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Кыскача мазмун 
 
Акыркы 15 жылда Кыргызстан учурдагы президентин үчүнчү жолу кетирип, тез жана ыраатсыз 
өзгөрүулөрдү башынан кечирип жаткан кези. Жыйында бул көйгөйдүн тамырлары канчалык терең 
кеткени чагылдырылат. Бул басылышта Кыргызстандагы укук институттарынын башкы 
кемчиликтери катары паракорчулук менен жазасыздык изилденип, Борбордук Азиядагы башка 
өлкөлөрдүн маселелерине салыштырмалуу Кыргызстандагы көйгөйлөргө көңүл бурулбай же 
кичирейтилип ачык айтылбагандыгы көрүнүүдө. Бирок, Ковид-19 пандемиясы бул маселелерди 
даана ачык айкын көрсөттү.   
 
Бул чыгарылыш 2020-жылдын октябрь айындагы орун алган окуялардын жыйынтыгында бошонуп 
чыккан жаңы президент Садыр Жапаровдун пайда болгонун жана анын Кыргызстандын 
келечегине тийгизер таасирин түшүндүрүүгө аракет кылат. Инстинктивдүү антиэлитардык 
популист, таасирдүү жеке өмүр баянга ээ болгон жана өткөн мезгилде экономикалык 
улутчулдукка шектелген Жапаров бийликти тез арада өз колуна алуу иш аракетин жасап, ал 
кадамы көп талаш-тартышты туудурган Конституциялык реформанын жүргүзүлүшүндө байкалат.     
 
Либералдуу ой-жүгүрткөн жарандык коом акыркы он жылда оор абалга дуушар болду. Ага мисал 
катары улутчулдуктуктун өсүшүн жана тез алмашкан бийлик жетекчилери жарандык коомго 
болушунча таасирин тийгизип аларга болгон басымдын көбөйүшүн айта алабыз. Мунун айынан 
жана өкмөттүн куралына айланган ЛГБТ коомунун жана аялдардын укутарынын коргогону учун 
коом тарабынан жарандык активисттерге болгон жек көрүү сезими пайда болду. 
 
Азыркы кырдаалды баалоо максатында төмөнкү басылыш Кыргызстандагы донордук 
демилгелердин үстүнөн тармактык жана түп тамырынан ойлоп чыгууну сунуштап, жардам 
берүүнүн жаңы жолдорун ойлоп табууга өбөлгө түзүүдө. Мындай жолдорго жергиликтүү 
маселелерге ийкемдүүрөөк мамиле кылуу керектигин, жаңы идеялар менен уюмдарды колдоо 
мүмкүнчүлүктөрүн, башкарууга, ачык-айкындыкка жана отчеттуулукка жаңыланган көз-карашты  
камтысак болот.   
 
Паракорчулукка белчеден көмүлгөн “элитанын” өкүлдөрү тапкан байлыктарын чет жака жашыруу 
аракеттерине, ошондой эле Кыргызстанда акыйкатты орнотуу кыйын болгон учурларда, мисалы 
Азимжан Аскаровдун кайгылуу окуяга жооп катары Магнитский санкциялары жана глобалдык 
коррупцияга каршы чаралар көрүлүшү мүмкүн. Адам укуктарынын сакталышынын башкы 
көрсөткүчтөрүн канааттандыруу үчүн потенциалдуу соода-сатыктын, жардамдын жана 
инвестицияны тартып келуу шарттарын жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул эмгек 
Кыргызстандын Конституциясынын жаңы мыйзам долбооруна киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн 
багытын сунуштап, социалдык тармактарда ишин алып барган компанияларды, куугунтукка 
кабылган активисттер менен журналисттерди коргоо максатында активдуу иш-аракеттерге 
чакырмакчы.  
 
Эл-аралык коомчулук Кыргызстанда болгон маселелердин масштабы туралуу иллюзиялык ойдо 
болбоого тийиш. Ал укук жана эркиндик жолунан артка кайтуу процессин ыкчам түрдө алдын 
алып, Кыргызстандагы системалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн көмөк көрсөтүүнүн жаңы жолдорун 
табуу зарыл.  
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Кыргызстандын өкмөтүнө, эл-аралык институттарга жана батыш донорлорго берилүүчү 
кеңештер:  
 

 Жазасыздык, жек көрүү жана коррупция маселелерине олуттуу көңүл буруу; 

 Кыргызстанда эл-аралык донорлордун тарабынан каржыланып жаткан долбоорлор 
системалык түрдө текшерилип турушу керек. Мындай долбоорлорго бюджеттик колдоо, 
консультация кызматтарын колдонуу жана бейөкмөт уюмдар менен иш алпаруулар кирет. 
Алардын текшерилиши фактылар менен ар тараптуу катышуунун негизинде жүргүзүлүп, 
долбоорлордун максаттарына жана алардын ишке ашырылгандыгына көңүл бурулуусу 
зарыл.   

 Өнөктөштөрдү жергиликтүү баалуулуктар менен тааныштырып, аларга көнүп кетүү үчүн 
мейкиндик жана керектүү каражаттары менен камсыздап, жаңычыл ой жүгүртүүгө жана 
жаңы добуштарга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейтүү жолдорун табуу;  

 Жапаровдун өкмөтүнө Адам Укуктар боюнча жаңы Улуттук Иштер Планын иштеп чыгууга 
талап коюу;  

 Европа биримдиги менен Улуу Британиянын ортосундагы туюкка кептелип калган 
өнөктөштүк макулдаштыктарды жөнгө салуу максатында башкаруу жана адам укуктары 
жаатындагы шарттарды жогорулатуу; карыз жүгүн жеңилдетүү; мамлекеттик жардамды 
жакшыртуу менен жаңы инвестицияларды тартып келүү; 

 Кыргызстанда Магнитский санкцияларын жана башка коррупцияга каршы механизмдерин 
кененирээк колдонуу;  

 Социалдык тармактарда кыргыз тилин жайылтуу жана чыгымдарды төлөө механизмдерин 
бекемдөө;  

 Жаңы Конституциянын мыйзам долбооруна бейөкмөт уюмдарды, профсоюздарды, сөз 
эркиндигин жана азчылыктардын укуктарын коргоого багытталган өзгөртүүлөрдүн 
киргизилишине басым жасоо; Башкы прокурордун ыйгарым укуктарын кеңейтилишинен 
баш тартуу; 

 Жарандык консультациялар үчүн жаңы механизмдерди изилдеп чыгуу, Кыргызстандагы 
жергиликтүү практикасынан жана башка өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү консультативдик 
мекемелеринен үйрөнүү, жана жарандык чогулуштарды колдонуу.  
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1. Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды 
изилдөө   

Адам Хьюдж1  
 
Бул “Күчү жоголуп бараткан укуктар” аттуу басылманы Кыргызстандагы тез жана башаламан болуп 
жаткан өзгөрүүлөрдүн убагын жыйынтыктоо аракети десе болот. Кыргызстан учурдагы абалга 
кандайча келип калганы, ага жараша келечекте жасалчу иш аракеттер тууралуу сөз болмокчу.2  
Учурда мамлекеттин болгон акыбалынын түпкү себептери көп жылдар мурун пайда болуп, 
жадагалса Кыргызстанда ошол убакыттын ичинде пайда болгон көптөгөн инститтуттар андан 
кийин түптөлгөн. Ушул сыяктуу структуралык маселелердин деталдуу анализи киришүүнүн экинчи 
бөлүгүндө жана бул жыйынга кирген макалаларда камтылган.   
 
Бул долбоорду биринчи жолу 2019-жылдын күз айында кабыл алган маалда, бир канча убакыттан 
бери бүтүндөй өлкөнү улутчулдук менен коррупция кара булуттай каптап калган эле (буга чейин 
деле алар ар башка тармактарда болуп келген). Бирок, COVID-19 пандемиясына көрүлгөн начар 
даярдык менен саткынчы өкмөткө болгон элдин нааразычылыгы акыркы 15 жылдын ичинде 
үчүнчү төңкөрүшкө алып келди. Борбордук Азиянын башка коңшу мамлекеттерине 
                                                           
1 Адам Хьюдж (Foreign Policy Centre – Тышкы саясаттын борбору) Форэйн Полиси Борборунун башчылыгына 2017-жылдын ноябрь 
айында дайындалган. Ал мурун 2008-2017 жылдардын аралыгында Форэйн Полиси Борборунун Саясат бөлүмүн жетектеген. Адам 
Хьюдж изилдөөлөрүндө адам укуктары менен Советтик Союзунун мурунку өлкөлөрүндөгү мамлекет башкаруу маселелерине көңүл 
бурат. Ошондой эле, Биргелишкен Королевствонун жана Европа Биримдигинин тышкы саясаты жөнүдө жазат.  
Сүрөт by Sludge G under (CC). 
2 Кыргызстан, Таджикистан жана Казакстанды камтыган эмгектердин сериясынын биринчи жыйыны.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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салыштырмалуу, Кыргызстандагы демократия башкаруу жана адам укуктары жаатында болгон 
терең жана тамырлап кетип бараткан кээ бир көйгөйлөрдү жаап жашырат. Бийликтин ичиндеги 
кайнап жаткан атаандаштык жана паракорчулук боюнча болгон коркунучтар мурунку эки 
башаламандыкка алып келген: 2017-жылдагы чуулгандуу шайлоо жана 2019-жылдын август 
айындагы орун алган Кой-Таш окуясынан кийинки мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 
камакка алынышы тууралуу кеп болмокчу.  Кыргызстандын түштүгүндө жашаган өзбек элинин 
этникалык азчылыгына карата өлкөдөгү зомбулук коомчулук арасында маселени жаратууда. Бул 
этникалык азчылыгына карата дискриминация уланып жатканы анык, анткени алардын тил жана 
жеке менчик мүлк укуктары тебеленип, канааттандыраарлык дэңгээлде каралган эмес. Саясий 
куугунтукка кабылган Азимжан Аскаровдун 2020-жылдагы азаптуу өлүмү ошол кайгылуу 
көрүнүштүн үзүрү болуп, коомчулук арасындагы чыңалууну көрсөтүп турат.    
 
Акыркы он жылдын ичинде, өзгөчө акыркы 2-3 жылда жарандык коомдун активисттери 
бюрократиялык басымдын, атайын кызматтардын аңдуусу жана улутчулдук мамиленин айынан 
дуушар болгон көйгөлөрдүн саны артып жатканы боюнча чуу көтөргөнү аракет жасашкан. Тилекке 
каршы, кедейлик менен өнүгүүнүн башка көрсөткүчтөрүнүн дэңгээли төмөн болуп турганына 
карабастан, бул маселелер көп учурларда кичирейтилип көрсөтулгөн, себеби жарандык эркиндик 
менен адам укукатар жаатында Кыргызстанды Боробордук Азия аймагында ийгиликке жетишкен 
мамлекет катары көрсөтүү кызыкчылыгы орун алган. 2020-жылдын июнь айында эле Европа 
Биримдиги сыяктуу эл аралык өнөктөштөр “адам укуктары жаатындагы жалпы кырдаалды 
туруктуу деп белгилеп, региондогу алдыңкы позицияда экенин айтышты. Өкмөт өзүнүн күн 
тартибинде адам укуктары боюнча маселелерин белгилеп, бул багытта керектүү болгон 
документтерди кабыл алган, мисал катары 2019-2021 жылдардын Адам укуктар жаатындагы иш-
чаралардын Улуттук Планы”3. Көбөйүп бараткан көйгөйлөр көптөн бери көңүлгө 
алынбагандыктан, орчундуу жана терең өзгөрүүлөрдү токтотуу өтө кеч болуп калган. 
Кыргызстандагы саясий тынчтыктын казаны бир нече жылдын ичинде акырындап кайнап отуруп, 
акырында 2020-жылдын аягында элдин чыдамы түгөнүп, көтөрүлүш менен аяктады. Натыйжада, 
бул окуя Кыргызстандагы саясий тынчтыкты камсыздай турган олуттуу көйгөйлөр жана чечүүгө кеч 
болуп калган маселелерди ортого чыгарды. Бул басылма жогоруда белгиленген суроолорго 
жообун табууга аракет кылганын кошумчалай кетебиз.       
 
Биз учурдагы кырдаалга кантип келдик: Кыргызстандын кыскача тарыхы  
Бүгүнкү күндө Кыргызстанга таандык болгон жерлери мурун бир катар өрөөндүн жашоочуларына 
жана Энесай Кыргыз Каганаты (учурдагы кыргыз элинин ата-бабалары тарабынан негизделген 
деген божомолдор жок эмес) үчүн дагы мекен болуп келген. Бирок мындай көрүнүш бул 
жерлерди башка өрөөндүн элдери тартып алган убакытка чейин гана болгон, тартып алгандарды 
айтканда биринчи кезекте XIII-кылымдагы Монгол империясы эскерилмекчи.4 Кыргыз 
каганатынын түптөлүү заманын (IX кылым) улуттук тарыхы  Кыргызстанда улуттук иденттүүлүк 
катары кеңири колдонулуп келген, дүйнөдө эң узун поэма катары таанылган “Манас” эпосундагы 
сүрөттөлгөн окуялары менен негизделет.5 Ал заманда кыргыз эли учурдагы Кыргызстандын жери 

                                                           
3 Европа Тышкы иштер Кызматы (EEAS), Европа Биримдигинин 2019-жылдын дүйнөдөгү демократия жана адам укуктары боюнча 
жылдык доклады, өлкөлөр боюнча жаңы маалыматтар  
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/201007_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2019.pdf 
4 Бул окуянын так деталдары кээ бирде талаш-тартышууларды туудурууда.  
5  Франциско Олмос (Francisco Olmos),  Борбордук Азиядагы мамлекет негиздөөчү уламыштар, октябрь 2019, Форэйн Полиси Центр (FPC 
– Тышкы саясаттын борбору), https://fpc.org.uk/state-building-myths-in-central-asia/. Манас баатырдын тарыхта жашап өткөндүгү көп 
талаш-тартыштарды туудуруп келе жатат. Бирок, “Манас” эпосу XVIII-кылымда кагаз бетине түшүрүлүп баштаганга чейин оозеки кеп 
түрүндө сакталып, муундан муунга өтүп келген. Ага карабастан, Манастын ата теги жазууларда белгиленген убакыттан алда канча 

https://fpc.org.uk/state-building-myths-in-central-asia/
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менен чектеш аймактарда көбүнчө көчмөн жашоо таризинде жашап, Кытай эли менен 
Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан Тимурид сыяктуу отурукташып калган империялар менен 
иш жүргүзүшчү. Кыргыз элинин Орусия менен, тагырак айтканда Улуу Екатерина менен биринчи 
жолугушуусу 1775-жылы болуп өткөн. Мындан туура 100 жылдан кийин (1876) кыргыз уруулары 
Орус империясынын курамына толугу менен кирген. Ал эми 1924-жылы Орусиянын Советтик 
Социалисттик Республикаларынын курамында Советтер Кара-Кыргыз автономиялык облусун 
негиздешкен. Кийин, 1936-жылы ал Советтер Союзунун курамына толугу менен кирип, Кыргыз 
Советтик Социалисттик Республикасына айланган. Советтер Союзунун кыйрашына жакын 
Коммунисттик партиядагы алда канча беделдүү ишмерлердин арасындагы мамилелер туюкка 
кептелгенине байланыштуу, Кыргыз Илимдер Академиясынын Президенти Аскар Акаев өлкөнүн 
Президент кызматына келген. Экономикалык жана саясий либерализация жолунда Борбордук 
Азиядагы кесиптештерине салыштырмалуу ишин ийгиликтүү жүргүзгөн Аскар Акаев жаңы 
түптөлгөн Кыргыз Республикасын 2005-жылга чейин башкарат. Борбордук Азиянын советтик 
дооордон кийинки башкармалыктагы кесиптештерине салыштырмалуу Акаевдин авторитардык 
амбициялары төмөнурөөк болгонуна карабастан, ал башкарып турган учурда коррупциянын 
дэңгээли тайбай өсүп жатты.    
 
