүгө жардам
береби? Сырткы чөйрөдө кандай жардам
берет? Сиз кандай баалайсыз, биз азыр
акцентти көчмөндөргө коюуп жатабыз,
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Көчмөндөр оюунун өткөрүп жатабыз. Биз
туура багытта баратабызбы?
МИ: Мен ишенем, бул көчмөндүктүн компоненти тарабына жылышыбыз абсолюттуу
туура. Көчмөндөр оюуну, жетишпегендерине
карабай, улуу жетишкендик. Ооба, мүмкүн, көз
караш боюнча уюштуруу, трендердин мазмуну дагы да болсо туруксуз, бирок, ошону менен
катар, кыймыл абсолюттук туура. Биз дүйнөгө
көрсөтүбүш керек, биздин эл эмнени жасай
алат, мурда эмне менен алектенип келишкенин. Албетте, бул белгилүү бир келечектин
негизин түзөт, анын ичинде жана ошон үчүн,
бул самоидентификация модели деп аталат.

Мен, мисалы ушундай нерселердин абдан
жактоочусумун, бирок «ушундай жана башкалардан артыкмын» деген мааниде эмес, мен
муну билем жана бул башкалар менен менин
келишим мүмкүнчүлүгүмдүн негизин түзөт.
Кыргыз деген түшүнүк ушундан курулат.
Кыргыз эли же саяк эли бул бирдей түшүнүк
эмес, бул түшүнүктөрдүн ортосунда терең
айырмачылыктар болуш керек.
Бүгүн мен үчүн бул кыргыздар тармактык
улутка жай айланган факты кайгылуу болуп
эсептелет. Бүгүн россиянын жарандыгын
алгандар өтө көп, негизделип жана ошоякта
жашашат. Көңүл бургулачы, качан президент
Назарбаев 2006-жылы миграциялык амнистия жарыялаганда 15600 кыргыз казактардын
жарандыгын кабыл алган. Эмне дегенде
булардын ичинен 7 пайызы улуту деген
бешинчи графаны алмаштырышкан. Ушуну
эске алганда, бул адаптация механизми казак
жана кыргыздын арасында абдан начар,
тагыраагы алар практикалык жактан эч кандай
түшүндүрүлбөйт, бир этникалык абалдан
экинчисине өтүү өтө эле оңой, мунун жыйынтыгы кандай болоорун өзүңөр түшүнөсүңөр.

Самоидентификациянын ички мазмунуна
эмне тиешелүү, сөз биригүү, этникалык
биригүү жөнүндө жүрүп жатканына мен
макулмун. Мүмкүн, бүгүнкү күндө жөн эле
кыргыздардын ички тилектештиги жөнүндө
айтпастан, жарандык тилектештик жөнүндө
айтыш керек, тагыраагы жер шарында жашаган бардык адамдар тууралуу. Башка кеп,
кыргыз эмес элдерге бул ойдун эмне экенин
биз түшүндүрүп бере алышыбыз керек, ал
аларга түшүнүктүү болуш керек, эмне дегенде
алар аны колдосун жана ошону менен маданияттагы, экономикадагы жана башка аспектадагы өздөрүнүн артыкчылык үлүштөрүн
алышсын. Ушундайча курулат, бул аталыш
жарандык коом делет.

Кыргызстанга үч тарабынан демографиялык
кысым бар (Өзбекстан, Кытай жана Тажикстанды айтып жатам) капа болуучу кырдаал
пайда болуусу мүмкүн, бул өтө кычыктуу жана
татаал көйгөй.

Иш мындайча, биз, мен кыргыздарды айтып
жатам, парадокстардын мезгилинде жашап
жатабыз. Бир татаал парадокс бар, бул биз
эмнени күнүгө пайдалансак, ошону танууга
аракет кылганыбыз. Мисалы, уруучулук
система уруу филологиялык жактан эле эмес,
кенен түшүнүк боюнча, бул жети ата – мен
муну атчан көчмөндөрдүн укмуштуу жетишкендиги деп эсептейм. Бул сейрек кездешүүчү
генеалдык байланыш принциби, ошону менен
ал социалдык жана саясый эле эмес, медициналык дагы негиздеме. (Буга мисалга, биздин
коңшу Тажиктерде аталаш туугандар ортосундагы никелешүүгө тыюу салуу аракети менен
күрөшүп жатышат). Бул жерде бул практикалык жактан мүмкүн эмес, калыптанып калган
салт ушундай, бул жетинчи муунда же бешинчи муундан кийин алыс тууган деп эсептелет.

Мындай көйгөйдү кантип чечсе болот, азырынча айтуу кыйын, менимче, элдерди эмиграцияга жөнөтпөө керек, андан көрөк жумушчу орундарын төзүү керек, эмне үчүн дегенде,
силер билесиңер, бул өлкөнүн саясый, социалдык жана экономикалык абалына жалгыз жана
универсалдуу индикатор. Бул көйгөй таптакыр
олуттуу мамилени жана чечимди талап кылат.
Бул жерде кырдаалды жетиштүү туура баалоо
керек. Сөз азыркы муундагы адамдар тууралуу жүрүүдө, менин муунумдагы адамдар
азыркы көз караш боюнча мамлекеттик жана
экономикалык түзүлүшкө эч нерсе бере
албады. Эсеби боюнча 91-жылы Кыргызстанды башка орто азия республикалары менен
бирдей Советтер Союзунан айдап салды: 8декабрда чогултуп туруп силер эми көз каранды эмессиңер деп айтты. Мисал үчүн Кыргыз-
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стан да ошондой эле Казакстан да, жок мындан ары эмне кылаарын эч кимиси билген жок.
Бүгүнкү муунга эмне тиешелүү, мен бир
нерсени айта алам: Кыргызстандагы азыркы
жаштар ар тарапка чачыроодо. Россиялык
тренд бар, западды туураган ачык линия, жана
исламчылар бар. Менин айткым келет, тигинисинде дагы, мунусунда дагы, үчүнчү учурда
деле эч кандай жаман нерселер жок. Башка
кеп, кимдир бирөөнү тиги же башка идеология, географиялык вектор, же дин жана башка.
Бирок бул Кыргызстандагы эле биздин эле
көйгөй эмес, жаңы пайда болгон мамлекеттердин дагы көйгөйлөрү.
Баары айтышат, улуттук идеология керек деп,
бул эмне экенин эч ким түшүндүрүп бере
албайт. Эгерде кыргыздын коммунизмди
куруусунун моралдык кодексин жазуу керек
болсо, принцибинде анчалык кыйын эмес.
Качан мен өкмөттүн, президенттин ошол
бардык комиссияларына катышканда айтам:
эгерде силер кандайдыр бир кагазды кааласаңар, мага 5 миң доллар төлөп бергиле, бир
жуманын ичинде абдан кооз кагазды жазып
берем. Көйгөй мындан эмес, менин көз
карашымча, улуттук идеология өзүнүн
керектөөсүн жана мүмкүнчүлүгүнүн негизин
түшүнүп, мүмкүнчүлүк менен керектөөнүн
айкалыштыруусунда калыптанат. Ошондуктан
мүмкүнчүлүк керектөөнү калыптандырат:
сизде мүмкүнчүлүк канчалык көп болсо,
керектөө ошончолук жогору.

Биздин силер менен көйгөйүбүз мында турат,
бул жерде отурган 30-40 адам бир суроого
жооп табышы керек: эмне үчүн биздин өлкөдө
жашаган элдер аз жашайт? Биз бул тууралуу
эч убакта ойлонбойбуз.Эмне үчүн жапондор
85 жыл жашайт, бул жерде 65 жыл? Биз өсүп
келаткан муунду кантип тарбыялайбыз, алар
менен биз эмне кылабыз? Бул суроо, ага жооп
табыш керек.
Маселе силер кайсы тилде тарбиялап жатканыңарда эмес, ошол тилде өзүңөрдүн балдарыңарга эмнени айтып атасыңар.
Мен силердин муундагы көп балдарды билем,
алар бир нерсе жасоону каалап турат. Билим
алуу –бул корочка эмес, эмненин үстүнөн
иштей турган, башка бирдеме. Кайрадан эле
биздин муун, бул үчүн чакырык, материалдык
негиз берген жок. Ошондуктан бул мааниде
өзүнүн элинин адабияттык жана философиялык мурастарына кайрылуу эң керек. Көңүл
бургулачы, жаштарыбыз бар болгону кыргыздын натурфилософиялык илиминин материалдарын гана пайдаланышат, бирок гректер,
кытайлар, индустар менен абсалюттуу тааныш эмес. Тескерисинче, алар өздөрүнүкүн
билишпейт, Росселди жана көптөгөн башкаларды билишет. Бул адамдардын айткандарынын канчасы кабыл алымдуу, бул жерде мен
римдиктерди жана гректерди айтып жатам.

Гайша Ибрагимова.
Адам ресурстарын адам капиталына трансформациялоо
Европадагы буржуазиялык революциядан
кийин 18-кылымдан баштап «адам капиталы»
деген түшүнүк колдонууга киргизилген, качан
табылган. Адамдар- бул жаңыланган ресурс,
ал бардык өлкөдө бар. Жаратылыш ресурстары түгөнүп, начарлап баратса, адам ресурсу
такай табигый мүнөздө, кайра жаңыланат.
Эгерде адамдар өлкөсүндө иштей алып,
өзүнүн жашоо деңгээлин жетишерлик жакшы
камсыздаса, алар унчукпай эле өзүнүн
өлкөсүнүн экономикалык жана саясый

өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Ошентип, адам
– бул бардык өлкөлөрдө башкы ресурс.
Кыргызстан – жаш өлкө. Демографиялык жактан бизде мыкты картинка түзүлөт: 60 пайыздан көбүрөөгү эмгекке жарамдуу калк, 40
пайыздан көбүрөөгү - бул жаштар. Эреже катары, өлкөлөр карый баштайт, жаштарга караганда пенсионерлер же улгайган жаштагылар
көп. Бизде тескерисинче, жана бул чоң плюс,
бирок ошону менен жана чоң тобокелдик.
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Эгерде биздин калкты түзгөн жаштар жумушсуз болсо, эмгек рыногунда өзүн табууга
жөндөмдүү болбосо, өзүн сапаттуу жашоо
менен камсыздайбы? Бирок бардыгы жакшы
жашагысы келет? Эмгек аркылуу гана жакшы
жашаса болот, бирок эгерде сен билбесең,
эгерде сен эмгектене албасаңчы?
Жыйынтыгында өлкөдө социалдык коопсуздук болбойт. Жакшы жашоону каалаган
активдүү жаштар, өзүнүн ишинин оңунда
болушу үчүн алтернативдүү булакты издей
баштайт. Алар аны кайдан таба алат? Криминалдардан, террористик уюмдардан, такай
оппозициядагылардан же бардык башка
чөйрөлөрдөн, алар коомго пайдалуу болуп
эсептелбейт.
Эгерде акылман болсок, бизге өзүбүздөгү
адам ресурсун адам копиталына трансформирлөө керек. Бул номер биринчи максат.
Капитал деген эмне? Бул пайда. Киреше алып
келет. Эгерде коомдогу ар бир адам өзү жеке
ишинин ийгилигин тапкан болсо, демек.
Өлкөдө адам капиталы бар.
Эгерде бизде жумушсуздардын армиясы көп
болуп, алар жөлөк пулда отурсачы? Анда
ресурстар бар, бирок капитал жок: кандайдыр
бир адамдардын тобу иштеп табат жана
салыктарды төлөйт, башка бөлүгү өз алдынча
эч нерсе түзбөстөн, анын бардыгын жеп кёт.
Кээде лекция убагында чагымчыл суроо
берем: өлкөнүн программасында социалдык
бюджеттин өсүшү – бул жакшыбы же жаманбы? Албетте бул жаман: акча иштеш керек,
эгерде болгону акчаны «жеп койсо», бирок аны
ордуна койбосо, бул абдан жаман. Ошондуктан, качан «биз пенсияны же жумушсуздук
боюнча жөлөк пулду көбөйтөбүз» деген
популистик билдирүү жасаса, бул чагым. Өлкө
үчүн бул акчаны ким иштеп табат?
Адам капиталы – бул өлкөнүн негизги байлыгы
жана жалгыз кайра башталган ресурс. Мындайга эл аралык уюмдардын бардыгы келишти, алар адам ресурстары чөйрөсүндө иштешет: Эл аралык эмгек уюму, Экономикалык
жана социалдык өнүктүрүү боюнча эл аралык

уюм, Европа Союзу, ЮНЕСКО, БУУ. Бул уюмдардын бардыгы жалпы корутунду жасашты:
адам ресурсу – кайта баштаган ресурс, жалгыз
активдүү. Анда өлкөнүн, шаардын, облустун,
үй-бүлөнүн экономикалык жана социалдык
өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Так ушуну
көпчүлүк өлкөлөрдүн саясатчылары четке
кагууда.
Бул ресурстун сапатынын индикатору болуп
компетенттүүлүгү эсептелет. Мисал: же маселени адам чечет, сапаттуу продукт өндүрөт, же
жок, бирок күнүнө 8 саат жумушта болот жана
эмгек акы талап кылат. Анын эмне продуктысы
бар, кандай милдеттерди аткарат, ал коомго
эмне алып келет? Эгерде кызматкер анын
ишинин продуктысы экенин билбесе, ал
компетенттүү эмес. Өлкөнүн гүлдөөсү жана
өнүгүүсү экономикалык жана социалдык
түзүүчү жана жашоо сапатын жогорулатуу
аркылуу гана мүмкүн. Адам капиталына
кандай факторлор таасир этет? Албетте, бул
биринчи кезекте, бул билим берүү, бала
бакчадан жана бүт өмүрүнүн ичинде. Эл
аралык иликтөөлөр көрсөткөн, адам өзүнүн
активдүү жашоосунда өзүнүн ишинин
чөйрөсүн минимум алты жолу алмаштырат.
Экинчи фактор – бул компетенциянын негизинде квалификациялык система, ал ар бир
мамлекетте болушу керек. Квалификация
деген эмне? Кандайдыр бир позицияны
ээлеши мүмкүн болгон жана продуктивдүү
болуп аталган адам, бул официалдуу таануу.
Бизде бардык квалификациялуу система
мындай аталыштагы параметринин чыгышына негизделген: диплом жана стаж. Ошентип,
мен сыяктуу аксакал, жакшы айлык алууга
мүмкүндүк алат, анткени менин стажым 40
жыл. Бирок мен компютерде иштей албайм,
мен интерактивдүү доскада иштей албайм,
мен көп нерсени билбейм. Бирок мен карыраакмын, мага айлык бергиле. Жаш активдүү
келет: компютерде иштейт, интерактивдүү
доскада иштөөнү билет, робототехникада
«ойнойт» жана башка. Бирок ал жаш жана ага
айлык акыны аз бериш керек. Билим берүү
системасы бүгүн так ушундай курулган. Билим
берүүнүн бирден бир негизги компоненти
мектепке чейинки жана мектептик билим
берүү болуп эсептелет. Карагылачы, бүгүн эл
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аралык тренд кандай: баары түшүндү бул адам
капиталы абдан керек, ошондуктан көпчүлүк
өлкөлөрдө педагогикалык ишке жетүү кыйын
болуп калды. Мисалы, Түштүк Кореяда
кесипкөй билим алууга уруксаатты мектепти
жакшы бүткөндөрдүн беш пайызы гана алат.
Беш пайыз мыктылардын бардыгына педогогикалык билим алууга уруксат берилбейт. Бул
адамдардын, уруксат алышын ырастоодо
жана аларда улуттук тестин жыйынтыгы эң
чоң, педогогикалык кесипке кошумча кирүү
экзаменин тапшырат.
Финляндияда мыкты бүтүрүүчүлөрдүн он
пайызы педагогикалык билим алууга уруксат
алышат, Сингапурда -30 пайыз, АКШда
атайын вузга чейинки мугалимдерди тандоо
программасы бар, алар кийин ЖОЖго кайрылышат жана кирүү экзамендерин тапшырышат. Кыргызстан. Айткылачы, мугалимдерди
биз кантип тандайбыз? 20 пайыз эң начарларын. Бизде кандай капитал болот? Биздин
эмнебиз бар, мына көйгөй.
Маккензи институту (The McKenzie lnstitute)
абдан көп сандагы өлкөлөргө эл аралык
изилдөө жүргүзгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы
боюнча алар билишкен, эгерде башынан
баштап (бала бакча, мектеп) бала начар жана
компенентсиз мугалимге түшсө, кийин ага
оордук жана көйгөй жылдарга созулат. Эгер
балдар квалифицикацияланган, компетенттүү
мугалимге туш келсе, балдардын жетишүүсүнүн көрсөткүчү жогору, ошону менен ийгилике өтө кыска убакыттын аралыгында жетишет.
Баарыңар билесиңер, ЖРТ (Жалпы республикалык тестирлөө) боюнча жана билим берүүдөгү окуучулардын жетишкендиктерин баалоо
боюнча эл аралык программада (PISA) Финляндия биринчи орунда. Биз ойлоно баштадык, эмненин эсебинен? Алар билим берүү
мазмунун өзгөртүшкөндүн себебинен болуп
чыкты. Биз мурункудай маалыматты калыбына келтирүүнү окутабыз: билеби же билбейби,
ал эми финдер эбактан баалайт: колунан
келеби же келбейби. Тагыраагы компетенттүүлүгү, аракет кылуу мүмкүнчүлүгү
парадигм билим берүүнүн негизине салынган.
Анын колунан келет, ал шыктуу; же ал билет,

бирок колунан эч нерсе келбейт: мен көп
нерсени билем, бирок колуман эч нерсе
келбейт.
Кесипкөй билим берүү бардыгына тиешелүү,
бардыгы абсалюттуу түрдө кесипкөй билим
алышат: мектептеги профилдик класстан, лицейден же университеттен болобу. Кесипкөй
билимдүү компетенттүү инженерлер көпүрө
курушат, эмне үчүн ал иш сапатсыз болуп
калат. Эмне үчүн дегенде бизде кырдаал
түшүнүксүз – бул капиталды жасаган компетенция деген эмне?
Эмгек рыногу – темир жолдун тапшырыкчысы
темир жолду куруу керек дейт. Ага жооп берет,
жакшы, темир жолду биз курабыз. Суроо
туулат: кызык кандай кура аласыңар? Жооп
берет, кура алабыз, бизде компетенттүү инженерлер. Бирок бизге бүгүнкү күндөгү магинит
менен иштеген темир жолдор керек. Ошентип, бардык жумушчуларга болгон талаптар
кесипкөй стандартта жол-жоболоштурулат,
так айтканда билими, билүүсү жана компетенциясы. Эмгек рыногунун тапшырыкчысы –
жумуш бурүүчү айтат, ага кандай кесипкөй
керек. Тарыхый жактан бул Кыргызстанда эле
эмес, бул бардык дүйнөдө: университеттер ар
дайым акылдуу болгон, жумуш берүүчүлөр ар
дайым акылсыз болушкан. Университет
жумуш берүүчүгө ар дайым айтып келген, ал
кандай иштеши керек, эмнени билиши керек
жана жумушчу чыгаар учурда эмнени билиш
керек. Универистеттер, колледждер жана
лицейлер өздөрү ойлошкон, кандай билим
бериш керек, кандай программаны киргизет,
канча практика берет, бул практика кайда
болот жана башка. Биз ошого көнгөнбүз, эмне
дегенде дүйнөдө билим берүү тарыхый жактан
өндүрүштөн алдыга өтүп кеткен. Инновациялык технология пайда болду, билим тез эле
ала баштады, эгерде университет беш жылдын ичинде IT билимин берсе, андан кийин
университеттин бүтүрүүчүсү ITбилими менен
ишканага келсе ал жерде, университет бербеген башка технология экенин билет. Чатак
пайда болот.
Кесипкөй стандарт – бул кесипкөй билим
берүү системасына эмгек рыногунун тапшырыгы. Тармактык жумуш берүүчүлөр айтышы
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7-Сүрөт. Компетенттүүлүктүн циклы

керек: бизге аныкталган кесиптеги адистер
керек, алар билиши, билгенге, жөндөмдүү
болушу керек, аларда кандайдыр бир деңгээлде компетенциясы жана квалификациясы
болуш керек. Профстандарт – бул жумуш
берүүчүнүн документи. Айткылачы, биздин
өлкөдө жумуш берүүчү кандайдыр бир документти жазабы, кандайдыр бир бизнес документин жазат? Жок, эч качан жазган эмес, ал
жазат деп эч ким күтпөйт. Бирок, эгерде
тармактык жумуш берүүчү мээсин иштетпесе,
билим берүүгө болгон талабы – нөл. Эгерде
мага (мен-билим берүү) тапшырык бербесеңер, эгерде мага эмнени билген жана жасай
алган кандай инженер керектигин айтпасаңар,
анда мен эмнени ойлоп тапсам, силерге
ошону даярдайм. Эгерде силер костюмдун
ченин албасаңар, эгерде силердин колуңар
тийбесе, анда карап көрүп, бычам жана костюмду тигип салам. Жыйынтыгында костюм
туура келбей калса, ким күнөөлү? Тапшырыкчы. Ага ченин берүүгө убакыты болбосо, бул
костюм туура келбесе, мен күнөөлүмүнбү.
Биздеги билим берүү системасында дагы дал
ушундай: эгерде тармактыктар кесипкөй
стандартта өзүнүн тапшырыгын жол-жоболоштурбаса, жогорку билим берүү системасына болгон талабы негизсиз.
Батышта бизнес жана билим берүү биринбири угушту жана бири-бирине жардам берет,
бири-бирин күчөтө башташты. Бизде болсо,
тилекке каршы, мындай боло элек. Бизнес
менен билим берүүчү жолугушкан ар бир
тегерек үстөлдө бири-бирине койгон талаптарды гана угасың. Бул потенциалдуу өнөктөштөр Силикондук өрөөндөй бири-бирин

укканда, биз ошондо гана бирге ийгилике
жетише алабыз.
Системада кесипкөй билим берүүчү стандарттар жатышы керек, стандарттардын трансформатциясы келип чыгышы керек. Андан
кийин унивеситеттер, коллеждер же лицейлер
ушул стандарттарга ылайык окута баштайт.
Бүгүн биз парадоксту байкайбыз: ага кызматкердин аныкталган компетенттүүлүгү керек,
студенттерге көбүрөөк практика бергенди
сурайт, өзүнүн өндүрүштүк аянтын берүүгө
даяр, студенттер жаңы машинада практикават
этиши жана электрондук жабдууда иштей
алышы үчүн. Биздин ТКБА (Техникалык
кесипкөй билим берүү боюнча Агенттиги)
жооп берет, андай болбойт, кол коюлган жана
бекитилген окуу планы бар, ошол боюнча
окутуу керек. Ошентип, эмгек рыногу жана
кесипкөй билим берүү бири-бирин канааттандырбайт, эмне дегенде башынан баштап
ушундай түзүлгөн, ТКБА көзөмөлдөйт: канча
саат жана акча бөлүүнү, качан бул акчаны
бериш керек, качан бербеш керек.
Келгиле эстеп көрөлү, силерди университетте,
колледжде же лицейде кандай окутканын.
Лекциялар, практика аз. Азыр университеттерде окуу убагынын 40 пайызын практикага
берет, бул жакшы. Силер практиканы кандай
өткөнсүңөр? Кофе-чай ташыгансыңар жана
практика боюнча журналга кол коюшкан.
Айткылачы, силердин практикадан кийин
өзүңөрдүн ишиңерди жүзөгө ашырууга
компетенттүүлүгүңөр, жөндөмдүүлүгүңөр
өстүбү?