2005 – 2020-жылдардагы кырдаал 
Мандат боюнча башкаруунун үчүнчү мөөнөтү 2005-жылы бүтөөрүнө байланыштуу кызматын 
бошотоору тууралуу сөз бергенине карабастан, Акаев башкарыла турган бийликти өз балдарынын 
бирине берээри же жаңыдан жогорку кызматка ат салышууга тоскоол болгон мөөнөт чектөөлөрдү 
бузаары жөнүндө ушак-кептер таркап кеткен. Акаевдин башкаруусуна болгон нааразылык өлкө 
боюнча күчөп, 2005-жылдын февраль айында өтө турчу парламенттик шайлоодо фальсификация 
коркунучу артып, чыңалуунун туу чокусу Акаевдин мамлекеттен качып кетүүсү (кийин Москвада 
академиялык карьерасын улантып кеткен) болду. Тарыхта бул окуя  “Жоогазын революциясы” деп 
аталып калган.6   
 
Нааразылык кыймылынын башчысы, мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиев бир эле убакта 
убактылуу премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу кызматтарын ээлеп калып, 
Акаевди алып тушкөндөн кийинки 2005-жылкы шайлоодо ал жеңип чыккан. Бул жыйындагы бир 
нече авторлор белгилегендей, Бакиев мурунку ажодой эле, реформаларды убадалаганы менен, 
кийин өзү коррупцияга белчесинен батып кеткен. Энергетикалык каатчылыктын пайда болушу 
менен (электрокубаттуулугунун веердик өчүрүлүшү менен өсүп жаткан чыгымдар) Бакиевтин 
коррупциялык аракеттерине каршылык көрсөткөндөр нааразылык акциялары менен 
башаламандык иштерин жүзөгө ашырууга бышып жетилип, өкмөттүн маанилүү имараттар менен 
Ак үй басып алынды. 2010-жылдын апрелинде Бакиевтин кетишине чеийн орун алган олуттуу 
окуялар 65 адамдын өлүмү менен аяктады.       
 
Бирок, буга карабастан Бакиевдин тарапташтары өлкөнүн түштүгүндө мобилизация иштерин 
улантып, натыйжасында башаламандыктар башталып, чыңалуунун жогорку чекити Оштогу 2010-
жылдын июнь айындагы каргашалуу окуялары менен коштолгон. Негизинен бул окуяда этникалык 
өзбектер Бакиевге каршы чыккандарды колдогону айтылып келет, а бирок жаңжалдын түпкү 
себеби тууралуу маалымат кийинки бөлүктө сөз болмокчу. Бакиев өз тууган-уруктары жана 
тегеректеги жакындары менен биргеликте Белорусияда башкалка издеп, тапканы белгилүү. 
Ошондой эле мурунку премьер-министр Данияр Усеновдун өз аты-жөнүн өзгөртүп, учурда 

                                                           
кийин пайда болгонун белгилеп, Манасты окумуштуулар тарыхый каарман катары кабыл албастан, Артур падышасына 
жакындаштырып, окшоштурууда.   
6 BBC Жаңылыктардын Каналы, профиль баракчасы: Аскар Акаев, апрель 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4371819.stm  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4371819.stm
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Белоруссия улуттук биотехнологиялык корпорациянын жетекчиси болуп алганы көз жаздымда 
кала албайт. Ал эми Курманбек Бакиевдин уулу, Максим Бакиев башкалканы Улуу Британиядан 
тапкан.7 2005-жылы Бакиев менен бир даражада болгон Роза Отунбаева 2010-жылдын июль 
айында Референдумда Конституция кабыл алынгандан кийин кыска-мөөнөттүк президенттик 
кызматка аттанган. Жаңы кабыл алынган Конституцияга ылайык мурун Президентке таандык 
болгон ыйгарым укуктары толугу менен Парламентке (Жогорку Кеңешке же Жогорку Сотко) 
өткөрүлгөн.    
 
2011-жылдын декабрь айында президенттик кызматты аткарган Роза Отунбаеванын ордуна 
премьер-министр Алмазбек Атамбаев келген. Кайра эле, бул жыйындын бир катар авторлору 
белгилегендей, реформалар жасалат деген убадалар менен келип, коррупционер жана 
башкарууга эпсиз деген аттарга конуп кеткен. Кандай болсо да, постсоветтик Кыргызстандын 
тарыхында өз кызматында толук мөөнөтүн иштеп кеткен жалгыз президент болуп келет. Атамбаев 
элди дурбөтпөстөн кызматын өз каалосу менен тарапташына тынч өткөрүп бере алды. 2017-жылы 
Атамбаев Кыргызстан Социал-демократ партиясындагы кесиптеши жана ал учурдагы премьер-
министр Сооронбай Жээнбековго бийликти тапшырган. Бул шайлоо жалпысынан эркин өттү 
дегенибиз менен, шайлоо учурунда административдик ресурстар колдонулуп көптөгөн добуштар 
сатылып кеткен.8 Бирок Сооронбай Жээнбеков кызматына киришип баштаары менен эле мурунку 
президент менен ортосунда тез эле келише албастык пайда болуп, Атамбаев жана анын 
кишилерине каршы бир топ сот иштери козголгон. Бул иш Кой-Таштагы үйүндө Атамбаевдин 
тарапташтары менен спецназдардын куралдуу тирешүүсүнө алып келип, азыркы убакка чейин 
каралып жаткан коррупция менен адамды кокустуктан өлтүрүү деген күнөөлөрү боюнча 11 жылга 
кесилиши менен аяктаган. Кыргызстан Социал- демократтар партиясы Атамбаевдин жана 
Жээнбековдун тарапташтары деп эки фракцияга бөлүнүп, акырында 2020-жылдагы келе жаткан 
шайлоого “бийлик партиясы” катары иш жүргүзүү максатында Жээнбековдун жактоочулары 
“Биримдик” партиясына биригишкен.    
 
Кыргызстан “Демократиянын аралчасы” деген репутациясы коңшу мамлекеттердеги 
демократиянын дэңгээлин салыштыруу максатында колдонулуп, бул фактка Кыргызстандын 
постсоветтик жылдардын ичинде бир нече жолу басым жасалган. Бирок, ошол жылдардын 
ичинде Кыргызстандагы демократиянын “саясий ден-соолугу” тууралуу көптөгөн олуттуу кооптор 
жашап келген,9 себеби ар бир шайланган президент эл нааразылыгынан улам кызматынан кеткен 
же аткарган милдеттеринин мөөнөтү аягына чыкканда түрмөгө отуруп калган.10 Калктын жан 
башына 1 309$ түшкөн ички дүң продукциясынын көрсөткүчү менен постсоветтик аймагында 
Кыргызстан эң кедей өлкөлөрдүн тизмесинде жана массалык миграция боюнча экинчи сапта 
турат. Кыргыз мигранттарынын көбүнчөсү Орусияга кетип, ал жактан Кыргызстанга которулган 
акчанын саны Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 28,5% түзөт.11 Transparency International 
(“Трэнспэрэнси интернэшнал” – “эл-аралык ачык-айкын”) Коррупцияны кабылдоо Индекси 

                                                           
7 Катэрина Путц, Кыргызстан жана Белоруссия: Куттуктоолор жана протест ноталары, август 2020, 
https://thediplomat.com/2020/08/kyrgyzstan-and-belarus-congratulations-and-notes-of-protest/  https://eurasianet.org/lukashenko-appears-
alongside-dead-ex-kyrgyz-pm-after-protests; Бермет Талант, Твиттердеги пост, Twitter, август 2020, 
https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1292758150333059072?s=11  
8 ЕККУнун Адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча Бюросу, ЕККУ, октябрь 2017, 
https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/333296  
9 Эл аралык каатчылык тобу,  Он жылга толгон Кыргызстан: “Демократиянын аралчасындагы” маселе, август 2001, 
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-ten-trouble-island-democracy  
10 Кызматка Отунбаева дайындалган.  
11 Дүйнөлүк Банк, калктын жан башына эсептелген ИДП (учурдагы АКШ доллар боюнча) – Кыргыз Республикасы, 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KG; Дүйнөлүк Банк, жеке акча которуулардан түшкөн каражаттардын 
саны (ИДПнын %) –  Кыргыз Республикасы, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KG  

https://eurasianet.org/lukashenko-appears-alongside-dead-ex-kyrgyz-pm-after-protests
https://eurasianet.org/lukashenko-appears-alongside-dead-ex-kyrgyz-pm-after-protests
https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1292758150333059072?s=11
https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/333296
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-ten-trouble-island-democracy
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KG
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KG
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уюмунун маалыматына караганда, дүйнө жүзү боюнча коррупциясы төмөнкү дэңгээлде болгон 
өлкөлөрдүн тизмесинде Кыргызстан 124-орунду ээлеген. Ал эми Кыргызстан көптөн бери чыныгы 
демократиялык өлкө катары эсептелгенине карабастан, Freedom House (“Фридом хаус” – 
“Эркиндиктин үйү”) бей-өкмөт уюмунун Nations in Transit долбоорунун алкагында жарыяланган 
отчетуна ылайык 100 баллдык системасында саясий эркиндик критерийи боюнча 11 балл жана 
жарандык эркиндиги боюнча 27 балл менен Кыргызстандагы саясий абал консолидацияланган 
авторитардык режимге айланып калганы бир нече жолу белгиленген.12 2016-жылы батыш 
донорлордун жана кыргыз жарандык коомдун тарабынан жасалган күчтүү басымдын 
натыйжасында Кыргызстан орустардын чет өлкөлүк агенттерге байланышкан мыйзам долбоорун 
кабыл алуудан аз жерде калган. Ошондой эле, көптөгөн бей-өкмөт уюмдар таасири чоң көзүрлөр 
менен байланышкан бейөкмөт субъекттердин жана бийлик тарабынан үзгүлтүксүз жасалган 
басым тууралуу кабар беришкен.13 

 
Акыркы он жылдын ичинде эл арасында көбөйүп бараткан улутчулдук Кыргызстандагы коомдук 
жашоонун негизги мобилизациялык күчүнө айланганы тууралуу маалымат бул эмгектин киришүү 
бөлүмүндө жана алдыдагы эсселерде сөз болмокчу.14 Бул жагымсыз көрүнүш төмөнкүлөрдө 
байкалууда, алар: батыш менен Кытайга карата улутчул маанайдын пайда болушу; жергиликтүү 
орус тилдүүлөргө болгон кастыктын өсүшү (бирок Орусияга тиешелүү эмес); аялдардын, этникалык 
жана сексуалдык азчылыктардын укук маселеринин чыңалуусу.      
 
2018-жылдын аягынан баштап (чыныгы менен жалганга экөөнө тең тиешелүү) кытайлык 
мигранттар, өлкөгө Кытайдан тартылып келген инвестициялар менен Кытайдагы этникалык 
кыргыздарга жасалган мамилеси боюнча бир катар нааразылык акциялары жүргүзүлгөн.15 2019-
жылдын август айында тоо кендерин казып чыгуучу “Чжун Цзи” аттуу компаниясы айлана чөйрөгө 
келтирилген зыян менен жумушчуларга жасалган терс мамиле боюнча айыпталып, бул 
компанияга таандык болгон “Солтон-Сары” шахтасында жаңжал ортого чыга түшкөн.16 Бул жаңжал 
этникалык жана геостратегиялык жактан маанилүү болгондуктан, мындай нааразачылыктар 
экономиканын алдыга жылбаганы тууралуу коркунучтарын кеңири таратып, Кыргызстандын кең 
байлыктарынын пайдасы жергиликтүү элге тийбестен, эл аралык инвесторлордун (жана ички 
элиталардын) чөнтөгүнө түшүп жатат деген ойду пайда кылды. Кыргызстандын ички дүң 
продукциясынын 9% түзүп, тоо кендерин казып чыгуучу канадалык “Центерра” фирмасына 
таандык болгон “Күмтөр” алтын кен булагынын акцияларынын чечүүчү бөлүгү чет-өлкөлүк 