Гайша Ибрагимова. Адам ресурстарын адам капиталына трансформациялоо

Биз азыр формалдуу билим берүүдө турабыз,
биздин компетенттүүлүгүбүзгө университет,
коллеж же лицей жооп берет деп эсептейбиз.
Бирок университет өзү эмнени түшүнсө ошону
жасайт жана пайдалуулугун көрөт. Тартиптүү,
сабактарга катышышкан, бардык курстарды
өтүшкөн, экзамендерди тапшырышкан, кызыл
дипломду алышкан отличниктер өтө көп.
Адам жумушчу ордуна келди, колунан келбейт, стресс, дискомфорт пайда болот, өзүн
баалоосу түшөт, квалификациясы тастыкталган жок. Дипломго багыт койгон жумуш
берүүчүнүн күткөнү ордунан чыкпады, жарылды. Диплому жалаң беш, бирок дипломдо
көрсөтүлгөн квалификация деңгээли жана
жаш адистин иш жүзүндө көрсөткөнүнүн
ортосунда чоң айырма бар. Ким доомат коёт?
Жумуш берүүчүлөр. Мындан ким жапа чегет?
Макро-деңгээлде – мамлекет, ал эми микродеңгээлде – адам. Ал ак ниет болгон, ал
иштеген, сабактарга, практикага барган,
тапшырманын барын аткарган, тартиптүү
болгон, бирок эмнегедир ийгиликсиз, жеке
ички карама-каршылык пайда болот.
Убакыт өзгөрдү, бардык жашоо өзгөрдү. Бүгүн
кырдаал үчүн кимдир бирөө жоопкерчиликти
жалгыз албайт, бүгүн бардык коом, бизнесте
болобу, жергиликтүү өзүн башкаруу, аялдар
уюму, кесипкөй ассоциациялар, жергиликтүү
кызматкерлер, мамлекеттик органдар, жаштар уюмдары социалдык өнөктөштөр болуп
эсептелет. Социалдык өнөктөштөр деген
кимдер? Социалдык өнөктөштөр – бул элдердин тобу, алар иштин ар кандай түрлөрү менен
алектенишет, ар кандай максаттары, ниети,
продуктысы бар, бирок, убакыттын кандайдыр
бир бөлүгүндө жалпы бир максат үчүн биригишет. Ресурстары биригет, өзүнүн аракетин
бириктирет, жалпы ресурстарга жана маалыматтарга жетүүнү алат, андан кийин бирге бир
нерсе жасашат жана бул үчүн жоопкерчиликти
бирге алышат.
Мисал келтирем. Кыргызстандагы туризм
чөйрөсү артыкчылыктуу, бюджет түзүүчү
тармак. Туристик провайдерлер туристерди
кабыл алат, айталы, Германиядан. Провайдерле жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу/айыл
өкмөтү менен келишим түзүшөт: биз силерге

туристерди алып келебиз, сизден өтүнөбүз,
аларды тамактандыргыла, ыйык жерлерди
көрсөткүлө, өзүңөрдүн айылыңар/шаарыңар
тууралу айтып бергиле, жөнөкөй айтканда, бир
программаны жасоону сурайт.Айыл өкмөтү
ойлойт, туристер келет, биздин жерде эс алат,
акчаны провайдерлер алат, аларга кандай
пайда? Ошондой болсо да алар айтышат
келгиле, тосуп алабыз. Туристер келишет,
аларды начар тамактандырат, булганч үйдө
түнөшөт, алардан акчаны жөн эле алышат,
туристер келген объектер же боз үйлөрдүн
шаарчасы булганч, булактын суусу таштандыга толгон, кошумча сувенирлердин баасы
чектен тыш. Турист кетет жана социалдык
тармакка өзүнүн саякаты тууралуу жазат. . .
Баары уттурду.Биз семинарларда айыл
өкмөтүнөн сурайбыз, сиз эмне үчүн маалымат
такчасын жасаган жоксуң, отургучтарды
койгон жоксуңар, боз үй бербедиңер жана
дагы ушундайларды. Анын бизге эмне кереги
бар, булар тууралу провайдерлер ойлонсун
дешет алар. Ошентип социалдык өнөктөштөр
бири-бирин угушпайт, бири-биринин категориялык кызыкчылыгын ойлошпойт, бирибиринин жетишкендигин камсыздоо үчүн эч
нерсе жасашпайт. Мындай кырдаалда эч ким
утпайт: жергиликтүү бюджетке салык
түшпөйт, туроператор жардыланды, чет
элдиктер экинчи келбейт. Качан биз
өнөктөштөргө ишти биргелешип жасоону
окуткандан кийин, алардын бюджети ошо
замат өсүп, туристер келе баштады. Бул
Оштогу кичинекей туристик уюм болгонуна
карабастан. Алар азыр өнүгө башташты,
анткени алар башка өнөктөштөрү менен
иштөөгө үйрөнүштү, паззл түзүлдү.
Мен кесипкөй стандарт жөнүндө кичине
айткым келет. Бул документте мындай маалымат бар, адам аталган тармакта аныкталган
позицияны жүзөгө ашырууга жөндөмдүүлүгү
тууралуу эмнени билиш керек. Бизде азырынча мындай жок. Эгерде биз мамлекеттик
категория менен гана иштебестен, эгерде ар
ким өзү иштеген жерде адам капиталын
калыптандыруу боюнча иштеген болсо,
абсолюттуу түрдө бардыгы утат. Мамлекетте
экономикалык өсүш, коомдук, социалдык,
экономикалык жана экологиялык коопсуздук
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болот, калк түшүнгөн болот – кайсыны окуш,
кантип окуш керек, бизнес тиги же башка
адистин индикатордук сапаты тууралуу
кабардар болот. Билим берүү министрлиги
билген болот, студенттерди эмнеге жана
кантип окутууну. Бардык деңгээлдеги билим

берүү уюмдары дагы түшүнүшөт, эмнеге
окутууну, муну кандайча жасоону, аларды
интерактивдүү ыкма менен окутуу кесипкөйлүгүнө мүмкүндүк түзөөрүн, жумуш берүүчү
керектеген компетенцияда студенттерди
даярдоо.

Артем Азнаурян.
Жекече, социалдык жана эл аралык (ОБСЕ) аспекте – оң өзгөртүүлөргө
мүмкүнчүлүктөр жана шарттар
Ушундай татыктуу аудиториянын алдында
чыгуу мага абдан жагымдуу. Ошончолук
жооптуу, эмне дегенде көптөн бери эл алдына
олуттуу тема менен чыга элекмин. Уюштуруучуларга мындай мүмкүлчүлүк түзүп бергендери үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Мен
бул жерде көбүрөөк адам катары сүйлөйм,
ушундай кооз өлкөдө иштөө кызыктуу, мен
көп жаңыларды билдим жана ОБСЕнин
кызматкери катары азыраак деңгээлде. Бул
кызыктуу иш чарага менин кичинекей кошумчамды ушундай кабыл алууңарды суранам.
Силерди бир нерсеге окутууга талап кылбайм,
ишенем, мен өзүм Силерден көптү алам.
Ошондуктан төмөнкү айткандарым айрым
ойлорду жана эсептөөлөрдүжалпылоого
аракет катары, анын ичинде менде жекече
пайда болгондор Кыргызстанга келгенге
чейинкилер жана түздөн-түз бул мамлекетке
тиешеси жок. Бул тезистер жетиштүү универсалдуу жана ошондуктан практикалык жактан
бардык чөйрөдө колдонулат. Мага чыгып
сүйлөгөн теманы түзүү оңой болгон жок, ал
көбүрөөк эклектүү. Шарттуу түрдө аны «Оң
өзгөртүүлөргө мүмкүнчүлүктөр жана шарттар» деп атайбыз. Бул жерде мен силердин
көңүлгө карооңорду эсептейм, силердин
татаал суроолор менен мени тыткылабайсыңар деген ойдомун, мойнума алам алардын
көбүн мен билбейм. Менин болгонумдан
акылдуу көрүнүү үчүн, Декарттан баштайм.
Декарт айткан: «Күмөн болгондор ар дайым
ойлонушат». Дүйнө жөнүндөгү бардык биздин
түшүнүктөрдүн чындыгынан күмөндөр болгондорду коюп, биз жеңил өткөрө алабыз.
Декарт жазган «Кудай дагы, асман дагы, жер
дагы жок жана өзүбүздүн денебиз дагы жок.

Бирок биз божомолдой албайбыз биз бар
эмеспиз деп, ошол эле убакта ушул бардык
нерселердин чындыгына күмөндөрбүз. «Мен
ойлоном, демек мен бармын». Оң өзгөртүүлөрдүн мүмкүндүгүнүн көпчүлүгү бизге байланыштуу жеке личност, адамдардын тобу, коом,
институттар өзүн такай жана дайыма башкача
түшүнүүгө жөндөмдүү, биздин ишенибиздин
түзүмүнө сындын күмөн саноосун кабылуу
менен жана биздин индивидуалдуулукту жана
курчап турган чөйрөнүн ар тараптуулугун
таанууга аракеттенип жана бул сапатты
өнүктүрүүгө аракет кылуу. Ошону менен бирге
биздин топтон башка дагы бөлөктү , ошондой
эле индивидиуалдуулуктагы өзүнүн түрдүүлүгүн көрө билүү. Бул маалыматты алып, биз
бизди курчап турган субъектилер менен өз ара
аракеттенишип эффективдүү жана позитивдүү өнүгө алабыз.
Биздин ар бирибиздин өзүбүздүн ишеним
структурабыз бар, ал бизде тарбия жана
билим берүү аркылуу калыптанат.
( . . . Мен формалдуу түрүн айтып жатам, т.а.
мектептик, университеттик билим берүү,
ошондой эле формалдуу эмес – медиа ресурстар, семинарлар аркылуу ж.б.Ушул эле
тарбия берүүгө тиешелүү, анда элдер үйүндө
эле эмес, короолордон, социалдык топтордон,
кызыкчылыктары боюнча топтордон алышат
ж.д.б.).
Дараметтүүлүк жана шыктуулук бул сөздөрдүн кең маанисиндеги оң өзгөртүүлөрдүн
көпчүлүгү билим берүүнүн түрүнө байланыштуу. Катаал, жабык, тар стереотипке салган
билим берүү оң өзгөртүүлөрдүн төмөнкү

Артем Азнаурян. Жекече, социалдык жана эл аралык (ОБСЕ) аспекте
– оң өзгөртүүлөргө мүмкүнчүлүктөр жана шарттар
мүмкүнчүлүгүнө алып келет. Бул муну менен
түшүндүрүлөт, мындай коомдоштук, мындай
билим берүү түрүнө байланыштуу же өзүнүн
окшош болуп көрүнгөндөрүнө чек коюу, анда
алардан эч кандай суроолорду жана күмөндүктү туудурбайт, анткени так ошону менен
алар өзүнүн жашоосуна, анын маалыматын
жайгаштырышат. Топтон тышкары болгондордун бардыгы, тышкары «өзүнүкү» бүттү, бул
тааныш эмес жана жат, өзүнүн жашоосуна
коркунуч алып келет жана мындай индивиддердин жана коомчулуктун өзүмдүгү. Ушундан жагымсыз, ажыратуу, тануу, кээде «өзүнүкү эмести» жок кылууга аракет. Мындай топторго башкалар менен өз ара аракеттенүү оор
(өзүнүкү эместер), бул алардын дараметин
чектейт.
Бул маданиятка жана бизнес/экономикага,
саясатка жана башка областарга тийиштүү.
Дагы кандай адамдарга жана стреоптиктеги
топторго, сын көз менен карабаган, апологетикалык ой жүгүрткөндөргө оң өзгөртүүлөргө
жетишүүдө дагы кандай оордуктар пайда
болот – бул алардын өзүн бекитүүдө, калыптанууда башканы тануу. Андыктан бардык
бөлөктөр, бардык ким топтон сырткары, өзү
менен коркунучту берет, бул өзүн сактоо
аркылуу коркунучтан коргонууга багытталган,
коркунучту басуу же жок кылуу жакшы колдонулуш катары каралат.
Башка типтеги билим алган адамдар жана
топтор, кимдин маңызын ойготууну тануу
жана эркин ойлонуучулардын жана сын көз
караш менен караган көз караш, өзүнүн жеке
дүйнөнү кабыл алуусу категориясына негизделет жана жеке өзүнүн дүйнөнү кабыл алуусуна
маселени коюу көбүрөөк негизделет жана
тиричилик аракети процесинде жана башкалар менен өз ара катышы менен алар өзүнүн
көз карашынын тутумун сын менен кайра
кароосу дайыма мүмкүн.
Адамдар жана топтор сын менен ойлонууга
даяр эмес, мындай оор процесске тартууга
болбойт, анда олуттуу интелектуалдуу жана
рухтук коллизияга алып келиши мүмкүн.
Мындай элдин жана топтор өзүнүн көз карашын кайра ойлонуу аракетинин керектүүлүгүн
көрбөйт, жаңыны билиш үчүн стереотиптик