                                                           
12 Transparency International, Коррупцияны кабылдоо индекси – 2020, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/kgz#; Freedom 
House, Nations in Transit 2020, Kyrgyzstan, https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/nations-transit/2020; Freedom House, 2020-
жылдагы дүйнөдөгү эркиндик,Кыргызстан  https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2020  
13 Анна Лелик, Талаштуу “Тышкы агент” аттуу мыйзам долбоору Кыргызстандын парламенти тарабынан четке кагылды, The Guardian, 
май 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/may/12/foreign-agent-law-shot-down-by-kyrgyzstan-parliament. Кошумча маалымат: 
FPC, Начар тажрыйба менен бөлүшүү: Мурунку Советтик Союздагы мамлекеттер жана институттар репрессиянын расмий ыкмаларын 
иштеп чыгууга көрсөткөн жардамы, май 2016, https://fpc.org.uk/publications/sharingworstpractice/  
14 Форэйн Полиси Борборунун (FPC) 2018-жылкы басылмасында каралган өлкөдөгү улутчул менен дин маселелери: ‘Мурунку Советтер 
Союзунун мамлекеттеринде либералдык эмес жарандык коомдун өсүшү’, https://fpc.org.uk/publications/the-rise-of-illiberal-civil-society-
in-the-former-soviet-union/  
15 Камила Эшалиева, Кыргызстанда Кытайга каршы маанайлар өсүудөбү?, openDemocracy (оупен демокраси – көз карандысыз 
глобалдык медиа платформасы), март 2019, https://www.opendemocracy.net/en/odr/anti-chines e-mood-growing-kyrgyzstan/; Нурлан 
Алиев, Кыргыстандагы кытайлык мигранттарга каршы протест: Синофобиябы же социалдык адилеттикке талабыбы?, Борбордук Азия-
Кавказ институту, апрель 2019, http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13568-protest-against-chinese-migrants-in-
kyrgyzstan-sinophobia-or-demands-for-social-justice; Дэвид Триллинг, Изилдөө көрсөткөндөй, өзбектердин жана башка коңшу 
мамлекеттердин кытайлык инвестицияларга болгон ишеними кичирейүүдө, Eurasianet, октябрь 2020, https://eurasianet.org/poll-shows-
uzbeks-like-neighbors-growing-leery-of-chinese-investments; Рэйтерс(Reuters) жамааты, Кыргыз милициясынын кытайларга каршы 
митингди кууп таратышы, Reuters, январь 2019, https://www.reuters.com/article/uk-kyrgyzstan-protests-china-idUKKCN1PB1L7 
16 Катэрина Путц,  Кыргыз алтын кениндеги чыңалуунун күчөшү, The Diplomat, август 2019, https://thediplomat.com/2019/08/tensions-
flare-at-kyrgyz-gold-mine/  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/kgz
https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/nations-transit/2020
https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2020
https://www.theguardian.com/world/2016/may/12/foreign-agent-law-shot-down-by-kyrgyzstan-parliament
https://fpc.org.uk/publications/sharingworstpractice/
https://fpc.org.uk/publications/the-rise-of-illiberal-civil-society-in-the-former-soviet-union/
https://fpc.org.uk/publications/the-rise-of-illiberal-civil-society-in-the-former-soviet-union/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/anti-chines%20e-mood-growing-kyrgyzstan/
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13568-protest-against-chinese-migrants-in-kyrgyzstan-sinophobia-or-demands-for-social-justice
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13568-protest-against-chinese-migrants-in-kyrgyzstan-sinophobia-or-demands-for-social-justice
https://eurasianet.org/poll-shows-uzbeks-like-neighbors-growing-leery-of-chinese-investments
https://eurasianet.org/poll-shows-uzbeks-like-neighbors-growing-leery-of-chinese-investments
https://thediplomat.com/2019/08/tensions-flare-at-kyrgyz-gold-mine/
https://thediplomat.com/2019/08/tensions-flare-at-kyrgyz-gold-mine/


Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

10 
 

фирмасынын ээ болушуна болгон каршылык менен нааразычылыктар кыргыз саясий 
аренасындагы дебаттардын туруктуу темасы болуп келген. Дал ошол эле тема учурдагы президент 
Садыр Жапаровдун баштапкы популярдуулугунун булагы болуп, 2013-жылы өзү жетектеген 
мамлекеттештирүүгө каршы протесттердин убагында орун алган адам уурдоо кылмышы боюнча 
соттоолуусуна негиз болуп берген.17 2020-жылдын башында кытайдын экономикалык 
кийлигүүшүүсүнө шек саналып ага каршы көпкө узаган протесттер пайда болду. Анын 
натыйжасында, кытайдын чек арасына жакын Нарын облусунун экономикалык эркин аймакка 
кирген жана 275 миллион долларды түзгөн кыргыз-кытай логистикалык борбордун курулуш 
долбоору токтолду.18  
 
Аял укуктарын коргоочулар (либералдык жарандык коомдогу тарапташтары менен бирге) жана 
демонстранттарга каршылык көрсөткөн улутчулдардын арасындагы аял укуктар маселеси өзгөчө 
уруш-талашты жараткан орчундуу көйгөйгө айланып калган. 2019-жылдын аягында Бишкектеги 
Кыргыз улуттук көркөм сүрөт жана искуство музейинде феминисттик искусствосун чагылдырган, 
кыргыз жана эл аралык сүрөтчүлөрдүн тарабынан уюштурулган “Заманбап искусствосунун 
феминналеси” аттуу көргөзмөсү коомчулукту дүрбөтүп, нааразычылыкты козгогон.19 Көргөзмөгө 
каршылыгын билдирип (бул көргөзмөдө казак сүрөтчүсү Зоя Фалькованын Evermust аттуу иши 
камтылган. Ал боксердук грушасын үйдөгү болгон зордук- зомбулукту баса белгилөө максатында 
аялдын тулку бой формасында жасап, көргөзмөгө койгон), нааразычылыгын көрсөтүп жаткан 
улутчул топтордун кайтарган жообу Маданият министрлиги тарабынан көргөзмөдөгү кээ бир 
иштерге цензура салынганында билинип, өлтүрүү коркунучтарынын таасиринен улам музейдин 
куратору ишинен кетүүгө аргасыз болгон.20 8-март күнү белгиленген Эл аралык аялдар күнү 
жаңжалдын жогоруда белгиленген эки тараптын ортосундагы болгон талаш-тартышы заманбап 
Кыргызстанда көптөн бери уланып келе жаткан маселени 2020-жылы кайрадан козгоду.   
ЭрикМакГлинчи өз эссесинде белгилегендей, “2020-жылдын Эл аралык аялдардын 8-март күнү 
бетине маска тагып, башына  кыргыздын улуттук баш кийимин ак калпакты кийген 
эркектердин тобу Бишкектин Эски аянтында чогулган зордук-зомбулук, кыздарды ала-качуу 
менен  турукташып калган жана кенири тараган үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы чыккан, 
активисттердин тобуна кол салган.21 Эң кызыктуусу, кол көтөргөндөрдүн тобу камакка 
алынбай, алардын ордуна аялдардын укугун коргогон 50 активист-кыздар кармалган.”’22 

                                                           
17 RFE/RL’s(Эркин Европа/Эркиндик радиолорунун) Кыргыз кызматы, Кыргыз протестчилер алтын кендеги чоң жолду кайрадан 
тосуууда, RFE/RL, октябрь 2013, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-kumtor-gold-nationalization/25129980.html; RFE/RL’s Кыргыз кызматы, 
Кыргыз протестчилер негизги алтын кендин мамлекеттештирилүүсүн кайрадан талап кылууда, RFE/RL, июнь 2013, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-kumtor-mine-protest/25029473.html; RFE/RL Кыргыз кызматы, Мурунку депутат Жапаров адамды 
барымтага алуу айыбы боюнча камакка алында, август 2017, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-japarov-hostage-taking-charge-jailed/28655237.html; Сэм Бутия,  Кыргызстандын экономикасы жакшы 
темп менен өсүп келе жатканы айтылууда. Чын элеби?, Eurasianet, ноябрь 2019, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-says-its-economy-is-
growing-at-a-healthy-clip 
really#:~:text=The%20Kumtor%20mine%20alone%20contributed,remained%20stable%20in%20recent%20years.&text=Apart%20from%20depe
nding%20on%20one,Kyrgyzstan's%20exports%20are%20not%20diversified  
18 Катэрина Путц, Кыргыз-Кытай биргелишкен ишканасы протесттерден кийин жабылышы,The Diplomat, февраль 2020, 
https://thediplomat.com/2020/02/kyrgyz-chinese-joint-venture-scrapped-after-protests/  
19 Офелиа Лай, Бишкектеги феминист искусствосунун көргөзмөсүнө тыюу салынышы, ArtAsiaPacific, декабрь 2019, 
http://www.artasiapacific.com/News/BishkekFeministArtExhibitionCensored  
20 Мохира Суяркулова, Дурус чыкпаган Feminnale: Кыргызстандагы феминисттик искусствосунун “талаштуу”көргөзмөсү тууралуу ички 
адамдын (инсайдердин) көз карашы, openDemocracy, январь 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/fateful-feminnale-an-insiders-
view-of-a-controversial-feminist-art-exhibition-in-kyrgyzstan/  
21 Ак-калпактын символдуулугу тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн: Ак-калпакты жаратуунун колдонулушу; Эркек кишинин баш 
кийиминин кийилишинин жана жаратуунун салттуу билими жана ыктары, Материалдык эмес маданий мурасы, UNESCO, 
https://ich.unesco.org/en/lists   
22 Кыргызстандын борборунда аял укуктары үчүн марш болуп өттү, BBC дүйнөлүк мониторинг бөлүмүнүн алкагындагы BBC Борбордук 
Азиядагы мониторинг бөлүмү, март 2020, https://advance-lexis-
com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YD2-42T1-DYRV-33TC-00000-00&context=1516831     
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http://www.artasiapacific.com/News/BishkekFeministArtExhibitionCensored
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2020 жылдын март-октябрь айлары 
Аялдардын Эл аралык күнүндө болгон ызы-чуудан кийин, Кыргызстанда COVID-19 оорусунун 
биринчи учурлары катталып, кадимки саясий жашоо дароо эле токтогон. 22-мартта Бишкекте 
коомдук транспорттордун жүрүшү токтоп, кийин бул кырдаал олуттуу карантин менен 
коменданттык сааттын киргизилиши менен аяктайт.23 Автордун өзүнүн өлкөсүн дагы эске алуу 
менен дүйнө жүзү боюнча башка мамлекеттердей эле Кыргызстанга кирип келген каатчылык 
мамлекеттин күчтүү жана көптөгөн алсыз жактарын толугу менен ачык айкын көрсөттү. Бул 
жыйындагы Рыскелди Саткенин эссеси билдиргендей, пандемия Кыргызстандагы саламаттыкты 
сактоо системасынын (оорукана орундары менен иштеген персоналы) потенциалын кыйратып, 
башкаруу, коррупция жана ачык-айкындыктын жок болушуна байланыштуу жергиликтүү 
маселелердин бетин ачкан. Мындай кырдаал пандемия менен алышууда мамлекетти 
алсыратканы ачык көрүндү. Ал убакта кычкылтек жана вентиляторлордун жетишсиздиги менен 
медициналык кызматкерлердин арасында күчөп таралган вирус өтө курч маселелер болуп турган. 
Ага кошумча болуп медициналык кызматкерлер жеке жана башка  коргонуу каражаттарынын жок 
болушуна дуушар болгон.24 Пандемиянын алгач айларында чыныгы абал жаңылыштык менен тез 
тез катталып турган пневмониянын көлөкөсүндө калган.    
 
Пандемия жаңы пайда болгон учурда бийлик өкүлдөрү ага каршы керектүү чараларды колдонууга 
бел байлабастан, тескерисинче алардын арасында бири-бирине жоопкерчиликти ыргытуу оюну 
башталган. 1-апрельде ошол убакытттагы президент Жээнбеков баштапкы маалда вирусту алдын-
алуу боюнча иш-аракеттери натыйжасыз болуп калганы үчүн COVID-19 вирусу боюнча атайын 
түзүлгөн группанын башчыларын кызматынан кетирген. Ал группанын башчылары Саламаттыкты 
сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен премьер-министрдин орун басары Алтынай 
Омурбекова болгон.25 Кийин, 2020-жылдын ноябрь айында Чолпонбаевге шалакылык боюнча 
айып тагылып, консалтинг келишимин түзгөнү боюнча коркунучтары тараганынан улам камакка 
алынат.26 Премьер-министр, Мухаммедкалый Абылгазиев 27-майда, демек каатчылыктын так 
ортосунда дем алууга чыгып, мындан эки жумадан кийин улуттук жыштыктарды сатууга 
байланышкан коррупциялык иштеринин айынан кызматынан кетет.27 Абылгазиевди жөнөтүп 
жаткан күнү партиялаш министрлер маскасыз жүрүп, социалдык аралыкты сактабаганы 
видеокамерага түшүп, натыйжада, 28 саясатчы менен аткаминерлерге айып пулу жазылган.28  
 