кемчиликти ачуу, башканы кабыл алуу үчүн,
башкалар менен өз ара катнашуу процесинде
өзүн толук баалуу сезүү үчүн аларга жардам
бермек.
Мындай адамдар жана топтор перманенттик
өзүн коргоо абалында тез-тез болуп турат.
Өзүн коргоого такай талаптын болушу башкалар менен болгон эркин катнашты жана ачык
түзүүгө тоскоолдук кылат жана билимдин
топтолушун кыйындатат, өнүгүүнү токтотот
(оң өзгөрүүнү). Бул такай бардык сындарга
катуу каршылык көрсөтүшөт, анда өзүн өзү
андан тышкары коркутуу, каздык аракети
катары кабыл алышат. Мындай кылыкжоруктук коду фрагментардуулукту карайт,
комплекстүү мамиле жетишсиздиги, понарамалуу көрүү. Өзүн коргоонун такай керектелүүгү, анын жүрүшүндө объектинин өзү
жоголуп кетиши мүмкүн, андан коргонгондор,
стресстик абалды узакка созулушка алып
келиши мүмкүн, эркиндиктин жоктугунан
өнүгүү мүмкүндүгү күчтүү чектелген, эгерде
такыр эле болсо. Эркиндиктин жогунан сапаттуу секирүү эң ылайыксыз абал. Мен такыр эле
коргонбош керек деп айтпайм. Мен такай өзүн
коргоо абалы тууралуу айтып атам.
Топтолгон менталитет тууралуу эки ооз сөз,
социалдык жана саясый активдүүлүктүн
контексте башкаларга өзүн каршы коюга
негизделген. Социалдык активизм, коомдогу
күчтүү көрүнүш болуп эсептелет. Бирок,
кайрадан эле, качан ал башка топторго же
адамдарга каршы коюуга өтө багытталган,
мында ал жалпы мобилициалоо потенциалын
жоготушу мүмкүн, ушул эле убакта коомдоштуктун же топтордун конфронтацианын күч
алышына мүмкүндүк берет. Мындай учурда
сын өзүнүн тобунун лоялдуулугунун жоктугун
кабыл алышы мүмкүн, ал эми сындагандарды
андан зордук менен бөлүп алышы мүмкүн.
(…Зордук менен бөлүп алынгандардын
болгону эки жолу көбүрөөк – же экинчи топко
кошулуп жана «башка» башкаларга каршы
туруу, же тобу жок калуу жана ошону менен
таянычы жана колдоочусу коллективдүү
чөйрөдөн чыгып калуусу. Качан өздөрүнөн
зордук менен бөлүп алынгандардын бир
канчасы жалпы кызыкчылыктын негизинде же
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«кабыл албоо» байланыштыруучу фактордун
негизинде биригишет, акыркы жыйынтыгында
топту түзүү башкага карама-каршылыкты
билдирет. Ишмердиктин эффективдүүлүгү
жана топтон тышкаркы мындай адамдардын
таасири коомдогу процесте, ойлонуунун
жабык тибине болгону анчалык эмес басым
болот, албетте өзүнүкүн алып салат.)
Келгиле ойлонолу, топко таандык деген эмне,
кандайдыр бир топко- этникалык, жаштык,
социалдык, гендердик жана бул кандай
түшүндүрүлсө.
Болуунун мааниси эмне, мисалы, Венгрияда
венгр, Румынияда (анда компактуу жашаган
венгердик асчылык бар), Кошмо Штаттачы?
20 жашта болуу деген эмне, үйдө, лекцияда,
университетте, студенттик лагерде, куралдуу
күчтөгү кызматта же 70- жаштагы үйдө,
жумушчу ордунда же сиделканын кароосунда?
Эркек болуу деген эмне үйдө, футболдук
командада, офистеги иште?
Байкагыла, мен жыныстардын тең укуктуулугун жана алардын ортосундагы балансты
жактоочу катары, мисалдарды эркектерге
келтирдим, мындай учурларда мисалдар
аялдар тууралуу көбүрөөк келтирилет.Мен
эркектерди дискриминациялоого каршымын.
Аялдарды дагы. Эгерде бул суроолорду көңүл
коюп караса, айрым топтордун ичинде ар
түрдүүлүктү табасың, же тескерисинче, ар
кандай топтордун ортосундагы параллелдер
чыгат. Биз аткарган ролдор, статикалуу эмес
жана толугу менен биздин индивидуалдуулугубузду көрсөтө албайт. Алар көпүрөнү тартипке келтирүүнү жана башка топтордун
өкүлдөрү менен өз ара катнашты болжолдойт.
Мындай өз ара катнашуу канчалык эффективдүү эмес, андайдын көбүнчөсү болбой
койбосу, өз ара түшүнүшүү деңгээлине жана
жалпы негизди биргелешип аныктоо
жөндөмдүүлүгүнө көз каранды.
Эми мага тиешелүү болгон ОБСЕге акырындап өтүү, мүмкүн кыйыныраак болот. Муну

акырындап жасоо мүмкүн оңунан чыкпайбы
дегенди айтып жатам. ОБСЕге мен ар дайым
өтө алам. Принцибинде мен муну азыр эле
жасадым. Бул уюмдун маңызы жана максаты
болуп түзүү жана диалог үчүн платформаны
бекитүү жана кам көрүүнү ачык талкуулоо
жана коркунучка макулдашылган механизм
аркылуу коллективдүү тышкы таасирге жооп
кайтаруу аргасы. Мен азыр эле айткан, мына
ушул фразаны мен өзүм формулировкалагам.
Эмнеге өзүмө жагаарына таң калам.
ОБСЕнин негизги принциптеринин бири – бул
инлюзивдүүлүк. Бул географиялык факторлорго тиешелүү –ОБСЕнин 57 катышуучумамлекеттери дүйнөнүн үч бөлүгүндө жайгашкан, ал эми ОБСЕнин аймагы Түндүк
Америкадагы Ванкуверден Чыгыш Азиядагы
Владивостоко чейин жайылган, мына ушинтип
коопсуздукка комплекстүү мамиле кылуу, ага
согуштук, саясый, социалдык, гуманитардык,
укуктук, экономикалык, экологиялык жана
башка аспектерди киргизип. ОБСЕге мүчөмамлекеттердин өзүнүн географиялык абалы,
тарыхый өнүгүшү, маданий-диндик тиешелүүлүгү, согуштук жана экономикалык
потенциалдары абдан ар түрдүү. Силер
элестетесиңерби, ОБСЕнин катышуучуларына
ушундай ар түрдүүлүк шартында өз ара карым
катнашуу кандай оор экенин, андай артыкчылыктын жана мамиленин айырмачылыктары
далай жолу келип чыгат. Мындай айырмачылыктар кээде өтө олуттуу болот. Бирок «коопсуздук жана кызматташтык» формулировканын өзү, каалоосунун болгонун божомолдойт,
диалог үчүн катышуучу- өлкөнүн саясый эрки
жана өз ара макул болгон чечимди табууга
умтулуу. Башкача айтканда, катышуучуөлкөлөр өзүнүн милдеттенмесинин алкагында, өзүнүн көйгөйүндө артта калбоого жана
коркунучту жана аларды жашыруун чечпөөгө
же бир топтор менен башкалардын коопсуздугунун эсебинен эмес, ачык диалог жолу
аркылуу бири бирине кам көрүү менен талкуулашат.
Чынында эле, ОБСЕ 1995-жылдагы реформага
чейин (Будапеш саммити) Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча кеңешме
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деп аталган, согуштук- саясый эки блоктун
карама каршылаштыгынан олуттуу согуштук
конфронтацияга алып келүүчү шартта, коопсуздукка жабык топтун мамилесин жеңүү, күмөн саноочулукка жана бири-бирине
ишенбөөчүлүккө негизделгендерди жеңип
чыгуу максатында түзүлгөн.
ОБСЕнин башкача өзгөчөлүгү биргелешкен
принципте конфронтациаланбаган мамилени
жөнгө салуудагы көйгөйгө байланыштуу – бул
түшүнүк консенсустук чечим. Ошентип, күн
тартибиндеги бардык суроолор тууралуу
катышуучу – өлкөлөрдүн кимиси болбосун
макул эместигине кам көрүүнү эске алат. Т.а.
катышуучу – өлкөлөр көпчүлүктүн добушу менен чечим кабыл алуу принципинен баш
тартышкан, ошону менен айрым өлкөлөр үчүн
же топтолгон өлкөлөрдүн мүмкүн болгон
пайдалуу чечиминен баш тартышат, башка
өлкөлөр менен келишпестике келиши мүмкүн
болмок. Мындай метод дайыма эффективдүү
эмес, ал ОБСЕ арекеттенген зонадагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна коллективдүү жоопкерчилигин сактоого жардам берет.

Мындайча айтканда, катышуучу – өлкөлөр
ачыктыктык жолу аркылуу оң өзгөрүүлөргө
жетүүгө аракеттенет жана өнөктөшүнүн
коопсуздугуна көз карашын түшүнүүгө даярдыгы, эгер алар такыр туура келбесе дагы.
Көрдүңөрбү, «башка» тануучу бекитилген
топтук менталитетке каршы коюу жана
менталитеттин ачыктыгы жана көз карашын
түшүнүүгө даярдыгы, өзүнүкүнөн эң жакшы
жана каршылыкты биргелешип чечүү – контекстеги жекелик жана коомдукка ылайыктуу,
ошондой контекстеги эл аралык мамиле.
Ойлойм, менин тезистеги айткандарым менен бардыгы макул эмес. Анын үстүнө мунун
баарын силер билесиңер. Ошондуктан. Силер
эгерде бардык жогоркуда айткандарды сындай, кандайдыр күмөндүүлүктө жана скрептицизм менен карасаңар, андагы пайдалуулукту
мен өзүмдүн сөзүмдүн биринчи бөлүгүндө
келтирдим.
Көңүл бурганыңыздарга рахмат.

Кадыр Маликов.
Ислам жана Агартуу
Бүгүнкү эң актуалду маселе – бул светтиктин
жана диндин катнашы. Ислам улуттук салтка
же үрп-адатка каршы келеби, светтик деген
эмне жана анын чеги кайдан өтөт? Өсүп жаткан реисламизация светтик мамлекет үчүн
жана светтик баалуулуктарга коркунучтуу
коомбу?
Бул өтө баалуу жана концептуалдуу маселе,
бирок баарлашууда биз бардыгын кыскача
түшүнөбүз. Бул маселелерден келечек курулат
nation state түшүнүгү демократия. Ошондуктан бул светтик жана демократия –бул бир
жана аны туура түшүнүү.
Биринчи кезекте, бул Борбордук Азия мамлекеттери үчүн маанилүү, бул жерде көпчүлүк
калк- төрөлгөндөн мусулмандар жана реисламизация процесси жаштар арасында динге

кайрылуусу байкалат. Бир убакта мамлекеттеги бардык система светтикке, демократияга
курулат.
Ушул фонддо Жакынкы жана Ортоңку Чыгышта глобалдуу процесстер жүрүп жатат, бүтүндөй региондорго тийүүдө:диндик чакырыктарды пайдаланган терроризмдин көрсөтүлүшү,
белгисиз болгон «ислам мамлекети» пайда
болушу, региондорду кайра түзүү, келечектеги
коркунуч радикалдуу идеяларды таратуу жана
биздин регионду туруксуздандыруу. Суроо
пайда болот Араб жазы болгон өлкөнүн
тагдыры Борбордук Азияда кайталануусу,
тоталитардык жана авторитардык системаны
сактоо, демократия жана коомду ойготуу
маселеси, социалдык акыйкаттык маселеси,
геосаясый оюн, этностор аралык маселе, чек
ара маселеси, суунун жетишсиздиги, энерге-
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тикалык маселе. Мунун баары бүгүн чыныгы
идеологиялык жана диндик маселелер менен
тыгыз айкалышууда. Биз буга кандай карайбыз? Биз ислам жана реисламизация процессин терроризм менен күрөшүү деп призма
аркылуу карайбызбы, бул өтө коркунучтуу
кесепетке, жарандык бөлүнүүгө алып келиши
мүмкүн? Же биз муну табигый реисламизация процесс катары кабыл алып, Советтер
Союзу кулагандан кийинки боштукту толтуруучу өзүбүздөгү окшоштукту издейбизби?
Исламдын өнүгүү траекториясын мамлекет
түзөт буга шарт керек, бузуку идея болбош

үчүн аны улуттук түшүнүктүн алкагында
кармайт. Биз баарыбыз түшүнөбүз, 70 жылдын
ичинде сакталып калуусу үчүн ислам баарын
жасаганын. Тагыраагы бардык ошол убакытта
анда интеллектуалдык өнүгүү болгон эмес.
Ошон үчүн биздин өлкөдө ислам көп консервативдик мүнөздү алып жүргөнү менен
кагылыштык, ошондой эле кокондук түшүнүктөгү айрым ассоциялар бар. Мен себебин
айттым, биздин ислам Жакынкы жана Ортоңку Чыгыштагыдай эле ислам, сунниттердин
дүйнөсүндө консервативдүү калды.

Чек ара жана ишеним маселелери:
Сарвар Турдибоев жана Акын Бакировдун диалогу
Сарвар Турдибоев: Бир жолу бир чек аранын
жанындагы айылдын жанынан өтүп баратып,
балдарды жеткирип коюуну чечтим. Бирөө 8
жаштан улуураак, экинчиси 6-7 жашта. Мен
улуурак баладан сурадым, силерде коңшу
тажиктер барбы? Ал жооп берди, ооба бар.
Тажиктердин арасында досторуң барбы деген
менин суроомо, үнүндөгү таң калган интонация менен чечкиндүү жооп берди, жок. Мына
ушундай кырдаал азыр региондордо болуп
жатат. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Пайда
болгон көйгөй карым-катнаштын начарлашына алып келет. Качан жаман катыш пайда
болгондо жаңы көйгөйлөр пайда болот, Бул
көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бербейт. Ошен-

тип, өз ара катнашуу сапатында такай регресс
болуп турат. Биз эмне менен алектенебиз? Биз
коомдоштуктун ортосунда сүйлөшүүлөр
жүргүзөбүз.
Ушундай көйгөйлөр бар. Качан, мисалы,
жашоочулар сууну беришпейт, же суу бардыгына жетишпейт. Ушундай коомдоштуктар
бар, керектүү сууну бөлүштүрүүнү, ар кими
карап турат, ким 5 литрге көп алды, кимдир
бирөө аз. Мындай кырдаалда маанилүү, бул
сууну бирдей бөлүштүрүү. Кантип? Качан
сууну чогултканда, ташты тизесиң, эгерде
кимдир бирөө ташты тээп койсо, суу башка
тарапка агат. Көрсө ошол эле убакта биз 50

Чек ара жана ишеним маселелери: Сарвар Турдибоев жана Акын Бакировдун диалогу

пайыз сууну каналдын жамандыгынан жоготобуз, биз филтирлөө системасы менен туура
эмес иштейбиз.
Ушуга байланыштуу, биз ар түрдүү инфраструктуранын долбоорлорун ишке ашырабыз.
Бирок сүйлөшүүнүн жыйынтыгындай. Биз
коомдоштукка келбейбиз жана аларга эмне
кылуу керектигин айтпайбыз. А дегенде алардын көйгөйлөрүн сурайбыз, биздин долбоор
алардын айылындагы өз ара катнашты жакшыртууга кызмат кыла алабы, андан бардык
тараптын лидерлерин чогултабыз, отургузабыз, ар ким өзүнүн долбооруна бет ачат,
талкуу жүрөт. Катуу жүрөт, бири-бирине
таарынгандар болот. Кээде айтышат: биз
силердин төрт долбооруңарды колдодук, а
биздики болгону бирөө. Маңызы мындай, ар
бир долбоор коңшусуна зыян алып келбесин,
ал өз ара катнашты жакшыртууга кызмат
кылсын, жаңжалдарды алдын ала токтотсун.
Жыйынтыгы кандай, бизде аныкталган келишим пайда болот. Андан кийин биз долбоорду
ишке ашырабыз, мисалы сууну бөлүштүрүү
боюнча. Мындан тышкары, кичүү бизнестин
жардамы аркылуу, жаштар үчүн жаңы жумушчу ордун түзүү боюнча долбоорду жүзөгө
ашырууга аракеттенебиз.
5, 6, 10 жыл мурда бардыгы тигүү цехтерин
ачышкан, азыркыга чейин кайсы айылга
барбайлы так тигүү цехтерин ачууга жардам
берүүбүздү сурашат. Ушундай сезим, болгону
аны ачыш жетиштүү, жумуш өзүнөн-өзү
жүрөт. Бирок кандайдыр бир нерсени жасоо –
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бул иштин жарымы, андан кийин дагы өзүңдүн
продуктыңды сатыш керек. Азыр биз долбоорлорду колдоп жатабыз, качан ээси/мастер
кандайдыр бир өзүнүн жеке каражатын өзүнүн
чакан ишканасын өнүктүрүүгө салгандарды.
Эгерде өзүнүн финансысы салынган болсо,
ээси долбоор ийгиликтүү болуш үчүн күнү
жана түнү иштейт. Биз бир нерсени жасай
баштаган ишкерлерди колдоого аракеттенебиз, алардын ишин кеңейтип, ошону менен
жаңы жумушчу ордун түзүү менен.
Биз биринчи жаштар менен сүйлөшөбүз,
алардын эмне кааларын сурайбыз, коомдоштугун үйрөнүп билебиз, анда эмне жасаса
болот, эмнеге талап бар. Бирок эмнеге талап
бар экенин табуу өтө оор, анткени айыл кичине, эл аз. Бул шаарда, эмне жасасаң дагы
кызматыңды же товарыңды сатып алат.
Айылда кызматыңды же товарыңды сатуу өтө
оор. (тилекке жараша азыр колдонулган
иномаркалар көп таралган, алар такай бузулуп
турат, биз бир нече техникалык станцияларды
ачтык). Ошентип биз жашоого туруктуу
долбоорлорду жасоого аракеттенебиз.
Акын Бакиров: Мүмкүн, себеби, эмне үчүн
элдер бири бирине жакын эмес, кандай биз
каалайт элек, тараптар бири бирине ишенишпейт. Элдер бири бири менен сүйлөшүүгө
ишеними жок отурушат. Биз бул абалды
түзөөгө аракеттенебиз, айтабыз, алар секундасына 200 литр сууну коё берүүнү убадалашкан, алар аны бир жылдан бери коё берип
жатышат.
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Же биз жаштарды бири-бири менен жолугуштуруп, тааныштырып жатабыз. Жакшы
сөздөрдү угуу жагымдуу, качан элдер: көрсө
биз окшош турбайбызбы, көрсө биз силерди
ойлогондой эмес, анча деле каардуу эмес
турбайсыңарбы дешет. Мен ойлойм, мындай
сөздөр – бул бирден-бир чоң сый, аны биз
өзүбүздүн ишибизден алабыз, качан биз бир
нерсенин жакшырганын көргөндө, ишенимдин деңгээли жогорулайт.
Сарвар Турдибоев: Ар бир айылдагы кагылышуулардын өзүнүн тарыхы бар. Мисалы, АкСай айылы жана Ворух анклавы. Жаңы махалланын аймагы, тажиктер аны бул жерде
курушкан, 15 жыл мурун, алардын сугатка
секундасына 450 литр суу берип туруу убадасына алмашып тажиктерге беришкен. Кыргыздар айтышат, дегеле ал сууну көргөн
жокпуз, айрымдары эки-үч жума суу келген
деп айтышат. Эмне үчүн мындай болду деп
сураганыбызда, тажиктер зыяндуу, сууну коё
беришпейт дешет.
Анан биз тажиктерге барабыз, алар менен
сүйлөшөбүз. Алар айтышат сууну бергенбиз,
качан Кыргызстандын аймагындагы түтүктөрдү кайра жаткыруу/ оңдоо керек болгондо,
муну жасоого уруксат бербей коюушту,
ошондуктан сууну башка өткөрбөй жатат. Эки
тарап тең келип сүйлөшүп маселени чечсе
болот беле. Мүмкүн бул бизге жаратылыштан
берилген адамдыгыбызбы, элдер эң жеңил
вариантты тандашат: алар жаман.
Мисалы, айланма жол менен болгон учур.
Качан биз тажиктер менен сүйлөшкөндө, алар
сурашат, айланма жолдун бизге эмне кереги
бар. Мен жооп берем, бул жөн эле айлампа
жол эмес, ал көп акча турат, бул жолдун
курулушуна кыргыздар көп акча жумшоого
даяр. Эгерде көйгөй болбогондо, эмнеге
кыргыздар курулушка ресурстарын чыгымдамак?
Качан тараптар чыр-чатакта, айтканга ыңгайсыз такай уят, ар дайым сактануу бар. Малдардын көп жоголгону болот: көчө тар, үйүр
созулуп кетет, башында бир адам, аягында
башкасы, ортосунда эч ким жок, кимдир бирөө

койду уурдап короосуна бекитип алат, бүттү
чыр-чатак. Ошентип, конструктивдүү сүйлөшүү болбойт. Акын менен биздин ролубуз
көпчүлүк учурда, качан биз кыргыздар жана
тажиктер менен көйгөйдү талкуулаганда,
сүйлөшүү жыйынтыктуу болуш үчүн, сүйлөшүүнү конструктивдүү нукка багыттоо болуп
эсептелет. Сүйлөшүү процессинде, кайтолоолор болбой, өз ара күнөөлөшпөй, сүйлөшүүнүн үстнүдө болгон убакыт натыйжалуу
болгондой, ушул бир нече убактагы толкууну,
бирок тема боюнча талкууну ушундайча
кылып жүргүзүп, аягында консенсска алып
келүү өтө маанилүү.
Мүмкүн суроо пайда болот: эмне үчүн силер
иштеп атасыңар, чыр –чатак токтогон жок.
Биринчиден, чыр-чатакты болтурбоо боюнча
сен жакшы иштесең, сенин жакшы иштегениңди далилдөө ошончолук оор, чыр болгон
жок. Экинчиден, биз жасап жаткандар, океандын бир эле тамчысы, биз айылдагы бир нече
коомдоштук менен гана иштешебиэз. Ушундай эле көйгөйлүү айылдар абдан көп. Бүгүнкү
күндө биз ошол жерлердин белгилүү гана,
мамлекеттин колу жетпеген бөлүгүндө
иштейбиз.
Акын Бакиров: Биз ар бир айылдагы калктын
мүмкүн бир же эки гана пайызын камтыйбыз.Мисалы, региондо 7000 калк болсо, анын
ичинен лагерлерде же башка биздин иш
чараларда болгону 100 адам болот.
Жамила Казакбаева: Силер көбүнчөсү жаш
муундар менен иштейсиңерби же улуу адамдар менен дагыбы?
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Чек ара жана ишеним маселелери: Сарвар Турдибоев жана Акын Бакировдун диалогу

Сарвар Турдибоев: Мен айта албайм, жалаң
жаштар менен иштейбиз деп. Биз чырчатактардын алдын алуу боюнча иштейбиз,
ошон үчүн анын ичиндеги, аксакалдар менен,
чечим кабыл алган адамдар менен, жергиликтүү бийлик менен кезигишүүгө туура келет.
Ошончолук көбүрөөк эмоционалдуу, элдин
бөлүгүндөгү жеңил көтөрүлүүчү бөлүгү, бул
жаштар. Так ошондуктан биз жаштар менен
дагы активдүү иштейбиз.
Жамила Казакбаева: Эмне дегенде, улуттук
деңгээлдеги өз ара доолордун курчуучу
маселеринде чоң ролду улгайган адамдар
ойнойт. Менин эсимде. Менин чоң энем өзү
менен окуган тажиктер жөнүндө көптөгөн
жакшы эместерди айтканы. Ал деген муну
жаштарга айтып берет, бизге ошонун өзүнөн
биздин өзүбүздө ошол эле тажиктер же башка
адамдар тууралуу айрым бир кастыктар пайда
болот, буга объективдүү негиз болбосо дагы.
Сарвар Турдибоев: Бардыгы туура, мындайлар бар. Мен Тажикстанда окугам жана
өзүмдү дүйнөнүн жаранымын дебесем дагы,
эч болбогондо Борбордук Азиянын жаранымын деп санагам. Биз бардыгыбыз бирдейбиз,
силер билесиңерби, ар бир биздин өлкөлөрдө
кырдаал ушу сен айткандай эле. Качан мен
биринчи жолу техникумдун жатаканасына
жөнөп жатканда, менин апам,биздин айылдын
интелегенциясынын өкүлү, мага жаңы, жаркыраган чайнекти берип жатып айткан: «Силердин жатаканадагы орустарда мындай чайнек
табылбаары шексиз».
Жатаканага келсем, биздин вахтерша, пенсионер, менин чайнегимди көрүп айтып атпайбы:
«Оо, сенин чайнегиң кандай, өзбектердин
үйүндө дагы жаңы чайнек барбы?». Биз бардыгыбыз бирдейбиз. Адамдар эч кандай себепсиз чыр-чатактарга барбайт: же ал өзүнүн
коопсуздугуна кабатыр болот же кандайдыр
бир анын керектөөсү канаттандырбайт. Ал эми
балдар биздин катнашты сезишет, биз жакшылыкты айтпасак ошол жетиштүү, аларда
кандайдыр бир негативдүү таасир пайда
болот.