                                                           
23 Рэйтерс(Reuters) жамааты, Таажы вирусунун таркалышы менен Борбордук Азия чектөөлөрдү күчөтүүдө, Рэйтерс, март 2020, 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-centralasia/central-asia-tightens-restrictions-as-coronavirus-spreads-idUSKBN218090; 
AFP (Agence France-Presse – француз маалымат агентствосу), КРдын Саламаттык сактоо министри жана вице-премьер пандемияга 
көрүлгөн начар даярдыктын айынан кызматынан алынышты, Business Standard (“Бизнес стандард” – Индиядагы бизнес жаатындагы 
жаңылыктардын басмасы), апрель 2020, https://www.business-standard.com/article/pti-stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-
over-coronavirus-response-120040100745_1.html  
24 Бермет Талант,  Коронавирустук пневмониянын катталган учурларынын өсүшү менен Бишкекте ооруканалардагы орундар азаюууда, 
Medium, июль 2020, https://medium.com/@ser_ou_parecer/bishkek-running-out-of-hospital-beds-as-coronavirus-pneumonia-cases-surge-
4817a7a41e1d. Мындай маселелери бүткүл дүйнө жүзү боюнча ортого чыккан, бирок Кыргызстандагы ансыз деле кыйналып жаткан 
саламаттык сактоо секторун пандемия ого бетер алсыратты.    
25 AFP (Француз маалымат агенствосу),  КРнын Саламаттык сактоо министри жана вице-премьер пандемияга көрүлгөн начар 
даярдыктын айынан кызматынан алынышты, Business Standard, апрель 2020,  https://www.business-standard.com/article/pti-
stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-over-coronavirus-response-120040100745_1.html  
26 Бактыгуль Осмоналиева, Саламаттык сактоонун мурунку министри Космосбек Чолпонбаев шалакылыкка шектелип, камакка алынды, 
24.kg, сентябрь 2020, https://24.kg/english/165292__Ex-
Minister_of_Health_Kosmosbek_Cholponbaev_detained_on_suspicion_of_negligence/  
27 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Коррупция иликтөө боюнча Кыргызстандын премьер-министри кызматын бошотууда, RFE/RL, июнь 2020, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-prime-minister-abylgaziev-resigns-corruption-probe/30672225.html  
28 Руслан Харизов,  маска тагынуу талабын бузган үчүн Министрлердин кабинетинин мүчөлөрүнө 140 000 сом өлчөмүндө айып пул 
салынды, 24.kg, июнь 2020, https://24.kg/english/157124_Members_of_Cabinet_fined_140000_soms_for_violation_of_mask_requirement/  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-centralasia/central-asia-tightens-restrictions-as-coronavirus-spreads-idUSKBN218090
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-over-coronavirus-response-120040100745_1.html
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-over-coronavirus-response-120040100745_1.html
https://medium.com/@ser_ou_parecer/bishkek-running-out-of-hospital-beds-as-coronavirus-pneumonia-cases-surge-4817a7a41e1d
https://medium.com/@ser_ou_parecer/bishkek-running-out-of-hospital-beds-as-coronavirus-pneumonia-cases-surge-4817a7a41e1d
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-over-coronavirus-response-120040100745_1.html
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/kyrgyz-health-minister-vice-premier-sacked-over-coronavirus-response-120040100745_1.html
https://24.kg/english/165292__Ex-Minister_of_Health_Kosmosbek_Cholponbaev_detained_on_suspicion_of_negligence/
https://24.kg/english/165292__Ex-Minister_of_Health_Kosmosbek_Cholponbaev_detained_on_suspicion_of_negligence/
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-prime-minister-abylgaziev-resigns-corruption-probe/30672225.html
https://24.kg/english/157124_Members_of_Cabinet_fined_140000_soms_for_violation_of_mask_requirement/
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Жөнөкөй жарандар ошол мезгилдеги кырдаалды башаламандык деп табышкан. Башка (Бишкек 
сыяктуу) ири шаарларга  барып келүүгө байланышкан жумуштардын ээлери жана бул шаарларда 
каттоосуз же башка расмий документсиз жашап жүргөн көптөгөн жарандар үчүн ички кыймылдын 
көзөмөлгө алынышы башаламандыкты жаратты десек жаңылбайбыз.29 Каатчылык Кыргызстандын 
эл аралык институттар тарабынан ири көлөмдө ыкчам каржыланышына жол ачкан. 2020-жылдын 
июль айында жалпы жонунан Кыргызстандын эсебине 627,3 мииилон АКШ доллар каражаттары 
түшүп, бул акчалар кандай сарпталганы тууралуу отчеттор менен процесстин ачык-айкындыгы 
боюнча кооптор жаралды.30 Буга карабастан, Кыргызстанда мамлекет жасаган иши оңунан чыкпай 
калганда, ортодо пайда болгон кооптуу кырдаалда ыктыярчылар чыгып, бейтапканалар менен 
башка медициналык мекемелерге өздөрүн аябастан жардам  берүүгө келишкен.31 Жапаровдун 
администрациясы мурунку өкмөт 2020-жылдагы пандемиянын алгачкы толкунунда өлүмгө 
учураган адамдардын саны 1393 деп жашырганын аныктап, ал эми чындыгында каза 
тапкандардын саны 4000 жеткендигин далилдешкен.32 
 
Саламаттык сактоо министрилигине таянуу менен мындай каатчылык дүйнө жүзү боюнча орун 
алган жарандык эркиндикке чектөөлөрдүн коюлушун талап кылып, ошондой эле өкмөткө 
массалык маалымат каражатттары менен саясий эркиндикке кийинки чектөөлөрдү коюу 
мүмкүнчүлүктөрүн берди. Элира Турдубаева өз ишинде белгилегендей, көз карандысыз массалык 
маалымат каражаттар карантиндин убагында өлкөнүн сыртында өз ишин алып бара алган эмес, ал 
эми өкмөт болсо бей-өкмөт уюмдарга карата бюрократиялык чараларды күчөтүү боюнча 
мыйзамдарды кабыл алганы аракет жасаган. Атайын кызматтар дагы жөн отурбастан, өкмөт 
тарабынан пандемияга каршы көрүлгөн чараларды сындаган социалдык тармактардын 
колдонуучуларын (жеке коргонуу каражаттарынын жок болгонуна нааразычылыгын билдирген 
медициналык кызматкерелерди дагы) камакка алынышын күчөткөн.33 
 
Даана парламенттик шайлоонун алдында экономикалык жана социалдык тармактары 
пандемиянын азабын тартып жатканына карабастан, алгач бай манаптар менен жергиликтүү 
бийликтин ортомчулардын ортосундагы шайлоого карата ички элиталык атаандаштыкты көрө 
алабыз деген ой болгон, анткени Кыргызстандын Социал-демократтардын партиясы (КСДП) 
кыйрагандан кийин партиялык система кайрадан түзүлүп баштаган.34 Бирок, арадан көп өтпөй эле 
негизги иш-аракеттердин маңызы эки таасирдүү үй-бүлөлүк кландардын күчтөрүнүн 
кагылышуусунда жатканы билинип калды. Биринчиси “Биримдик” саясий партиясын тегеректегеп 
курчаган Жээнбековдун тарапташтары болсо (Сооронбай Жээнбековдун иниси, Асылбек 
Жээнбеков менен биргеликте), экинчиси өз аракетин шартту түрдө Жээнбековчул “Мекеним 

                                                           
29 Мария Зозуля, Кыргызстандагы өзгөчо кырдаал: маскасыз өкмөт жана баалуу пропусктар, КАБАР, апрель 2020, 
https://cabar.asia/en/emergency-in-kyrgyzstan-government-without-masks-and-the-precious-passes  
30 Камила Эшалиева, Кыргызстан таажы вирусу менен күрөштө жеңилип жатабы?, openDemocracy, июль 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kyrgyzstan-losing-fight-against-coronavirus/  
31 Айзирек Иманалева, Кыргызстан: COVID-19 илдети менен күрөшүүдө ыктыярчылардын эрдиги, Eurasianet, июль 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-volunteers-play-heroic-role-in-battle-against-covid-19  
32 Замира Кожобаева, Кыргыз Республикасындагы  COVID-19 пандемиясы: каза тапкандардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөрүнөн 
үч эсе жогору болушу ыктымал, Азаттык Радиосу, январь 2021, https://rus.azattyk.org/a/covid-19-v-kr-realnaya-smertnost-vyshe-
ofitsialnyh-dannyh-v-tri-raza/31053269.html  
33 Aйзирек Иманалиева, Кыргызстан:  Баш мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарды дубалга такоо коркунучун чагылдырууда, Eurasianet, 
May 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-draft-bill-threatens-to-drive-ngos-against-the-wall; Адам укуктары боюнча эл аралык 
өнөктөштүгү (IPHR),Борбордук Азия: COVID-19 пандемиясынын учурунда өкмөттүн ишин сындагандардын укуктарын чектөө, ноябрь 
2020, https://www.iphronline.org/central-asia-tightening-the-screws-on-government-critics-during-the-covid-19-pandemic.html  
34 Бул эки макала өзгөрүү динамикасын атаандашуунун эки башка  бурчтан чагылдырууда: Брюс Панниер, Кыргызстан шайлоолорунда 
азыркы убакытка чейин лидерлери да жок, таажы вирусун дагы эч ким жое элек, RFE/RL, август 2020, https://www.rferl.org/a/no-
coronavirus-postponement-and-no-front-runners-so-far-in-kyrgyz-elections/30771625.html жана Айзирек Иманалиеванын эмгеги, 
Кыргызстандагы шайлоо: Келбети менен жаңыланган парламент, бирок эски тариздеги саясат, Еurasianet, сентябрь 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-vote-new-look-parliament-but-old-style-politics  
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Кыргызстан” саясий партиясы аркылуу жүргүзгөн таасирдүү Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн 
(булар тууралуу сөз төмөндө болмокчу) тармагына жакындалган тарапташтары болмокчу.       
 
Ыктыярчыларды колдонууга тыюу салган эрежелер потенциалы боюнча ресустарга бай жана 
мыкты камсыздалган “Биримдик”, “Мекеним Кыргызстан” жана (Жээнбековчул деп эсептелеген) 
Канатбек Исаевдин “Кыргызстан” партиялары менен алардын атаандаш партиялардын ортосунда 
чоң өксүктү жаратты.35 Бирок, шайлоо алдындагы жүргүзүлгөн кампанияга сарпталуучу формалдуу 
чыгымдардан дагы маанилүүрөөк болуп, өткөн шайлоодо көнүмүш адатка айланып калган 
добуштарды сатып алуу практикасын улантып кетиши болгондур. Бул жолкусунда бир гана 
добуштардын массалык түрдө сатып алынышы менен чектелбестен, кошумча фактор болуп 
пандемия учурунда жасалган кайрымдуулук демилгелерине кыянаттык келтирип, салтка айланып 
калган админресурстардын (мамлекеттик мекемелер менен кызматкерлерин добушун берүүгө 
мажбурлоо) добушун Жээнбековдун партиясына салдыруу (кээ бир учурларда бул ички уруш-
тартыш күчөп, мушташуулар менен аяктаганы сейрек эмес) сыяктуу иштери орун алган.36 Октябрь 
айындагы шайлоого аттанышкан 17 саясий партиялардын ичинен  16сы жек көрүүчүлүк тилин 
пайдаланбоо боюнча БШКнын Жүрүм-турум кодексине кол коюшкан, бирок бул нерсе Интернет 
талаасында шайлоо алдындагы жүргүзүлгөн кампаниялардын учурунда көбүнчө көңүлгө алынбай 
калган.  
 
Учурдагы кырдаал: 2020-жылдын октябрь айынын баштап бүгүнкү күнгө чейин 
 Шайлоо күнү, 4-октябрда социалдык тармактарды шайлоодогу алдамчылык менен видеого 
катталган добуштардын сатып алынуусунун, бир адамдын бир нече адамдын ордуна добушту 
салганын жана шайлоочуларды бир шайлаган жеринен экинчи жерге алып барып, добушун 
бердиртип жаткандын сүрөттөрү жана видеожаздыруулар каптап кеткен. Демек, шайлоо 
участогунун адресин убактылуу алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен колдонулганы ири 
масштабда көрүндү.37  Шайлоолордо жүргүзүлгөн байкоо боюнча ЕККУнун акыркы отчетунда 
белгилегендей, ЕККУнун байкоо миссиясына “добуштарды сатып алуу жана админресурстарын 
кыянаттык менен пайдаланган учурлар тууралуу маектештерибизден өлкө боюнча көптөгөн 
ишеничтүү кабарлар келип жатты”.38  
 
Шайлоонун алдын ала жыйнытыгына ылайык “Биримдик” партиясы 24.50% көрсөткүчү менен 
“Мекеним Кыргызстан” партиясынын 23.79% көрсөткүчүнөн аз гана айырмачылык менен  жеңсе 
(демек 120 квоталык Жогорку Кеңеште бул эки партия 46 жана 45 оорунду ээлеп калмак), үчүнчү 
болгон “Кыргызстан” партиясы 8.7% артта калып, Жогорку Кеңеште 16 квотаны алмак.39  
Шайлоонун 7%дык босогосун аттай алган төртүнчү партиясы Жээнбековторго түздөн түз 
байланышы жок болгон жападан жалгыз “Бүтүн Кыргызстан” партиясы болду. Бул партия 2011 

                                                           
35 ЕККУнун шайлоодо жүргүзгөн байкоонун жыйынтыгы төмөнкүдөй маалыматты берген – “Банк отчетторуна таянсак, “Биримдик” 
саясий партиясы жалпы үгүт кампаниясына 104.6 миллион сомго тете чыгымдарды тарткан, “Кыргызстан” – 123.6 миллион сом жана 
“Мекеним Кыргызстан” партиясы жалпы жонунан 142.5 миллион сомду короткон. Калган башка пратиялардын отчетторуна карасак, 
алардын ар бирөөсүнүн чыгымы 53 миллион сомдон ашкан эмес”. ЕККУга караштуу Адам укуктары жана демократиялык институттар 
боюнча Бюросунун Шайлоолордо чектелген байкоо жүргүзүү Миссиясы, Жыйынтыктоочу отчет, Кыргыз Республикасы, Парламменттик 
шайлоолор, 4-октябрь 2020, ЕККУ, декабрь 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461.pdf  
36 Катэрина Путц,  Мушташуулар менен протесттерди кечирген Кыргызстандагы үгүт кампаниялары Шайлоо күндүн алдында, The 
Diplomat,  сентябрь 2020, https://thediplomat.com/2020/09/after-brawls-and-protests-kyrgyzstans-campaigns-near-election-day/ 
37 Мисал үчүн бул шилтеме менен өтүңүз: Chris Rickleton (Крис Риклтон), Твиттердеги пост , Twitter, October 2020, 
https://twitter.com/ChrisRickleton/status/1312649397168201729?s=20  
38 Адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча Бюросунун Шайлоолордо чектелген байкоо жүргүзүү Миссиясы, 
Жыйынтыктоочу отчет, Кыргыз Республикасы, Парламменттик шайлоолор, 4-октябрь 2020, ЕККУ, декабрь 2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461.pdf  
39 Шайлоо боюнча маалыматтык система, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо, 4/10/2020, добуштарды 
эсептөөнүн алгачкы жыйынтыктары, https://newess.shailoo.gov.kg/en/election/11098/ballot-count?type=NW_ROOT 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461.pdf
https://thediplomat.com/2020/09/after-brawls-and-protests-kyrgyzstans-campaigns-near-election-day/
https://twitter.com/ChrisRickleton/status/1312649397168201729?s=20
https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461.pdf
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жана 2017-жылдардагы президенттик шайлоолорго катышып, Адахан Мадумаровдун 
жетекчилигинин алдында ишин алып барып келет. Шайлоо алдындагы жүргүзүлгөн сурам-
жылоонун жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын үчтөн бир гана бөлүгү учурдагы бийликтин 
пандемияга каршы көрүлгөн чараларын жетишеерлик деп эсептегенине карабастан шайлоонун 
жыйынтыгы жогоруда белгиленген көрсөткүчтөргө ээ болгон. Шайлоо алдындагы жүргүзүлгөн 
сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын үчтөн бир гана бөлүгү учурдагы бийликтин 
пандемияга каршы көрүлгөн чараларын жетишеерлик деп эсептегенине карабастан шайлоонун 
жыйынтыгы жогоруда белгиленген көрсөткүчтөргө ээ болгон.40  
 
Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары айтылганда, шайлоо босогосунан өтпөй калып, демек 
Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышандагы орундарга илинбей калган көптөгөн партиялардын 
үгүттөөчүлөрү баш болуп 4-октябрдын кечки маалында шаардын борбордук «Ала-Тоо» аянты 
менен БШКнын имаратынын алдында нааразычылык акциясына чыга башташкан. Кийинки күндүн 
таңкы маалында аянтта жана Бишкектин көчөлөрүндө элдин саны орчундуу көбөйүп, мурунку 
күнү орун алган добуштарга байланыштуу алдамчылыктын фактыларына жана шайлоонун жалпы 
жыйынтыгына нааразычылыкты ачык билдире башташкан. Ал эми түшкү жана кечки маалга чейин 
“Ала-Тоо” аянтын каршылыгын билдирген эл толугу менен каптап, желектерди желбиретүү менен 
улуттук гимнди ырдай башташкан.41 Бул убакытка чейин президент Сооронбай Жээнбековдун 
“Биримдик” партиясынын булактары шайлоону кайрадан өткөрүүгө макулдугун билдиришкен.  
 
Бирок, 5-октябрдын кечки маалында абал курчуп, милиция кызматкерлери Ак үйдүн алдындагы 
жана аянттагы чогулган элди таркатуу максатында суу замбиреги,  светошумовой граната менен 
жаш агызуучу газ аркылуу күч колдонуп, чыңалуу ого бетер күчөп кеткен.42 Таңкы маал саат үчтө эл 
Ак Үйдүн ичиндеги президент Сооронбай Жээнбековдун кабинетине кирип келип, жада калса 
Улуттук Коопсуздуктун Мамлекеттик Комитетинин имаратын алып алууга үлгүргөн.43 УКМКдан 
бошонуп чыккандардын арасында мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен мурунку 
Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров болушкан.44 Асель Доолоткелдиеванын айтымына 
ылайык Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түп тамырынан алсырата 
турган “Ала-Тоо” аянтындагы нааразычылыгын көрсөтүп жаткан оппозициялык топторго Атамбаев 
эпсиз кошулуу аракетин жасагыча, Садыр Жапаровго анын колдоочулары кошулушкан. Эгер 
Атамбаевдин кадамы либералдык лагеринин мыйзамдуулугун алсыратса, Жапаровдун 
колдоочулары улутчул топтор менен спортчулардын аралашмасынан түзүлүп, кийин Эски аянтты 
курчап алышкан.45 Жапаров түрмөдөн бошотулгандан кийин бир күн өтө электе эле 6-октябрь күнү 
кечки маалда “Достук” мейманканасында чөк түшүрүп олтурган 4-октябрга чейинки Жогорку 
Кеңештин акыркы чакырылышынын бир топ депуттары убактылуу премьер-министр кызматына 
Садыр Жапаровту коюшат. Бирок, кийинчирээк бул импровизацияланган чогулушту мыйзамсыз 
деп тапкан оппозиция тарабы ал жыйынды токтотот. Тынчтыкка чакырган видеолордун 
үзүндүлөрүн эске албаганда, президент Сооронбай Жээнбеков такыр эле жердин астына кирип 

                                                           
40 Эл аралык изилдөө институту (IRI – International Research Institute), Кыргызстандагы сурамжылоо боюнча парламенттик 
шайлоолордун алдында шайлоочулардын добуш берүү ниети жогору болорун божомолдонууда, сентябрь 2020, 
https://www.iri.org/resource/kyrgyzstan-poll-suggests-high-voter-intent-ahead-parliamentary-elections 
41 Colleen Wood (Коллин Вуд), Твиттердеги пост, Twitter, октябрь 2020, 
https://twitter.com/colleenwood_/status/1313086167248760832?s=20  
42 Бермет Талант, Твиттердеги пост, Twitter, октябрь 2020, https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1313195446463016963?s=20; Joanna 
Lillis (Джоанна Лиллис), Твиттердеги пост, Twitter, октябрь 2020, https://twitter.com/joannalillis/status/1313129376976953344?s=20  
43 Bermet Talant, Twitter Post, Twitter, October 2020, https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1313234787029725186?s=20  
44 Peter Leonard (Питер Леонард), Кыргызстанда таң атаары менен өкмөт имараттары протестчилердин көзөмөлүнө өткөн, Eurasianet, 
октябрь 2020, https://eurasianet.org/as-dawn-breaks-in-kyrgyzstan-protesters-control-government-buildings 
45 Спорттук клубдарда машыккан жаш балдардын топтору социалдык тармактардын ролун аткарып, алар кездешкен учурлардын 
көбүндө уюшкан кылмыш топтор менен байланышта болгондору айтылууда.  

https://www.iri.org/resource/kyrgyzstan-poll-suggests-high-voter-intent-ahead-parliamentary-elections
https://twitter.com/colleenwood_/status/1313086167248760832?s=20
https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1313195446463016963?s=20
https://twitter.com/joannalillis/status/1313129376976953344?s=20
https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1313234787029725186?s=20
https://eurasianet.org/as-dawn-breaks-in-kyrgyzstan-protesters-control-government-buildings
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кеткендей болгондуктан, сыртта атаандашкан фракциялар өздөрү колдой турган жетекчилик 
тууралуу жарыя жасашып, либералдык оппозиция жаш ишкерди, Тилек Токтогазиевди 
сунушташат. Чыңалуу бара бара туу чокусуна 9-октябрга туура келип, Жапаров менен 
оппозициянын тарапташтары мушташып, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин унаасына ок 
атылат. Муну менен чачырап кеткен оппозициянын кыймылынын жана либералдык ой-жүгүртүүгө 
жакын болгон митингчилердин эсебинен күчтүн тең салмактуулугу Жапаровдун колдоочуларынын 
пайдасына өтүп кетет.  
 
Бишкек саясий төңкөрүштү башынан кечирип жаткан кезде милициянын туруктуу көзөмөлү жок 
болгондуктан, көчөлөрдө шаардык тургундардан, ыктыярчылардан жана жөнөкөй жарандардан 
турган элдик кошуун пайда болгон.46  2005 менен 2010-жылдардагы төңкөрүштөрдөн кийинки 
орун алган уурдап-тоноо иш аракеттерин кайталатпастан, бул ыктыярчылар шаардын ичиндеги 
райондор боюнча бөлүнүп, жергиликтүү дүкөндөр менен башка бизнестерди коргоп калуу 
аракетин жасашкан.47  
 
Бара бара 10 жана 14-октябрь күндөрү Жапаров акыры расмий түрдө Парламентте добуш берүү 
системасынын негизинде премьер-министр болуп шайланып, бул иш Жапаровдун колдоочулары 
парламентке коркутуу-үркүтүү жасады деген айыптар менен коштолгон.48  
15-октябрь күнү Жээнбеков акыры президент кызматын бошотуп, анын ордуна убактылуу шарты 
менен (премьер-министр кызматына кошо) Жапаров келип, өз жолун туткундан президентикке 
чейин 10 күндүн ичинде басып аяктаган.49  
 
Кыскача айтканда, оппозиция биригип, учурдагы абалга альтернативаны сунуштай алат деген 
кыска үмүт такыр өчтү, себеби шаттанган, бирок даярдыгы жок болуп калган активисттер 
төңкөрүштө жеткен жеңишин кандай пайдаланаарын билбей, жаш активисттер менен улуу 
муундүн өкүлдөрү ортосунда келишпестик ортого чыккан.  Анткени, төңкөрүштүн маанилүүлүгүн 
эскертүү аракетин жасаган оппозициялык саясатчылар улуу муундагы активисттерди жетиштүү 
түрдө каралашкан.50 Тыңыраак, мобилизациянын жаңы ыкмаларын колдоно билген, кесипкөй 
эмес инсандын элесин жаратып, өзүнүн жолунда чыныгы колдоочуларды чогулта билген Жапаров 
саясий аренада пайда болгон боштукту толтурган. Бирок, мурунку “оюнчулар”, өзгөчө экс-

                                                           
46 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Баатырлар аз болгон көтөрүлүштө, элдик кошуундагы ыктыярчылар жаркырашты, Eurasianet, 
октябрь 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-in-an-uprising-low-on-heroes-defense-volunteers-shine  
47 Эрика Марат,  Кыргызстандын таң калаарлык бекемдиги, openDemocracy, октябрь 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/incredible-resilience-kyrgyzstan/  
48 RFE/RL’s Кыргыз Кызматы,  Кыргызстандын мыйзамчыгаруучулары түрмөдөн бошонуусунан бир нече күн өткөндөн кийин Жапаровду 
жаңы премьер-министр кылып дайындашты, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/kyrgyz-japarov-new-prime-minister-political-
turmoil-atambaev-arrest/30885681.html; DW (Deutsche Welle – немис эл аралык телерадиокомпаниясы), Кыргызстандын парламенти 
Жапаровду жаңы премьер-министр катары кабыл алды, октябрь 2020, https://www.dw.com/en/kyrgyzstans-parliament-taps-sadyr-
zhaparov-as-new-premier/a-55270788; Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүгү (IPHR), Шайлоолордон кийинки протесттер 
Кыргызстанды каатчылыкка тушуктурууда, октябрь 2020, https://www.iphronline.org/post-election-protests-plunge-kyrgyzstan-into-
crisis.html  
49 Брюс Панниер, Кыргызстандагы маселелерди Жээнбеков чече албагандыгынан өз кызматынан кетти, RFE/RL, октябрь 2020, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-jeenbekov-resignation-analysis-qishloq-ovozi/30896794.html  
50 Питер Леонард, Твиттердеги пост, Twitter, октябрь 2020, https://twitter.com/Peter__Leonard/status/1313052691610951680?s=20; Kaktus 
Медиа, Толекан Исмаилова: Парламентке эч кандай үмүт жок, жер астына кирип кеткен президент элдин алдына чыгышы керек, 
октябрь 2020, https://kaktus.media/doc/423327_tolekan_ismailova:_na_parlament_nadejdy_net_prezident_doljen_vyyti_iz_podpolia.html; 
Аксана Исмаилбекова, Кыргызстандагы башаламандыктардын өзөгүндө жаткан муундар аралык келишпестик, The Diplomat, October 
2020, https://thediplomat.com/2020/10/intergenerational-conflict-at-the-core-of-kyrgyzstans-turmoil/  
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президент Бакиев менен болгон байланыштардын үзүлбөгөнү байкалып, мурунку шайлоолордун 
фальсификациясына катышкан башка көптөгөн көмүскө күчтөргө тиешеси бар деп шектелүүдө.51  
 
Жапаровдун көтөрүлүшү   
Садыр Жапаров саясий аренада биринчи жолу 2005-жылы Жоогазын төңкөрүшүнөн кийин 
парламентке депутат болуп келген. Кийин, Бакиевчилерге каршы коррупция айыбы коюлуп 
жаткан убакта Коррупцияны алдын алуу боюнча Улуттук агенттигинде иштеп жаткан Жапаров 
ошол убакыттагы президент Курманбек Бакиевтин кеңешчиси болуп дайындалат. 2010-жылдагы 
төңкөрүштөн кийин Жапаров Бакиевдин аркасынан Ош шаарына барып, ошол убакта этникалык 
өзбектер менен кыргыз улутчулдардын отртосундагы этника аралык жаңжалына күбө болгон.52 

Жапаров мурунку Өзгөчө кырдаал министри Камчыбек Ташиевдин “Ата-Журт” партиясынан 
депутат катары Оштогу жаңжалдан кийин кайра пайда болот. Ал партия Бакиевдин кайтып 
келишин колдоп, президенттин укугун жойгон 2010-жылдагы референдумдун токтотулушуна өз 
салымын кошкон.        
  
Ошентсе да, Жапаровдун “Күмтөрдүн” акцияларына ээлик кылган канадалык фирмага карата 
каршы жасаган иш-аракеттери аны бир жагынан таанымал кылса, экинчи жагынан жаман атка 
кондурган.53 Шахтаны мамлекеттештирүүгө чакырып, бул алтын кен булагына ээлик кылган 
“Центерра” мамлекетке төлөгөн салыгы аз деп айыптоо менен 2012-жылы Жапаров уюштурган 
чуулуу чогулушунда Ташиевдин чагымчыл сөзүн кээ бирөөлөр Ак үйдү алыш керек экен деп 
түшүнүп алышкан. Ташиевдин кээ бир тарапташтары Ак үйдүн ичине кирүүгө далалат кылышып, 
Ташиев аларды тосмодон өткөрүү аракетин жасаганы тууралуу билдирүүлөр бар болгон.54  
Жапаров дагы, Ташиев дагы кылмыш иш-аракеттерге айыпталып, бул тергөө иштин алкагында 
парламенттеги орундарынан ажыратылышкан.55 2013-жылдагы Жапаровдун “Кумтөргө” каршы 
кампаниясы  Исык-Көл облусунда жайгашкан “Кумтөр” алтын кенинин тегерегинде көп айларга 
созулган нааразылык акцияларына алып келген. 2013-жылдын октябрь айында нааразылыкка 
чыккан элдин астына келген өкмөт өкүлү Эмиль Каптагаевди унаанын ичине күчтөп салып, ал 
унаанын үстүнө бензин төгүп жана унаа өзү менен кошо өрттөлөт деген коркунуч орун алган.56 Ал 
убакытта Жапаров бир нече күн мурун өлкөдөн чыгып кеткен болуп, бул окуялардын учурунда өзү 
жок болгону менен кийин ага зордукту козутуу айыбы тагылган. Каптагаев сот ишин сынга алып, 
“сот адилеттик системасында акыйкат өлгөн” деп айткан сөздөрүнө карабастан, Жапаров 2017-
жылы Кыргызыстанга кайтып келгенине чейин куугунтукта жүрүп, келгенден кийин Каптагаев иши 

                                                           
51 Брюс Панниер,  Ири өзгөрүүлөрдү көздөгөн оппозициянын каалоосу Кыргызстандагы үчүнчү күчтөрдүн тарабынан уурдалышы, A 
Hidden Force In Kyrgyzstan Hijacks The Opposition’s Push For Big Changes, RFE/RL, October 2020, https://www.rferl.org/a/a-hidden-force-in-
kyrgyzstan-hijacks-the-opposition-s-push-for-big-changes/30891583.html   
52 Темур Умаров,  Кыргызстандагы үчүнчү төңкөрүшкө ким жооп берет?, The Moscow Times (Москва шаарында жайгашкан эл аралык 
англис тилдүү онлайн гезити), октябрь 2020, https://www.themoscowtimes.com/2020/10/26/whos-in-charge-following-revolution-in-
kyrgyzstan-a71856   
53 Сэм Бутия, Кыргызстандын экономикасы жакшы темп менен өсүп келе жатканы айтылууда. Чын элеби?, Eurasianet, ноябрь 2019, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-says-its-economy-is-growing-at-a-healthy-clip-
really#:~:text=The%20Kumtor%20mine%20alone%20contributed,remained%20stable%20in%20recent%20years.&text=Apart%20from%20depe
nding%20on%20one,Kyrgyzstan's%20exports%20are%20not%20diversified  
54 Заирбек Бактыбаев, Ак үйдүн алынышы алдын ала пландалган иш аракетпи? Азаттык Радиосу, октябрь 2012, 
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_power_opposition/24736283.html; https://eurasianet.org/kyrgyzstan-nationalist-mps-and-rioters-
attempt-to-storm-parliament  
55 Дэвид Триллинг,  Кыргызстан: Улутчул депуттар менен козголоңчулардын өкмөттү басып алуу аракети, Eurasianet, октябрь 2012, 
https://cabar.asia/en/who-is-acting-president-of-kyrgyzstan-sadyr-zhaparov-here-s-the-explanation  
56 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Күмтөрдү мамлекеттештирүүнү талап кылып чыккандардын кыргыз милициясы тарабынан кууп 
таркалышы, RFE/RL, октябрь 2013, https://www.rferl.org/a/kumtor-kyrgyzstan-gold-mine-hostage/25129053.html  
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боюнча 11,5 жылга кесилип кетет.57 СИЗО менен түрмөдө өткөзгөн убакыттын ичинде ата-энеси 
менен уулунун өлүмдөрүн башынан кечирип, өзүнө кол салуу аракетин дагы жасап көргөн. Бул 
кадамы өзүн саясий инсан катары таанытып, жеке кызыкчылыктарга каршы жүргүзгөн үгүттүн 
азабын өз башы менен тартып жатканы көрүндү.  
 