Мисалы. Айылдын старостасы мени менен
бирди айтат, ал эми Зумрат (Тажикстандагы
ПРООНдун адиси) менен мисалы башканы
айтат, ал тажик: такай макул болуп башын
ийкегилейт, анан мага айтмак: «Бул тажиктердин жүрөгү таза эмес». Коңшу өлкөлөрдөгү
өзүбүздүн коллегаларыбызды биз сыйлаганыбызга карабай, жана алар абдан объективдүү,
өзүнүн ишинин профессионалдары.
Акын Бакиров: Объективдүүлүкө тиешелүү.
Бул үчүнчү жолку трансграничный долбоор,
анда биз иштеп жатабыз. Чындыгында, коллективдин ичинде дагы кимдир –бирөө
жуурканды өзүнө тарткан учурлар дагы
болгон. Кээде болот, талкуунун учурунда
коллективдин ичинде дагы талашуулар болот.
Кудая шүгүр, биздин долбоордо Тажикстандагы коллегеларыбыз абдан объективдүү. Бүгүн
биз бул балансты бузгандан коркобуз. Биз
түшүнөбүз, эгерде мен сүйлөшүүнү кичинеден
өзүмдүн жагыма лоббироват эте баштасам,
жооп катары алар эртеси ошенте башташат.
Тилекке жараша жарым жылдык ишибизде
бизде мындай учурлар болгон жок.
Сарвар Турдибоев: Мүмкүн, биз ойлогондой
анчалык объективдүү эмеспиз, бирок биз
аракет кылып жатабыз. Биз судья эмеспиз,
сеники туура, ал эми сеники жок деп айта
албайбыз. Биз элдерге отурганга жана
сүйлөшкөнгө, мүмкүндүк, атмосфера аянтчасын түзүп беребиз, биз аларга эч нерсени
таңуулабайбыз.
Айжан Икрамова: Менин сурагым келет:
Тажикстан тарабынан ошондой эле Кыргызстан тарабынан жергиликтүү бийлик ар дайым
колдойбу, утурлашууга барабы?
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Сарвар Турдибоев: Көпчүлүк учурларда ооба.
Эмне дегенде, биз аны каалайбызбы же
каалабайбызбы, бизден көптөгөн көйгөйлөрдү
чечүүчү мүмкүнчүлүктү көрүшөт. Оордук
пайда болот, качан алар өздөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүнү каалашат, бирок биздин максатты эске алышпайт. Мисал үчүн, биз биргелешкен долбоор жасайбыз жана алардын
ишенүүсүн суранабыз, бул долбоор тигил же
бул айылдын жашоочуларынын өз ара карымкатнашын жакшыртууга кызмат кылат. Кээде
алар муну жасай алышпайт, бирок ошону
менен катар өзүнүн өтө керектүү көйгөйлөрүн
чечип, упай топтошот.
Жакында бизде бир айыл өкмөтүнүн башчысы
менен карама-каршылык болду: жаныбызда
иштебеген базар турат, жакшы болмок эле
жаңы базар курса дейт. Базар бар экен, ал
болгону менчик экен десек. Кандай айырмасы
бар? Ээси менен сүйлөшсө болот, качан базар
бар болсо, биз базар кура албайбыз. Ошондо
айылдын башчысы айтат, биз анын идеясын
колдогубуз келбейт жана башка. Бирок бул
айрым гана учурлар. Негизинен элдер тынчтыкта жашагысы келип, бизди колдошот.
Акын Бакиров: Көйгөй жаңы көтөрүлө баштаганда , аны талкуулоого сөзсүз айыл өкмөтү
катышат. Аларсыз биз бир дагы жыйналыш
өткөрбөйбүз, аягында тигил же бул маселе
боюнча жергиликтүү бийлик менен
түшүнбөстүк болбос үчүн.
Файруза Самидинова: Силер азыр ОМСУ,
жаштар жана жергиликтүү жашоочулар менен
иштейсиңер. Жаңжалдардын алдын алыш
үчүн дагы кимдер менен иштешиш керек?
Мүмкүн бул мектептер, чек арачылар?

лардын, чек арачылар жана чек арачылар
ортосундагы түшүнүшүүнү жакшыртуу. Бизде
өзүнчө кызматчыбыз бар, ушуну менен
алектенет.
Аня Стеценко: Силердин тажрыйбаңар
боюнча, Кыргызстан жана Тажикстандын
ортосунда чек ара жаңжалдарынын кандай
өзгөчө себептери бар?
Сарвар Турдибоев: Окшош себептер бар
жана албетте өзгөчөлүктөр да бар. Абдан көп
нерсе бийликтин вертикалына тиешелүү.
Мисалы, мурун биз Өзбекстан менен иштегенбиз, акырындык менен абдан көп уюмдарды Өзбекстан «кууп чыкты», аякта дагы чек
аранын ачылышын каалаган кээ бир күчтөрдүн
бардыгына карабастан. Бирок алар азырынча
күчсүз. Анын бир себеби, эмне үчүн биз
Өзбекстан менен иштебейбиз, жыйынтыгында биз үчүн, ошондой эле биз кооперативдешкен адамдарга дагы коркунучтуу болуп калды.
Биз өзүбүз эле иштебейбиз, биз такай байланышабыз, өнөктөштөрдү тартабыз. Биз кызматташкан адамдарды суракка алган учурлар
болгон. Биз биздин өнөктөштөрдөн кат алдык
жергиликтүү өзбектик ӨЭУ, алар иш боюнча
башка кат жазбообузду суранышкан. Мамлекеттин кабыл алган методдору жана чечимдери такыр айырмаланып турат. Көбүрөөк
чечкиндүү Өзбекстанда жасашат: бүтүндөй
бир көчөнү бузушту, тикенектүү зым тартышты, жана бүттү. Мисалга, Ала-Букада чоң
борбордук көчө бар, ал жерде бетондолгон
түркүктөр турат, тикенектүү зым тартылуу.
Качандыр бул абдан толтура борбордук
автострада болгон, азыр кең ээн мейкиндик,
анда чек арачылар патруль менен кайтарып
жүрүшөт.

Сарвар Турдибоев: Биздин долбоор БУУнун
беш агенттиги менен ишке ашырылат. Ар бир
агенттиктин өзүнүн өзгөчөлүгү бар.
Мисалы, UNICEF мектептер менен иштейт, чек
арадан кантип туура өтүү керектигин балдарга
окутат. Ошол эле убакта алар чек арачылар
менен балдардын укугу боюнча иштешет.Бизде дагы күч тутумдары менен иштөө боюнча
курамча бар. Бул курамчанын максаты – чек
арачылардын, милициянын жана жашоочу-

12-Cүр. Сарвар Турдибоев

Чек ара жана ишеним маселелери: Сарвар Турдибоев жана Акын Бакировдун диалогу

Азыр ошондой эле Лейлек районунда борбордук көчө бар, ал Ходжент менен Исфараны
байланыштырып турат. Мал базар шейшембиде коңшу айылдагы тажиктердин баары
ошол жакка келишет, ал эми ишемби жана
жекшембиде продуктылык базар бардык
кыргыздар келет. Элдер баарлашат, соода
кылышат. Албетте бул кырдаал көп жакшы.
Бул жерде жашабаган адамдар коңшунун тиги
же башка аракетине жооп кылып, биз чек
араны жаап койсок болбойбу дешет. Акыркы
жаңжалдан кийин эки айга чек араны жаап
когондо, бизге жаман болду. Мен базарда
канцтоварларды саткан тажик жигиттен сурадым, чек араны жабуу ага кандай таасир тийгизгенин. 20 пайызга жүгүртүүсү азайганын
айтты. Тынчтык катнашты сакташ үчүн жана
аларды көбөйтүүгө мен баарын жасайт элем.
Акын Бакиров: Жаңжалдардын пайда болуу
себептеринин окшоштугу жөнүндө суроо
болду. Принцибинде себептер окшош. Мисалы, Ош облусунун Араван районунда көйгөй
бар: Кыргызстандык өзбек Өзбекстандык өзбек кызга үйлөнгөн. Ал өзүнүн аялына жарандыкты алалбай жүрөт, ал ар бир эки ай сайын
чек арадан өтүүгө аргасыз, мөөр коёт жана
кайра Өзбекстанга кетет. Визасы жок Кыргызстандын жараны Өзбекстанда эки айдан көп
эмес жүрө алат. Кээде аларга чек араны
айланып өтүүчү жол менен өтүүгө туура келет,
андайда, аларды аткан учурлар дагы болот.
Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздардын Баткенде жашаган кыргыздардын ортосунда никелешкендер көп. Аларда көйгөйлөр
аз, эмне дегенде Тажикстандагы этникалык
кыргыздар, Өзбекстандагы этникалык кыргыздарга караганда Кыргызстандын жарандыгын тезирээк алышат.

Айтмакчы, силер барган Ак-Сай айылынын
жашоочулары тажиктер менен өтө аралашып
калган. Аксайлыктардын абдан көп туугандары Ворух анклавында жашашат же тескерисинче. (Мүмкүн. Ошон үчүн алар көп жаңжалдашат).
Сарвар Турдибоев: Этникалар аралык нике
тууралуу айтсак, өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы нике, тажиктер менен кыргыздардын ортосундагыдан көбүрөөк. Жакында, менин оюмча мындай никелер дегеле
болбойт, эмне дегенде элдер аларга тие турган
көйгөйлөрдү көрүп турушат.
Айкут Конушбаев: Мүмкүн менен суроом
акылсыздыктай көрүнөөр, Ворухтун жашоочуларынын Кыргызстандын курамына кирүүгө
ниеттери болгонбу?
Сарвар Турдибоев: Эгерде мындай ниети
болсо дагы ал тээ тереңинде болгондур. Билесиңерби, мени эмне таң калтырат? Кээде,
кыргыздын символикасы менен футболка
кийген, кыргызстанды сүйгөн, кыргызча сүйлөгөн чет өлкөлүктү көрүп бардыгы кубанышат.
Бардыгы кандай жакшы. Биздин кыргыз айтып
көрсүнчү, ал Американы сүйөт, кандай классный өлкө жана ушу сыяктуу. Биздин көпчүлүгүбүз аны саткынчы деп айтабыз. Ворух анклавынын жашоочулары өзүнүн мекени деп
Тажикстанды эсептешет, аякта биздегидей
патриотизм.
Акын Бакиров: Көпчүлүк ойлойт, Тажикстанга
караганда бизде жакшы деп, ошондуктан
тажиктер канааттануу менен Кыргызстандын
жарандыгын алышмак. Бирок ал мындай эмес.

Рустам Рахимов.
Жаңы изилдөөнү элестетүү
Биздин изилдөөчүлөрдө глобалдуу элестетүү
кантип калыптанат? Эмне үчүн биз болгону
өзүбүздүн маданиятты, этносту изилдөөгө
ынталуубуз? Бизге эмне тоскоолдук кылат
бөлөк маданиятты, бөлөк өлкөлөрдү изилдөөгө? Советтик мурастан бизге эмне тийди?

Эмне үчүн биз этноцентричтүүбүз?
«Мен өзүмдүн мейкиндигимдеги мембрананы жарып атам. Качан менин изилдөөчү
сезгичтигим мени түртөт, так менди тээп
таштайт, «шалдыраган» жана «шалтактаган»
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Бишкек – Кыргызстан деп аталган жашоодогу
мейкиндик. Мендеги умтулуу , генетикалык
деңгээлдеги укмушттуу окуя башка элдерди
тартып турат жана долбоор жана изилдөөчү
кырдаал түрүндөгү мүмкүндүк. Мен жүрөгүм
болкулдаганча жана белгисиздиктеги коркунучтан өзүмдүн саякаттоочу изилдөөмдү же
изилдөөчү саякатымды пландоону баштайм.
Генетикалык деңгээлде мен көчмөнмүн. Мен
көчмөндөрдүн өлкөсүнөнмүн, ошо «дүйнөгө»
баратам, биз аркылуу көчүп баштаган, Интернет аркылуу идеянын деңгээлинде саякаттайт,
мүмкүндүк, кыял, бизнес, миграция, туризм.
Алар «советский-горкийдеги» түрк кебабынын жыты аркылуу, «кытайдын» рестораны
аркылуу, «индо- пакистано – непалдык» топтошуп турган жана медакадемиянын жанынан
жолдон өтүшкөн студенттердин жүзү аркылуу,
эң алыскы булуңдардагы биздин «глобалдуу»
болуп калган айылдарды фейсбуктагы «үн»
аркылуу көчүп жүрүшөт.
Биздин көптөгөн «агаларыбыз жана эжелерибиз», «дээрлик» Россияда, Америкада, Турцияда жана Кытайда, БАЭ жана Европада жашаган, башка өкөнүн жарандары, алар дагы
көчүшөт. Алар «биякта» жана «тиякта» аларга
ыраазы болуу менен биз «айкалыштырылган»
продуктунун ишмердигин, ар кандай тажрыйбалардын жыйынтыгын көрөбүз. Менин постсоветтик жана кыргыздын дүйнөсү өзгөрдү,
калган бардык дүйнө биякка келди, менин
мембранама кирип, флюиданы жөнөтүп, биз
байкабаганга жана өткөрбөгөнгө аракет кылабыс. . . Бизге кандай дискомфорттуу... Бизге
кандай жайлуу эмес, биздин идентичтоолук
тууралуу өзүбүздүн миңдеген суроолорго
жооп берүүгө жетишүүнү каалайбыз, биз
өзүбүздүн «менди» коргоого милдеттүүбүз. . .
Бирок биз өтө эле өткөндөргө зацикилдешкен
жокпузбу, «өткөн» менен жашайбыз, «азыркыны» өткөрүп? Биз өзүбүздүн «кыргызча»
жуурканыбызга оронуп жана башкаларга
ишенбегендикте карайбыз, аларды түшүнбөстөн басмырлайбыз, белгилүү иерархияга
жайгаштырып.

Дүйнө мурункудай эмес. Жана бизге «көчмөндөргө» муну түшүнүүгө убакыт жетти.
Мисалга, «Көчмөндөр оюну» -бул эң мыкты
бренд, болгону бул «товарбы»?
Чынында эле башка көчмөндөр калганбы?
Алар эмне менен жашайт? Эмнеге, «көчмөндөр» техногендик жана анти-экологиялык
дүйнөгө ушундай маанилүү. Баарыдан мурда
дүйнөнү кабыл алуунун символикалуу «биздики», «артыктуулук» жана «иерархичтүүлүк»
кабыл алуу психологиялык комфорт дегенди
жеңип туруп, ушул жана башка суроолорго биз
жооп бере алабыз.
Эч ким айтпайт: «жергиликтүү маселелерди»
тыштагыла, параллелдүү жүргүзсө болот да.
Таза «этноцентризм» чынында өтө маанилүү.
Биздин тарыхка жана маданиятка болгон
суроолорго биз гана жооп берүүгө жөндөмдүүбүз. Өзүбүз тууралуу «четтиктен» көп
билгендигибизден гана эмес. Биз өзүбүздүн
өткөндөрдү жана коллективдүү аң сезимди
жакшы сезебиз.Интуицияны пайдаланып,
коомдун жашоосундагы ар кандай аспектисинин багытына, туура суроолорду берүүгө
болгону биз жөндөмдүүбүз.
«Этноцентризмдеги» башка касиет – биз
өткөндөрдү ашыкча зацикилдештирип, ага
башыбыз менен такалып, өзүбүздүн кыргыздын «мурдунан» алысты «көрүүгө» жөндөмсүзбүз. Өлкөнүн «жүрөгүнө» чыккынчылык
кылбай, биз биздин Кыргызстан «глобалдуулуктун» жүрөгү, «азыркынын» эпицентри
болууну каалайбыз. Япондорду башкача
айтып, ар дайым «кыргызстандын духу» жана
«азыркы билим» болсун . . .
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V. МАГА АЙТ, СЕНИН ДОСУҢ КИМ . . .
(ЖААнын катышуучуларынын бири бири тууралуу эссе)

Айгерим Усонова

Жаныбек Саатов

Айгерим Кыргыз Республикасынын Ош
облусунда төрөлгөн. Билимди Россиядан
алган. Өзүнүн балалыгын жана өмүрүнүн
көпчүлүгүн Россияда өткөргөнү менен Мекенине болгон кусалык жана сүйүүсү аны коё
берген жок. Чет мамлекетте окуусун улантууга
көптөгөн мүмкүнчүлүгү болсо дагы, Айгерим
Кыргызстанга кайтып келүүнү чечкен, Кыргыз
Улуттук Университетинин Эл аралык катыштар факультетине өткөн, ал ишенимде болгон
окуу жайын бүткөндөн кийин, эми ал Мекенинин өнүгүшүнө чоң салымын кошууга даяр,
азыр эмне менен алектенет. Айгерим – өтө ар
тараптуу личность, активист, командалык
оюнчу. Эгерде анын жараткандан бир уникалдуу мүмкүнчүлүктү сурап алууга мүмкүнчүлүгү болсо, анда ал эс тутумду тандап алмак.
Ал феноменалдуу эс тутумдуу болууну
каалайт.

Жаныбек жаратылышынан кыялкеч, бирок ал
өзүнүн кыялын сөзсүз ишке ашыруучу адамдардан. Ал ишке ашырган минимум 5-6
каалоосун санап өтсө болот. Бүгүнкү күндө
анын эң эңсегени бул саякатка чыгуу. Ал
өзүнүн 28 жашында Турция, Америка, Россияда болууга жетишип, ар кайсы өлкөлөрдө жана
шаарларда жашап жана иштеген тажрыйбасы
дагы бар. Кыргызча, англисче, түркчө жана
орусча эркин сүйлөйт. Түрк лицейин бүткөндөн
кийин, улуу агаларынан жана туугандарынан
үлгү алуу менен бала кезинен кыялданган,
Бишкек шаарындагы Борбор Азиядагы
Америка университетине өтүп, бизнести
башкаруу боюнча адистикти алган. Азыркы
убакта өзүнүн юридикалык жана котормочулук кызмат көрсөтүүчү жеке компаниясынын
директору.

(Жаныбек Саатов).

(Айгерим Усонова).
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V-БӨЛҮМҮ. Мага Айт, Сенин Досуң Ким . . .

Рухидин Асанов

Анна Стыценко

Ал Индияда бир нече жолу болгон, ага бул
табышмактуу өлкөгө саякаттоо, аякта жашаган элдер менен баарлашуу, индиянын тамагын ичүү жана ведикалык маданияты тууралуу
статьяларды жасуу жагат. Анын кыялдануусу –
күн чыккан океандын жээгинде каруу. Тарыхтагы сүйүктүү каармандарынын бири Курманжан-датка. Рухидин анын даанышман чечимине жана кайратына суктанат: « Мен Курманжан –даткага, «жакын» чоң энемдей мамиле
кылам». Бул адам биздин эл үчүн көптү жасаган, суктанбаска мүмкүн эмес. Ал култтук кинолорду, өзгөчө режиссерлор Такеши Китано
жана Квентина Тарантинонун фильмдерин
баалайт. (Анна Стыценко)

Аня Каракол шаарында мектепти немец
тилин эң мыкты билүү менен аяктаган жана
окуусун ЖОЖдо улантуу үчүн Бишкек шаарына келген. Эки кесиптин ичинен ал анын ички
дүйнөсүн чагылдырган - культурология
кесибин тандаган. Асмандын жерден айырмасы анын чеги жок дейт. Анянын дүйнөсү
асманга окшоп чексиз. Өзү айткандай өүнүн
«момундугу» аркасында бул дүйнөнү өзүмдүкү жана башканыкы деп бөлбөйт. Бул чындап шыктандырат! (Рухидин Асанов)

Файруза Самидинова

Дастан Кожомуратов
Дастан мен төрөлүп, өскөн шаарда, төрөлүп,
өскөн. Кызыл-Кыя деп аталган шахтерлордун
күнөстүү шаарында. Дастан баарынан мурда
көп кырдуу. Өзүнүн жаштыгына карабастан
өлкөдөгү кырдаал тууралуу терең ойлонот.
Дастан такай акылын өркүндөтүүгө жана алган
билимин маектешине берүүгө аракеттенет.
Так ушул максатка жетиш үчүн Дастан Жарандарды агартуу академиясынан көндүмдөр
алууну чечкен. (Файруза Самидинова)

Файруза – Баткен облусу боюнча жаштар борборунун координатору, түштүк регионундагы
Жаштарды өнүктүрүү институнун аткаруучу
директору. Чырайлуу жолдошу, эки бактылуу
баласы бар. Ал жөнөкөй жана ак ниеттүү адам.
Ал үчүн жетишпеген үй-бүлөлөрдүн балдары
кандай адам чыдагыс шартта жашап жана
өсүп жатышканын билгенде эси ооп калды. Бул
анын жашоосуна күчтүү таасир калтырды.
Анын айтуусу боюнча , качан ал бул балдарды
көргөндө, турмуш аны жаакка чапты, жыйынтыгында ал элдерге татыктуу жашоого жардам берүү жана коомдо ишке ашырууга
жардам берүү коомдук милдетим деп чечти.
Бул анын ишенимин жана баалуулугун
жөнөтүүчү точка болуп калды. (Дастан Кожомуратов).
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Мээрим Досмуратова
Бакыт тууралуу менин тилегим: аял катары,
менин балдарымдын жаркын келечеги болсо,
менин балдарым интелектуалдуулукту,
жогорку билимди, рухий баалуулукту баалаган
цивилизациялуу өлкөдө жашаса, деп тилейм.
Жаран катары коррупциясыз өнүккөн, социалдык жана гендердик теңчилдик бар өлкөдө жашоону тилейм. Кесипкөй катары, мен ушундай
адис болгум келет, эл аралык эмгек рыногуна
талап кылынгандай жана мени жумушка
чакырышса жана бөлөк өлкөлөрдөгү өзүнүн
тажрыйбасы менен бөлүшсө деп каалайт
элем. Бир нече убакытка АКШда жашоону
каалайм. Бирок өзүмдүн келечегимди Кыргызстан менен байланыштырам. (Айкут
Конушбаев)

Замира Оморова
Замира атасынан калган чоң фермер чарбасын башкарат. Качан атасына жардам берүү
керек болгондо ал, Улуттук университеттин
информационалдык технологиялык дайындар
базасындагы мугалимдик кызматын калтырып Бишкектен Ат-Башыга кайтып келген. Ал
эмне үчүн мындай кадамга барган, салттуу
кыргыздын үй-бүлөсүндө балдарына берүү
кадыресе болуп келген, андыктан эмне үчүн
агаларына же башка эжелерине эмес, анын
себебин Замира мындан көрөт, ал бала чагынан эле айылдагы өзү теңдүүлөрдө авторитет-

Айкут Конушбаев
Айкут Конушбаев- IT компаниясынын негиздөөчүсү, инженер-программист, жетекчи.
Өзүнүн 22 жашында Айкут компанияны жана
элди башкаруу тажрыйбасы бар. Анын көп
планы бар, ал аны өзүнүн командасы менен ал
жүзөгө ашыруусу мүмкүн. Азыркы убакта
Айкут башкаруу системасын автоматташтыруу жана ар түрдүү уюмдарда жана ишканаларда документтерди иштетүү, анын ичинде
мамлекеттикке байланыштуу долбоорду жүзөгө ашырууда. Бакыт тууралуу суроого:
Кыргызстанды прогрессивдүү мамлекет катары көрүп, жарандардын күнүмдүк турмушуна жаңы технологияны кеңири пайдалангандарында мен бактылуу болмокмун дейт. Бирок
мен каалайт элем, прогрессивдүү болуу
менен, кыргызстандыктар улуттук жана
салттык баалуулуктарды сактоосун. Бактылуу
Кыргызстан мен үчүн – бул өзүнүн суверендүүлүгүн сактаган жана эмиграциянын
деңгээлин төмөндөткөн Кыргызстан. Ал эми
бактысыздык жөнүндө суроого: Кулчулук жана
анын жаңы түрлөрү дейт. (Мээрим Досмуратова)

***
ке ээ болчу, мал бакканды билген жана эмгектенгенден коркчу эмес. А дегенде бул эки
жылдык командировка делип ойлонгон.,
андан бери мына сегиз жыл өттү, эми бул ишти
калтыргысы келбейт. Беш жыл Замира атасынын жетекчилиги астында иштеп, анын тапшыргандарын аткарды. Атасынын анда «гестапо» деген кошумча аты болгон, эми ал ат ага
өткөн, эмне дегенде Замиранын кол алдындагы бир дагы жумушчу бүтпөгөн ишти калтырып кетишпейт, түн кирип, а түгүл таң атса
дагы. (Гуляим Айылчы)
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Талгат Джумашев

Элита Бакирова

Суроо берсең: Өзүңдүн келечегиңди Кыргызстандан көрө аласыңбы? –Талгаттын жообу:
мен өзүм үчүн эбак эле чечкем, өзүмдүн келечегимди Кыргызстандан тышкары элестете
албайм. Окуу үчүн саякаттаганды жактырам
жана бул билимимди Мекенимде колдонгум
келет. Турмушта өсүүлөр жана түшүүлөр
болот. Өскөн убакта, Биз башка өлкөдө жашаганга аракет кылабыз, качан түшкөндө- биз
качабыз. Дос кыйынчылыкта билинет. Эгерде
ошондой кыйынчылык менин Мекениме жетсе, эмне үчүн мен качышым керек? (Элита
Бакирова)