Түрмөдө отурганына карабастан, өзүнүн эски саясатчы-өнөктөшү, төрагалыкты аткарып келген 
Камчыбек Ташиев менен биргеликте “Мекенчил” саясий партиясын жетектеген. 4-октябрь күнү 
чуулуу шайлоодо “Мекенчил” партиясы квоталарга ээ болуп калуу үчүн жети пайыздык босогосуна 
бираз жетпеген 6,85% көрсөткүчү менен жаңы Жогорку Кеңешинин курамына кирбей калган 
партиялардан эң көп добуш алган. Бирок, башка саясий партиялар добуштарды массалык түрдө 
сатып алганына байланыштуу, Жапаровко көрсөтүлгөн колдоону “Мекенчил” партиясы топтогон 
добуштардын көрсөткүчү көп деле чагылдырган жок. Бул жыйынга кирген эсселерде жана 
мурунку иштеринде Жолдон Кутманов менен Гулзат Баялиева Жапаров өз саясий брендин түзүүдө 
Фэйсбуктун ойногон маанилүү ролун, фальсификацияланган шайлоодон кийин пайда болгон 
саясий боштондукту толтуруу максатында тарапташтарын чогултууда Whatsapp тиркеменин, ал 
жана анын командасы интернет аймагында колдоочуларын табууда Инстаграм менен орусиялык 
“Одноклассники” сыяктуу социалдык тармактардын тийгизген пайдасын жана маанилүүлүгүн баса 
белгилешкен. Дээрлик, бардык социалдык тармактарда иштеп, мурунку адаттагыдай эле 
добуштарды сатып алуу менен саясий сооданын салттуу ыкмаларына көбүрөөк ишенген башка 
саясатчылардын жанында Жапаровдун командасы өздөрүн мыкты жагынан көрсөткөн.58 
Жогоруда белгиленген социалдык тармактардагы группалардын арасында айланып жүргөн саясий 
билдирүүлөр Жапаровдун аброюн актап, адилетсиз түрмөгө камалып, “Кумтөр” маселеси боюнча 
коррупцияланган элиталарга каршы чыга алган баатыр катары көрсөткөнү аракеттенишкен. 
Мындай кептер социалдык-консервативдик улуттук риторика жана батышка каршы көз караштар 
менен кайчылашып, бул көрүнүш акыркы жылдардын ичинде пайда болгон улутчул жана 
неоконсервативдик маанайлардын негизинде түзүлгөн “Мекенчил” партиясынын интернет 
маалымат булактарынын тегерегинде байкалган.59 Бул тууралуу сөздөр жана сандар Орусиядан 
кайтып келген жумушсуз калган эмгек мигранттар менен аймактык тургундарынын арасынан 
Жапаровдун колдоочуларын бириктире  алган. Жыйынтыгында кайтып келген мигранттар 
Бишкектин көчөлөрүнө өздөрү чыгып, алардын чыгышы кийин мамлекеттин, либералдык ой-
жүгүрткөн (көбүнчө шаардык) жаштардын жана адаттагы оппозициялык топтордун күчүн сындыра 
алган.   
 
 
 
 
 

                                                           
57 Нуржамал Джанибекова, Кыргызстан: Оппозициячылдарга карата эки сот иши узак-мөөнөттүү өкүмдөр менен аяктады, Eurasianet, 
август 2017, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-two-opposition-trials-conclude-with-lengthy-sentences; Emilbek Kaptagaev, Facebook post, 
Facebook, August 2017, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728676047334502&id=100005763398264 
58 Гулзат Баялиева жана Жолдон Кутманалиев,  Камакта отурган саясатчынын эс оодарылчу ылдамдыкта бийликке келишине 
социалдык тармактардын тийгизген таасирси, openDemocracy, October 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-kyrgyz-social-
media-backed-an-imprisoned-politicians-meteoric-rise-to-power/;  Гулзат Баялиева жана Жолдон Кутманалиев, Кыргызстандагы 
социалдык тармактарда орун алган жек көрүүчүлүккө көзөмөл жүргүзүлбөйт, openDemocracy, декабрь 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kyrgyzstan-social-media-hate-goes-unchecked/; Елена Короткова, “Абакта отуруп, төңкөрүш 
жасады.” «Коммерсантка» берген интервьюсунда Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзу, Кloop, январь 2021, 
https://kloop.kg/blog/2021/01/11/sdelal-revolyutsiyu-iz-tyurmy-o-chem-rasskazal-sadyr-zhaparov-v-intervyu-kommersantu/ 
59 Асель Доолоткелдиева, Твиттердеги пост, Twitter, декабрь 2020, 
https://twitter.com/adoolotkeldieva/status/1342036354335715332?s=11; Форэйн Полиси Борбору (FPC), Мурунку Советтер Союзунун 
мамлекеттеринде либералдык эмес жарандык коомдун өсүшү, июль 2018, https://fpc.org.uk/publications/the-rise-of-illiberal-civil-society-
in-the-former-soviet-union/  
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Садырдын кийинки кадамы  
Жапаров убактылуу президенттин милдетин аткарган кызматына бекитилгенден кийин, 
коопсуздук кызматынын жетекчилигин өзүнүн мурунку саясий өнөктөшү Камчыбек Ташиевге 
ишенип берүү менен бийликтин маанилүү баскычтарына өз таасирин күчөткөн.60 Ташиевдин 
буйругу менен болушунча жарнамаланган жана кээ бир адамдардын ою боюнча алдын-ала 
ойлонуштурулган бир нече кадамдардын жасалганын көрдүк. Бир жагынан мындай аракеттердин 
жасалышы коррупцияга каршы иштерине олуттуу кирише баштаганын белгиси болгондой.61 
Райымбек Матраимовдун кармалышы жана сотко чейинки абакка киргизилиши менен анын 
тармагына катышы бар деп шектелген кырктай (40) жакындарына карата тергөө иштери 
башталганы билдирилген.62 30 күндүк “Экономикалык мунапыс” демилгесинин алкагында 
ырайымды алуу үчүн Матраимов мамлекеттин казынасына 2 миллиард сом (23,6 миллион АКШ 
доллар) төгүүгө макул болгондугу жарыяланган. Бул демилге мурунку аткаминерлер менен 
паракорчулуктан пайда көргөндөргө мыйзамсыз тапкан кирешелерин мамлекетке кайтаруу 
мүмкүнчүлүгүн бермек.63 Матраимовтор менен байланышкан интернет-троллдордун уюшулган 
топтору тарабынан көзөмөлдөнгөн фэйк аккаунтарынын тармагы мурун “Мекеним Кыргызстан” 
саясий партиясын алдыга илгерилесе, кийин көңүлүн жаңы убактылуу президентти колдоого 
бурган.64  
 
Өлкө боюнча Жээнбековдун өкмөтүнө тиешелүү болгон жергиликтүү мансапкерлерди ээлеген 
кызматтарынан бошотушкан. Пайда болгон алгачкы башаламандыкта мурунку Бишкек шаарынын 
мэри Нариман Тюлеев менен карама-каршылыкты жаратып, 2010-жылдагы этника аралык 
жаңжалына катуу аралашкан Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматов сыяктуу 
Бакиевдин убагындагы ишкерлер өздөрүнүн мурунку кызматтарын басып алууга аракет жасашкан. 
Жаңы бийликтин күмөндүү колдоочулары маанилүү кызматтардын үстүнөн көзөмөлдү колго 
алганга чейин Тюлеев кыска мөөнөткө мэр болууга үлгүргөн.65 
 
Бийликте башаламандык башталып, фракциялар аралык соодалашуунун ортосунда мамлекеттик 
кызматтардын жетектөө орундарын Жапаров жана Ташиев менен жеке жана саясий 
байланыштары болгон кишилер тез эле басып алышкан. Оппозиция тарапка өткөн ишмер Тилек 
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УКМКнын кызматкерлери Матраимовдун жакын чөйрөсүнөн 40 чукул кишини анын коррупциондук схемаларына тийиштүү экендигин 
аныктап чыккан, октябрь 2020, https://rus.azattyk.org/a/30900569.html  
63 RFE/RL’s Кыргыз кызматы,  Таасирдүү олигарх үй камагына алынгандан кийин президенттин милдетин аткаруучусу “Экономикалык 
мунапысты” жарыялады,  RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-economic-amnesty-japarov-matraimov-house-arrest-
oligarchs/30905101.html; Здравко Любас (Zdravko Ljubas), Кыргызстандагы жаңы бийлик пара берүүгө каршы чыгууда, Матраимов, 
OCCRP, октябрь 2020, https://www.occrp.org/en/daily/13272-new-kyrgyz-authorities-act-against-graft-
matraimov?fbclid=IwAR20RcpzFEsE7Af_pFDWvvyus77DYUIfx5MyL1eKkiLBERmsQ5d5uw3nnlo  
64 Камила Эшалиева, Чыныгы фэйктер: Кыргызстандагы троллдордун фабрикасы кантип иштейт, openDemocracy, ноябрь 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/troll-factories-kyrgyzstan/?source=in-article-related-story; Kaktus Медиа, Матраимов жана 
Жапаров. Эки киши үчүн иштеген «троллдордун бир фабрикасы», февраль 2021, 
https://kaktus.media/doc/432331_matraimov_i_japarov._kogda_na_dvoih_odna_fabrika_trolley.html  
65 RFE/RL, Бишкек шаарынын мурунку мэри коррупцияга шектелип, абакка алынды, июль 2013, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-
bishkek-mayor-corruption/25060829.html; АКИпресс, Нариман Тюлеев Бишкектин мэрин милдетин аткаруучусу болду, октябрь 2020, 
https://akipress.com/news:649885:Nariman_Tuleev_became_acting_mayor_of_Bishkek/;  Kaktus Media, Twitter Post, Twitter, October 2020, 
https://twitter.com/kaktus__media/status/1318467547138789376. Бирок, 22-октябрда ал өз талапкерлигин алып салганf: Мария Орлова, 
Нариман Тюлеев кызматтан баш тартты. Бишкектин мэри: топтордун кир күрөшү, 24.kg, октябрь 2020, 
https://24.kg/vlast/170262_nariman_tyuleev_otkazalsya_otpostaio_mera_bishkeka_gryaznaya_borba_gruppirovok/ 

https://24.kg/english/169646_Kamchybek_Tashiev_appointed_Chairman_of_SCNS/
https://www.vb.kg/doc/393327_korrypcionerov_ne_nado_sajat_v_turmy_dostatochno_vernyt_ykradennoe.html
https://www.vb.kg/doc/393320_matraimova_po_soglasheniu_jdet_shtraf_i_zapret_zanimat_gosdoljnosti_3_goda.html
https://rus.azattyk.org/a/30900569.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-economic-amnesty-japarov-matraimov-house-arrest-oligarchs/30905101.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-economic-amnesty-japarov-matraimov-house-arrest-oligarchs/30905101.html
https://www.occrp.org/en/daily/13272-new-kyrgyz-authorities-act-against-graft-matraimov?fbclid=IwAR20RcpzFEsE7Af_pFDWvvyus77DYUIfx5MyL1eKkiLBERmsQ5d5uw3nnlo
https://www.occrp.org/en/daily/13272-new-kyrgyz-authorities-act-against-graft-matraimov?fbclid=IwAR20RcpzFEsE7Af_pFDWvvyus77DYUIfx5MyL1eKkiLBERmsQ5d5uw3nnlo
https://www.opendemocracy.net/en/odr/troll-factories-kyrgyzstan/?source=in-article-related-story
https://kaktus.media/doc/432331_matraimov_i_japarov._kogda_na_dvoih_odna_fabrika_trolley.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-bishkek-mayor-corruption/25060829.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-bishkek-mayor-corruption/25060829.html
https://akipress.com/news:649885:Nariman_Tuleev_became_acting_mayor_of_Bishkek/
https://twitter.com/kaktus__media/status/1318467547138789376
https://24.kg/vlast/170262_nariman_tyuleev_otkazalsya_otpostaio_mera_bishkeka_gryaznaya_borba_gruppirovok/
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Токтогазиев жогоруда белгиленип кеткен адамдардан өзгөчөлөндү. Тилек Токтогазиев өзүн  өлкө 
лидери деп жарыялаганына карабастан, ал жаатта ийгиликке жеткен эмес, бирок оппозициянын 
талаптарын канааттандыруу үчүн убактылуу өкмөттүн курамында Айыл чарба министрилигинин 
башчысына дайындалат.66 
 
Убактылуу өкмөттүн жасаган бардык куу кадамдарын расмий легитимдештирүү аракеттеринин 
негизинде 15-октябрда мөөнөтү бүткөн мандаттарга ээ болгон Жогорку Кеңештин мүчөлөрүнүн 
макулдугу жаткан. Бишкектин көчөлөрүн каптаган протестчилердин Парламенттик шайлоону 
кайрадан өткөрүү алгачкы талабын тез тез ишке ашыруу боюнча аракеттенүүнүн ордуна Жапаров 
өз көңүлүн жеке саясий кызыкчылыктарына буруп алат.67 Анын кызыкчылыктарына жаңыдан 
Президенттик шайлоонун өткөрүлүшү аркылуу өз укуктарын легитимдештирүү менен 2010-
жылдан кийин жөнгө салынган конституцияны жокко чыгарууну камтыган эски саясий максатына 
жетүүсү кирген. Албетте, президент кызматында иштеген Жапаровго мындай кадам президенттин 
ролун жогорулатууга жол ачып берүүсү анын чырагына май тамызгандай эле. Жаңы саясий 
бийликтин зоболосун эл-аралык дэңгээлде жогорулатуу максатында болжол менен Жапаровду 
колдогон бизнесмендердин бири финансалык колдоо көрсөтүп, коомдук байланыштар менен 
пиар жаатында 1 миллион АКШ долларга келишим түзүлгөн.68 
 
Ошентип, президент кызматында иштеген бир айга жетпеген убакыт аралыгында 14 ноябрь күнү 
Жапаров бул ордунан баш тартып, 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурун өтө турчу 
президенттик шайлоо боюнча кампанияны жасоого жетишет. Ташиевдин мурунку “Ата-Журт” 
партиясынын депутаты Талант Мамытов хореографиялык маңызда ноябрдын башында маңкурт-
өкмөтүнүн спикери болуп шайланып, Жапаровго президенттик шайлоого аттануу мүмкүнчүлүгүн 
берүү менен  президент милдеттерин аткаруучу кызматына жаңыдан келген.69 Жапаровдун 
мурунку биринчи вице премьер-министр кызматында иштеген жаш мамлекеттик кызматкер 
Артем Новиков ыйгарым укуктуу премьер-министр кызматына жогорулатылган.  
 
Экилтик мыйзам долбоорунун экинчи бөлүгү президенттин укуктарын күчөтүп, Жапаров 
убадалаган өлкөнү башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 10-январда президенттик 
шайлоо менен биргеликте өтөөрү белгиленди. Башында конституциянын мыйзам долбоорун 
макулдашуу максатында уюштурула турган референдумду 17-ноябрь күнү Жогорку Кеңеш кабыл 
алып, депуттатардын арасынан төртөөсү гана (Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашова, Наталья 
Никитенко жана Каныбек Иманалиев) референдумга каршы добушун беришкен. Мындай олуттуу 
чечим кабыл алынып жатканда жалпы 120 кишиден 64 гана депутат Жогорку Кеңештин 
имаратында отурушкан. Бул факт мындай сунуштун күмөндүүлүгүн гана чагылдырбастан, ошондой 
эле конституциялык процессти мандатынын мөөнөтү өтүп кеткен депутаттардын жамааты 
мыйзамсыз башкарганын көрсөттү.70 Бул жыйын жарыкка чыккан убакытта бул маселе чаташып 

                                                           
66 Өкмөт мүчөлөрү, Кыргызстан өкмөтү, https://www.gov.kg/ky/gov/s/103  
67 Убактылуу президенттин каалоосуна ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоолорду кайрадан өткөрүү боюнча чечими 
соттор тарабына жокко чыгарылган.  
68 Бермет Талант, Твиттердеги пост, Twitter, ноябрь 2020, https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1324370570507620352?s=20  
69 Eurasianet, Кыргызстан: Парламенттеги орун алмашуулар Жапаровдун бийилигинин бекемделишине жол ачууда, ноябрь 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-parliament-reshuffle-paves-way-for-japarov-to-cement-power?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
70 Бул жерде белгиленген Жогорку Кеңештин сайтында жайгаштырылган Баш мыйзамдын жаңы долбоору азыр башка, 2021-жылдын 
февраль айындагы каралып чыккан варианты менен алмаштырылган: Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу”  Кыргыз 
Республикасынын мыйзам долбоору 2020-жылдын 17-ноябрынан тарта коомдук талкууга коюлат, ноябрь 2020, 
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-
respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki; 

https://www.gov.kg/ky/gov/s/103
https://twitter.com/ser_ou_parecer/status/1324370570507620352?s=20
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-parliament-reshuffle-paves-way-for-japarov-to-cement-power?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
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калганы кеңири таралган, себеби бул чечим кабыл алынып жатканда кол койгон бир нече 
депутаттар кол койгондугун танып, бул мыйзам долбоорун көрбөгөнүн жана бул чаралардын кээ 
бирин колдобогондугун билдиришкен.71 
 
Конституциянын жаңы мыйзам долбоору Жапаровдун ой-жүгүртүүсү жана аны тегеректеп курчап 
алган кээ бир улутчул топтордун реформаларынын баалуулуктары менен шайкеш келгендиги таң 
калаарлык эмес.72 Бул окшоштук мыйзам долбоорундагы көчмөн салтынын негизинде иш алып 
барган “Элдик Курултай” деген кеңешме форумду түзө турган беренелерде байкалган. “Курултай” 
демилгесинин тарапташтары да, каршы болгондор да “Курултайды” учурдагы Жогорку Кеңештин 
ролу менен функцияларын узурпациялоонун бир жолу катары көрүшкөн.73 Мындай көрүнүштүн 
иш жүзүндө мисал катары Казак Элинин Ассамблеясы жана Түркменистандын Элдик Кеңеши (кээ 
бир учурларда Аксакалдардын Кеңеши деп аталат) болуп бере алат. Биринчиси жергиликтүү 
жыйындардын өкүлдөрүнөн түзүлсө, экинчиси болсо мүчөлөрдүн шайлануусун авторитардык 
көзөмөлдөө укугуна ээ болуп, мамлекеттин саясий жетектөө мекемесинин ролун аткарат.  Жаңы 
Конституциянын сунушталган мыйзам долбоору боюнча Жапаровдун президенттик укуктары 
күчөтүлмөкчү. Мисалы мындай жаңылануулар киргизилген: жаңы мыйзам долбоору боюнча, 
президент 5 жылдык 2 мөөнөт катары менен өз талапкерлигин коё алат; Премьер-министр менен 
министрлер, бөлүмдөр жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү президент тарабынан дайындалат. 
Буга кошумча болуп, Жогорку Кеңеште отурган депутаттардын санын 120дан 90го түшүрүү 
сунушталган. “Маданият жана адеп-ахлакка” же “Кыргыз элинин  салт-сааналары менен жалпы 
таанылган моралдык баалуулуктарына” каршы келген маалыматтардын жана массалык маалымат 
каражаттарынын таркалышына тыюу салган Баш мыйзамдын 23-беренеси эл-аралык коомчулукту 
өзгөчө дүрбөттү.74   
 
Жаңы сунушталып жаткан Башмыйзам иш жүзүндө кандай өзгөрүүлөргө алып келээрин аныктоо 
иштери жаңы түзүлгөн Конституциялык кеңешмесине жүктөлгөн. Ал кеңешме сунушталган 
өзгөрүүлөрдү коомдук талкууга алып чыгып, ал өзгөртүүлөрдү кеңейтүү сунушун бериши керек 
болчу.75 Бирок, 10-декабрга чейин ички талаш-тартыш, жарандык нааразычылык менен эл аралык 
коомчулуктун терс реакциясынын басымынан улам кырдаал толугу менен өзгөрүп, 
Конституциянын толук мыйзам долбоорун январь айында өтүлчү референдумга коюлушу четке 
кагылган. Анын ордуна шайлоочуларга башкаруу формасын тандап алуу мүмкүнчүлүгүн ортого 
чыгарып, деталдуу маалыматтары кийинирээк берилмекчи.76 

                                                           
Kaktus Медиа, Жогорку Кеңештин депутаттары референдум боюнча мыйзам долбоорун биринчи жана экинчи окуусунда кабыл 
алышты, декабрь 2020, 
https://kaktus.media/doc/427740_depytaty_jogorky_kenesha_priniali_zakonoproekt_o_referendyme_srazy_v_dvyh_chteniiah.html  
71 Катэрина Путц, “Кыргызстандын “Ханституциясында” эмнелер сунушталган?”, The Diplomat, ноябрь 2020,  
https://thediplomat.com/2020/11/whats-in-kyrgyzstans-proposed-khanstitution/  
72 Бул принциптерин Жапаров төмөнкү интервьюда белгилеген: Kaktus Медиа, Садыр Жапаров конституциялык реформанын долбоору 
даяр экенин айтты (видео), октябрь 2020, 
https://kaktus.media/doc/424039_sadyr_japarov_skazal_chto_y_nego_gotov_proekt_reformy_konstitycii_video.html  
73Айдай Токоева, “Президент өкмөттүн мыйзамдык жана юридикалык тармактарын талкалап жатат.” Өкмөттүн мурунку мүчөсү, Шер-
Нияздын Баш мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр боюнча пикири, Кloop, ноябрь 2020, https://kloop.kg/blog/2020/11/18/prezident-
podminaet-pod-sebya-zakonodatelnuyu-i-sudebnuyu-vetvi-vlasti-eks-deputat-sher-niyaz-o-popravkah-v-konstitutsiyu/  
74 Аби Гоял, Твиттердеги пост, Twitter, ноябрь 2020, https://twitter.com/goyal_abhi/status/1328780940777230340?s=21  
75 RFE/RL's Кыргыз кызматы, “Конституциялык кеңешме реформаларды жүзөгө ашыруу үчүн түзүлөт” деп президенттин милдетин 
аткарган Жапаров айтты, RFE/RL, ноябрь 2020, https://www.rferl.org/a/acting-kyrgyz-president-says-constitutional-council-will-be-
established-to-implement-reforms/30927703.html;  Азаттык радиосу, Эдиль Байсалов Жогорку Кеңештин аталышын “Курултайга” же 
“Элдик Ассамблеясына” алмаштыруусун сунуштады, ноябрь 2020, https://rus.azattyk.org/a/30975946.html  
76 Бектур Искендер, твиттердеги пост, ноябрь 2020, https://twitter.com/bektour/status/1332613244310200320; Human Rights Watch, 
Кыргызстан:  Баш мыйзамды карап чыгуунун ынтасыз иш аракети, ноябрь 2020, https://www.hrw.org/news/2020/11/21/kyrgyzstan-bad-
faith-efforts-overhaul-constitution#; татьяна Кудрявцева, 2021-жылдын 10-январга коюлган өкмөттүн формасын тандоо боюнча 
референдуму, 24.kg, декабрь 2020, https://24.kg/english/176489_Referendum_on_form_of_government_scheduled_for_January_10_2021/ 

https://kaktus.media/doc/427740_depytaty_jogorky_kenesha_priniali_zakonoproekt_o_referendyme_srazy_v_dvyh_chteniiah.html
https://thediplomat.com/2020/11/whats-in-kyrgyzstans-proposed-khanstitution/
https://kaktus.media/doc/424039_sadyr_japarov_skazal_chto_y_nego_gotov_proekt_reformy_konstitycii_video.html
https://kloop.kg/blog/2020/11/18/prezident-podminaet-pod-sebya-zakonodatelnuyu-i-sudebnuyu-vetvi-vlasti-eks-deputat-sher-niyaz-o-popravkah-v-konstitutsiyu/
https://kloop.kg/blog/2020/11/18/prezident-podminaet-pod-sebya-zakonodatelnuyu-i-sudebnuyu-vetvi-vlasti-eks-deputat-sher-niyaz-o-popravkah-v-konstitutsiyu/
https://twitter.com/goyal_abhi/status/1328780940777230340?s=21
https://www.rferl.org/a/acting-kyrgyz-president-says-constitutional-council-will-be-established-to-implement-reforms/30927703.html
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Октябрь окуяларынан кийин моралдык жактан алсырап калган либералдуу ой-жүгүрткөн 
опппозиция жогоруда белгиленген процессти легитимсыз (мыйзамсыз) деп табууга далалат жасап, 
Башмыйзамдын алгачкы мыйзам долбоорунун кабыл алынуусуна тоскоолдук жаратуу максатында 
референдумду бүдөмүктөөгө аракеттенген. Көпчүлүктү өзүнө караткан лидер болуп, жана 
президенттик шайлоону адилеттүү жеңүү жолун таба билген күчтүү талапкери жок болгонуна 
карабастан, Садыр Жапаров талапкерлердин ортосунда коомдук дебаттарга келбей, өз саясий 
кампаниясын жүргүзүү процессине кылдат мамиле жасаган.   
 
Октябрда чуулгандуу өткөн шайлоого караганда, январдагы шайлоо жана референдум тынч өттү.77  
Шайлоо менен референдумга шайлоочулардын келген саны төмөн болуп, 39,75% жана 39,88% 
түзгөн. Шайлоого катышкандардын берген добуштары боюнча президенттик шайлоону 79%  
менен Жапаров жеңип, референдумда келген шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу 
формасын колдошкон.78 Шайлоочулардын аз гана бөлүгү келгенинин себептери бир нече 
факторлорго байланыштуу болгон, алар: жылдын мезгили, пандемия боюнча коркунучтар жана 
шайлоонун жыйынтыгы алдын ала белгилүү болгондугу. Көптөгөн оппозиция өкүлдөрү бул иш 
легитимдүү эмес өтүп жатканын белгилеп, бул жыйындын бир катар авторлору айткандай, 
шайлоонун бул жолкусунда Жапаровдун үгүт иштеринде добуштардын ачык сатып алуу учурлары 
4 октябрдагы жана мурунку шайлоолорго караганда кыйла аз болгон. Мындай көрүнүштүн бирден 
бир себеби октябрь айынан баштап админресурстарынын басып алынышы, Жапаровдун жеке 
айланасы менен колдоону талкалай турган паракорчулукка эл өз ыктыяры менен жол бергендиги 
ачыкка чыкканы болгон. Ошондуктан, добуштарды сатып алууга болгон муктаждык четке 
кагылган. Авторитаризмге алып келчү коркунучун камтыган президенттик ыйгарым укуктарын 
кескин кеңейтилишинин колдогон коомду акыркы он жыл аралыгында саясий аренасын каптап 
кеткен жаңы жүздөр менен фракциялар жана жакында эле болгон башаламындыктын алып 
келген натыйжасы десек болот. Ошондой эле, мындай кубулуш элдин кээ бир бөлүгүн (ошондой 
эле жергиликтүү байкоочулардын кээ бири) 15 жылдын ичинде үч президентти алмаштыргандан 
кийин парламент менен партиялардын өзөгүндө жаткан саясий күчтөрдүн кеңири тараган 
тармагын чындап өзгөрткөндөн көрө бир президентти кызматынан кетирүү жеңилирээк болот 
деген ойго алып келген.     
 