Ал Ош шаарында төрөлгөн, мектепти ошол
жерден бүткөн. Кичинесинен эле өзүнө таандык шыктуулук акылы, талаптануу жана
ынтаалуу болгон. Ушул сапаттарынан улам , ал
эки жолу англис тили боюнча олимпиаданын
жеңүүчүсү болгон. «Жеңишке жетүүчү өзүнүн
формуласын табуу керек» деп белгилейт
Элита. Азыркы учурда БААУнун «Политология» факультетинин төртүнчү курсунун студенти. Экинчи курста окуп жатканда, биринчи
жолу биздин коомдогу аялдарга болгон адилетсиздик менен биринчи жолу кагылышкан
жана укуктук институт катары мамлекеттин
ролун түшүнгөн. Жазык кодексинде кыз ала
качууда мал уурдаганга караганда жаза бир
топ аз каралган. Ошондо Элита пикирлештери
менен социалдык экспертти ишке ашырышкан, аялдарга болгон зомбулукка элдердин
реакциясын билүүгө негизделген. Качан
Бишкектин эл көп жүргөн көчөлөрүнүн биринде эркек аялды сабаган. кырдаал моделировалданган. Эксперимент жабык камерага
тартылган. Шаардыктардын реакциясы капаланткан. Эксперименттин жыйынтыгында, 41
өтүүчүдөн, кызка болгону 13 адам жардам
берген, алардын дагы көпчүлүгү кыздар
болгон. (!) Видео ролик интернетке жайгаштырылган, жана кыска убактын ичинде эң көп
талкууланган кирнет болгон. Ар кандай
миңдеген комментарийлер болгон, жана
эксперимент коомдо чоң резонанс жараткан.
(Талгат Джумашев)
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Арсен Иманкулов

Сайтбурхан кызы Перизат

Кытайдагы Синьзян университетинин экономика боюнча аспирантурада окуйт, бир жылдан бери ушул миллиарддык өлкөдө жашайт,
анын байкоосу боюнча кытайлыктар тигил же
бул ишти аткаруудан уялбаган эл, бир жерди
тазалашат, сатышат ошону менен муну акыйкатсыздык деп эсептешпейт, кемчиликтерин
сезишпейт жана туура түшүнүшөт алар ким
жана алар кай жерде болсо ошого ылайыктуумун деп эсепешет. Арсендин оюу боюнча бул
сезүү элдерди жоошутат жана керексиз
агрессиядан сактайт, ал биздин коомдо пайда
болот. Жаңы өлкөдө дагы бир суктандырганы
билимдүү адамдарга болгон сый, бул адамдардын билим алып, ийгилике жетишүү үчүн
кетирген эмгеги үчүн. (Сайтбурхан кызы
Перизат)

Перизат, өзүнүн жашына карабастан, менин
көз карашымда, акылмандуулукту таба алды.
Бир жагынан –өзүн баалайт, лидердик жөндөмдүүлүгүнөн «системага» каршы чыгат,
биздин өлкөнү эмне кылып жатканына жана
биздин коомдун начардыгына сын менен
чыгып сүйлөйт. Башка жагынан – өзүнүн мамлекеттик структурадагы ишиндеги тажрыйбаны эске алып (жанагы «системанын» өзү)
кошумчалайт: «мамлекеттик кызматта кантип
болуп калды, бүт бардыгы коррупционерлер
жана биздин кызыкчылыктагы кылмышкерлер
эмес, ал эми коомдо бардыгы периште эмес».
Таң калыштуу ушундай жаш адам максималистикалык жана бул дүйнөнү бир мааниде
баалоону жеңе алды, идеалдуу эмес, бирок өзү
жана башка элдер үчүн комфорттуу коомду
түзүүгө эмгектенүүгө даяр, башкалар көрүүдөн баш тарткандардан жакшыларды табууга
аракеттенет. (Арсен Иманкулов).

***
Чынарбек Тавалдиев
Чынарбек Ош шаарындагы КРУГ 703 ВЧнын
ротасынын командири болуп эсептелет.
Чынарбек аскер болууну так билет, өзүнүн
өлкөсүн, жашоочуларын коргоону – бул анын
жашоодогу милдети. Чынарбекке ишке дем
берүүгө же депрессиядан чыгуу үчүн өзгөчө
бир музыка, кандайдар бир фильмдин кереги
жок. Турмуштун оор кырдаалында, күчү кетип
турганда. Чынарбек жөн гана өзүнүн ротасын-

дагы аскерлерин караса күчүнө кайтып келет,
аскерлерине сыймыктануу жана жоопкерчилик «катарга турууга» жардам берет. «Менин
күчүм- менин аскерлеримде»-дейт Чынарбек.
Тартипсиздикти жактырбайт, аскер кызматында болгону үчүн эле эмес, тартипсиздикти
башынан эле жактырчу эмес. «Тартипсиздик»
түшүнүгү Кыргызстанга колдонулбаса дегенди өтө каалайт. Тартип жана гүлдөп өнүгүү –
мына ушуну Чынарбек өз өлкөсүнө абдан
каалайт, ал Ата Мекенинен эч жакка кеткиси
келбейт. (Бегимай Абишова ).
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Рустам Исмаилов

Эльдияр Абдумаликов

Ал Каракол шаарында маалыматтык борбор
ачкан, анда жергиликтүү жашоочулар маалымат алышып, компьютерди пайдаланышат.
Каракол шаарында компьютердик кызмат
боюнча маалымат борбору, бул жаңычылдык
болгон. Бул анын ЖОЖдон кийинки биринчи
долбоору болгон. Андан кийин ал АРИСте
коомчону колдоо боюнча эксперт болуп орношкон жана бүгүнкү күнгө чейин иштейт, бир
убакта өзүнүн маалымат борборун башкарат.
Мындан сырткары Жаштарды өнүктүрүү борборунда иштейт. Ал өзүнүн бош убагын бекер
кетирбей ишкердик бизнеси менен алектенип
анын өзүнүн дүкөнү болгон. (Эльдияр
Абдумаликов).

.Эльдиярдын жана анын фонд боюнча коллегаларынын биринчи жетишкендиги болуп
мектептеги рекетти алдын алуу жана азайтуу
боюнча мектептин администрациясы менен
биргелешкен иши болду.
Азыр ишти ачык байкаса болот, рекет мындан
ары балдарды дагы, ата-энелерди дагы
тынчсыздандырбайт. Алар Атбашынын борбордук базарында тартипти орнотушту. Жаштардын күчү менен автовакзалдагы тосмо
ишин жаштардын өздөрүнүн каражаттарын
чогултушуп жүргүзүшкөн. Бүгүн лидери
башында турган жаштар уюму «Биз өзүбүздүн
таза айылга» долбоорун ишке ашырууда.
Жакшы ишкер катары Эльдияр мотивациялык
маалымат аянтчасын ачууну каалайт, ийгиликтүү адамдар, ЖОЖдордун өкүлдөрү,
ишкерлер келишет жана өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшөт, Атбашынын жаштарына
жана өспүрүмдөрүнө маалыматтар беришет.(Рустам Исмаилов).
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ти жасайт. Анын эңсеген кыялы бейиште
болуу, диний эрежелерге сокур жетелегендерди эмес, элдерге жардам жана аларга какордук көргөндөргө бейишке чыгырат деп эсептейт.

Жамила Казакбаева
Жамила шаардын айланасындагы жаратылышынан кооз Таласта жашайт. Жакындагы кооз
капчыгайга чейин машина менен 5 мүнөттүк
жол. Ал өндүрүштөгү сапат боюнча менеджерликке окуган, бирок кесиби боюнча такыр
иштеген эмес. Өзүнүн сырттан окуп жаткан
убагында Kerben Palace мейманканасында үч
жыл иштеген. Мейманканада ал бир нече
ролдорду аткарган – администратор, бухгалтер, директордун орун басары.
Ал авария болгондон кийин, мейманканада
иштөөнү токтотууну чечип, жан дүйнөсүнө
туура келгенге киришүүгө – адамдарга жардам берүүнү чечкен. Ал «Элназ» коомдук
фондуна кайтып келген, өз убагында ал
волонтер болгон, ал аткаруучу директор болуп
калат. Фонд майып - балдарга, жаштарга жана
аялдарга жардам берүү менен алектенет,
майып-балдар үчүн инклюзивдүү билим берүү
үчүн күрөшөт, майып балдардын орто мектептерде окуп социализировалуусу жана өзүн
коомдогу тентимиш сезбөөлөрү үчүн жардам
берет. Анын АГПга катышуусунун бир себеби
билим алып, ал иштеген фондун андан аркы
өнүгүүсү үчүн шыктануу.
Бизде политикалык партиялар жана саясатчылар менен иштөөдө негативдүү тажрыйбабыз
бар, ал өзүнүн тажрыйбасынан көзү жетти
саясатчылар ушунчалык уятсыздыгына, алар
үчүн жаштар өздөрүнүн пайда көздөөдөгү
максатына жетишүүдөгү бекер ресурс.
Качан анда депрессиялык маанай пайда
болгондо, ал балдар менен ойноону сүйөт. Ал
мультфилимдерди жактырат, аны башка
фантастикалык дүйнөгө алып кетет. Реалдуулук эзет, реалдуулукта болуу андан пессимис-

Жамила натурасына карама-каршы келет
жана анын карама-каршылыгы бардык жерде
пайда берет: жумушунда жана жеке турмушунда. Ал өзүнүн карама-каршылыктуулугун
жактырбайт, бирок так ушул сапаты аны
фанаттуулуктан кармайт жана анын жашоосундагы балансты алып келет деп эсептейт.
(Азис Иса)

Батырбек Шукуров
Эртең менен күзгү жаандын алдында, ал бир
долбоор боюнча семинарга шашып баратты.
Семинарга шашып кадамын ылдамдатып баратып, буркандаган дайрадан өйдө көтөрүлүп
кайра жоголуп кетип бараткан бир адамды
байкап калат. Жардам сураган анын үнү араң
угулат. Ал аны өлүмдөн куткарып калыш үчүн
чуркап жөнөдү жана 10 мүнөттөн кийин суу
түтүгүнө алып кете турган коркунучтуу жерге
жеткенче ал токтоп турду, ал жакка алып кетсе
аман калышы такыр мүмкүн эмес. Жылыга
бул жерде ар кандай себептер менен 20-30
адам каза болот. Ага жакындап баратып
тикенек зымга колунун баарын тыттырып
алды. Качан ал аны суудан алып чыкканда, ал
эс учун жоготуп койгон. Биринчи жардам
берүү сабагын эстеп, анын жашоосу үчүн
күрөшүп, жасалма дем алдыра баштайт. Бир
аздан кийин эсине келди. 10 мүнөттөй
түшүнүксүз абалда болуп, кокустан эле бакырып ыйлап, башынан өткөргөн коркунучтан
калтырап, аны бардык денеси менен басып,
катуу кучактап калды. Анын жаны арытан,
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анын жасалма дем алдыруусун байкап турганын жана катуу ооругандан эс ала түшкөнүн
айтып берди. Бул аял өзүн өлтүргүсү келген.
Беш баланын энеси, күйөөсү жок үйүндө
жалгыз калган. Күйөөсү балдарга тамак-ашка
акчаны короткону үчүн кайтып келгенде
өлтүрөм деп коркуткан. (Мээрим Осмоналиева)

Айжан Тайгонова
ЖАРАНДЫК АГАРТУУ АКАДЕМИЯСЫ - коомдук чындыкка болгон жарандык тендик жана
эркин жеке тандоого негизделген сын мамилени жайылтууну көздөгөн бейрасмий аянтча
болуп саналат.
Долбоордун тайпасы:
Эльмира Ногойбаева, координатор
Евгений Бадиловский, координатор
Айдай Алгожоева, ассистент

Айжан - выпускница КНУ им. Ж. Баласагына,
Университета ШОС и инициатор проекта
«Светлый луч», чья идея победила в конкурсе
индивидуальных мини-грантов для молодежи
фонда СОРОС. Целью проекта было оказание
помощи детям, имеющим ограниченный
доступ к базовому начальному образованию в
ж/м Дордой. Победитель проекта «Женщины
могут все!», направленного на развитие
потенциала молодых целеустремленных
женщин. Слушатель Школы Публичной
Политики. г. Бишкек. Кандидат в депутаты от
Демократической партии «Азаттык». Слушатель Школы Прикладной Урбанистики. Есть
дочь.