Февраль айынын башында 48 мүчөнүн ордуна 16 мүчөдөн турган кичирээк, жаңы министрлердин 
кабинети түзүлүп, көптөгөн мамлекеттик мекемелер менен министрликтер бириктирилген.79 
Жаңы министрлердин кабинетинин жетекчилигине Эсептөө палатасынын мурунку төрагасы 
Улукбек Марипов келип, биринчи вице-премьер кызматына Артем Новиков кайрадан келген.80 
Убактылуу өкмөттүн курамына илинип калган Эльвира Сурабалдиева менен Тилек Токтогазиев 
сыяктуу Жапаровдун сынчылары өз кызматтарын сактай албагандары таң калычтуу эмес.81 
Марипов өкмөттүн жетекчилигине дайындалганы жарыяланганда, анын жетекчилик кылуусуна 

                                                           
77 Адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча Бюросу, 2021-жылы 10-январда мөөнөтүнөн мурун өтө түрчү президенттик 
шайлоо, ЕККУ, https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/473139 
78 Шайлоочулардын маалыматтык системасы, https://newess.shailoo.gov.kg/en/  
79 RFE/RL’s Kyrgyz Service, Парламент кабыл алагандан кийинки кыскартылган Министрлердин Кабинетинин ант берүүсү, RFE/RL, 
февраль 2021, https://www.rferl.org/a/kyrgyz-lawmakers-approve-new-government-/31084236.html  
80 AFP (Agence France-Presse – француз маалымат агентствосу), Кыргыз коалициясы жаңы премьер-министрди сунуштады, Barron’s, 
февраль 2021, https://www.barrons.com/news/kyrgyz-coalition-puts-forward-new-pm-01612174805?tesla=y; Kaktus Медиа, 
Сурабалдиевасыз калган өкмөт. Улукбек Мариповтун сунуштаган өкмөттүн жаңы курамы, февраль 2021, 
https://kaktus.media/doc/431074_pravitelstvo_bez_syrabaldievoy._novyy_sostav_predlojennyy_ylykbekom_maripovym.html; Айзирек 
Иманалиева, Кыргызстан:  Парламент жаңы түзүлгөн жана тартипке келтирилген өкмөттү кабыл алды,  Eurasianet, февраль 2021, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-parliament-approves-new-streamlined-government  
81 Kaktus Медиа, Сурабалдиевасыз калган өкмөт. Улукбек Мариповтун сунуштаган өкмөттүн жаңы курамы, февраль 2021, 
https://kaktus.media/doc/431074_pravitelstvo_bez_syrabaldievoy._novyy_sostav_predlojennyy_ylykbekom_maripovym.html  
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каршы кичи нааразылык акциясы болгон. Элдин каршылыгына Мариповтун атасы, мурунку 
депутатка коюлган күнөөлөр себеп болгон.82 Кыргызстанда бийлик алмашууда көнүмүш адатка 
айлангандай эле, мыйзам бузууларга тиешелүү болгон мурунку бийликтин кызмат кишилерине 
жана/же бийликтен алыс болгон учурда жаңы тузүлгөн өкмөттүн өкүлдөрүн жазалагандарга 
карата доо иштеринин саны өскөн. Ошентсе да, учурдагы ушул сыяктуу иш аракеттердин 
ылдамдыгы менен масштабы (президенттик шайлоодогу Жапаровдун мурунку эки атаандашы 
менен мурунку өкмөттүн жогорку кызматтагы аткаминерлерин эске алып) тынчсыздануунун 
кошумча себебин туудурууда.   
 
Конституциялык жыйында болуп өткөн талкулоодон кийин 9-февраль күнү парламент кайрадан 
каралып чыккан Конституциянын долбоорун жарыялады.83 “Адилет” юридикалык клиникасы 
белгилегендей, Конституциялык жыйындын талкулоосунан жана коомдун басымынан улам Баш 
мыйзамдын долбоорунун октябрь айындагы жарыяланган биринчи вариантына караганда 
учурдагы нускасында бир нече оң өзгөртүүлөр киргизилгендиги байкалды. “Моралдык 
баалуулуктардын үстөмдүгүнө болгон көптөгөн шилтемелер өчүрүлүп, балдар эмгегин 
колдонуу, ошондой эле баланын кызыкчылыктарынын жогорку дэңгээлде камсыздалышы жана 
кулчулукка жол берилбестиги тууралуу нормалар каралган. Адамдын  маданият, экономикалык 
жана социалдык укуктардын кепилдигин бекемдеген жаңы жоболор пайда болгон” 84.  Элдик 
курултайды түзүү боюнча сунуштары басаңдалганы көрүнүүдө, анткени баштапкы вариантына 
караганда, оңдолгон мыйзам долбоорунда бул органдын расмий укуктары кыскартылган. Эгерде 
башында Элдик курултайдын негизги максаты бийлик бутактарындагы мекемелерине кеңеш 
берүү болгон болсо, азыркы нускасында бул орган өз ишин сотторду тандоодо аткармакчы.  
Премьер-министр кызматы толугу менен жоюлуп, ошол эле убакта Конституциянын жаңы мыйзам 
долбоору боюнча Президенттин Аппарат башчысын “министрлердин кабинетинин төрагалыгына” 
шайлоо сунушталууда.      
 
Ошондо дагы, бей-өкмөт уюмдар менен эл аралык байкоочуларды тынчсыздандыра ала турган 
эки маселе ортого чыгууда. Биринчиси Баш мыйзамдын доолборунун 8.4 беренесинде камтылган, 
ал жерде “Саясий партиялар, профсоюздар жана башка коомдук бирикмелердин финансалык 
жана экономикалык ишмердүүлугүнүн ачык-айкын жүргүзүүгө тийиш” деген талабы коюлуп, ал 
зыяны жоктой көрүнгөнү менен, бей-өкмөт уюмдардын жүгүн конституциялык жол аркылуу 
оорлоштуруу аракети бар деген коркунучу жаралууда (ылдыйда талкууланмакчы). “Адилет” 
юридикалык клиниканын серепчилери “моралдык баалуулуктар” бөлүмү кайрадан каралганы 
менен, Баш мыйзам долбоорунда дагы деле 10.4 беренеси бар экенине басым жасоодо. Ал 
берене “Өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элинин коомдук 
аң-сезими менен моралдык жана этикалык баалуулуктарга карама-каршы келген иш-чараларга 
мыйзам боюнча чектөө киргизилиши мүмкүн” деген ойду чагылдырган. Конституциялык 

                                                           
82 Гульмира Маканбай, Бишкектеги Улукбек Мариповдун премьер-министр кызматына дайындалышына каршы болуп өткөн митинги, 
24.kg, февраль 2021, https://24.kg/english/182213_Rally_against_appointment_of_Ulukbek_Maripov_as_Prime_Minister_held_in_Bishkek/ 
83 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңештин расмий 
баракчасында жайгаштырылды, февраль 2021, http://kenesh.kg/ru/news/show/11009/proekt-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki-razmeshten-
na-ofitsialynom-sayte-zhogorku-kenesha;  
Конституциянын мыйзам долбоорунун жаңыланган варианты тиркелүүдө: Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө 
"Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу” Кыргыз 
Республикасынын мыйзам долбоору 2020-жылдын 17-ноябрынан тарта коомдук талкууга коюлат 
”, November 2020, http://kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-
zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-
kirgizskoy-respubliki  
84 “Адилет” юридикалык клиникасы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзам долбоорун талдоо, февраль 2021, 
https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r  
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кеңешменин мүчөлөрүнүн оюна караганда, кайрадан каралып чыккан берене батыштагы 
порнография сыяктуу зыян тийгизе турган нерселерден балдарды коргоо боюнча конституциялык 
жоболору менен шайкеш келүүдө.85  Буга окшогон беренелер Орусия сыяктуу башка өлкөлөрдө 
ЛГБТ жана аялдар укуктары  менен башка социалдык-маданий маселелерди ачыкка чыгарып 
талкуу жургузуугө жана ал маселелери боюнча активдүүлүккө чектөөлөрдү киргизүү үчүн 
колдонулган. Ошондой эле, максаттуу аудиторияга багытталбаганына карабастан, жаш балдардын 
психологиясына терс таасирин тийгизерине байланыштуу кээ бир адамдар тарабынан “салттуу” 
баалуулуктарга карама-каршы келет деп эсептелген контент менен искусствого цензура коюлган. 
Президент Жапаров 2021-жылдын 11-апрелде Конституциялык референдумду жергиликтүү 
кеңештерге шайлоолор менен бир күндө өткөрүү ниетин билдирип, кийинки өзгөрүүлөрдү талап 
кылуу үчүн жарандык коомдун саналуу гана убактысы калган.86 Бул жыйын биринчи жолу жарык 
көргөндөн кийин, 2021-жылдын 11-апрелинде болуп өткөн Конституциялык шайлоого 
шайлоочулардын 35% гана келгенине карабастан, алардын ичинен 79%дын  макулдугу менен Баш 
мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынган. Жаңы Конституцияга Президент кол коюп, 2021-
жылдын 5-май күнү расмий түрдө күчүнө кирген.  
 
Учурда Жапаров Кыргызстандын саясий иерархиясынын туу чокусунда болуп турганы талашсыз. 
Башкаруу системасын өздүк жетектөө таризине ылайыкташтырууга болгон аракетин активдүү 
жумшап жатканы көрүнүүдө. Бирок, Кыргызстан дагы деле экономикалык, социалдык жана 
саламаттыкты сактоо жаатында олуттуу көйгөйлөргө дуушар болуп, берилген убадаларынын 
аткарылышына басым жасалууда.  Жапаровдун президенттикке талапкер болуусу эл аралык 
коомчулук тарабынан сындуу көз караш менен кабыл алынып, буга байланыштуу анын Орусия, 
Кытай, Батыш жана эл аралык институттар менен болгон мамилелери анын бийликке келишине 
чейин эле татаалдашты. Бирок, донорлор менен чет өлкөлүк инвесторлорду тынчытуу максатында 
өзүнүн экономикалык улутчул иш-аракеттеринин кээ бирлеринен баш тарткан, анткени өлкөнү 
кыйын абалдан чыгарып кетүү үчүн эл аралык жардамдын маанилүүлүгүн түшүнө баштаган.  
Улутчул иш-аракеттерине Жапаровду белгилүү кылган (түрмөгө да отургузган) Кумтөрдү 
мамлекеттештирүү чакырыктарынан алгачкы маалда алыс болуусу дагы кирет. Бирок, бул 
басылма жарыялангандан кийин эле, Жапаров кайра өз көз карашын өзгөртүп,  парламент  
“Кумтөр” тоо кенин убактылуу мамлекеттик көзөмөлгө алган чаралады кабыл улууга добушун 
берген. Ошондой эле, Кыргызстандын өкмөтү шахтанын канадалык ээлери салыктарды төлөбөй,  
мамлекетке 170 миллион АКШ доллар карыз болуп калганы тууралуу билдирүү жасаган.87 Кен 
байлыктарын казууга уруксат эл аралык компанияларга берилбестиги тууралуу Жапаров бир нече 
жолу кайталап айтып, бирок учурда түзүлүп калган келишимдер бузулбастыгын белгилеген. Аны 
менен кошо, Жапаров Кыргызстандын эң маанилүү болуп эсептелген тоо кен секторундагы 
боштукту толтуруу үчүн жергиликтүү компанияларды керектелген заманбап техникалык 
каражаттары менен камсыздоо маселелерин көтөрүп чыккан.88 Мурунку айтылган сөздөрүнө 
күмөндөрдү жаратып, табигый ресурстардын, кубаттуулуктун жана кен байлыктарын казуу 

                                                           
85 Бул мисалда Германиянын Негизги Мыйзамынын 5.2 беренесине шилтеме берилген. Сөз эркиндиги боюнча берене кошумча тактоо 
менен берилүүдө: “Бул укуктар Жалпы мыйзамдардын, жаш муунду коргоо жана адамдын жеке намысы боюнча жоболор менен 
чектелет”, Gesetze-im-internet.de, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.pdf 
86 АКИпресс, Конституциялык референдум жана жергиликтүү шайлоолор 11-апрельге коюлду: Жапароов, февраль 2021, 
https://akipress.com/news:654513:Constitutional_referendum_and_local_elections_set_for_April_11__Japarov/  
87 Крис Риклтон, Кыргызстан:  Тоо кең казуу сектору мыйзам чыгаруучулардын соккусуна даяр, Eurasianet, ноябрь 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-mining-sector-braces-for-regulatory-blow?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
88Канат Шаку, Чет өлкөлүк инвесторлордун Кыргызстандагы тоо кен казуу секторунун келечек долбоорлорго катышуусуна тыюу 
салынды, BNE News, February 2021, https://intellinews.com/foreign-investors-banned-from-future-mining-projects-in-kyrgyzstan-201724/  
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жаатында кеңейтилген кызматташтыкты көздөгөн жаңы алкактык келишими Кыргызстан менен 
Түркиянын ортосунда түзүлгөндүгү 24-февралда белгилүү болду.89 
Жапаровдун жеке саясий брэндинин өзөгүн анти элиталык улутчулдук негиздеп, учурда жасаган 
иштеринде пайда болгон этияттык аны реалдуу саясий тобокелге салып, Жапаровдун популисттик 
көңүлү башка нерселерге бурулабы деген суроо ачык бойдон турат. Аксана Исмаилбекова 
белгилегендей, этникалык улутчулдук (Бакиевтер менен байланыштары бар болгонуна 
карабастан) Жапаровдун саясатынында башкы орунду ээлеген эмес, бирок анын онлайн 
тарапташтары алда канча тереңирээк маданият менен консервативдүү мүнөзгө ээ болгонун эске 
алуу зарыл. Бирок алардын арасында кээ бирөөлөрү этникалык улутчулду колдоп, диний 
кызматына от башы менен кирип кеткендер дагы болгондуктан, эгерде иштер начарлай баштаса 
азчылыктардын топтору өсүп жаткан басмырлоонун таасирин сезиши мүмкүн деген коркунучтар 
пайда болууда.  Жапаров менен Трамп президенттердин ортосунда аналогиялар бир нече жолу 
жүргүзүлгөн. Георгий Мамедовдун сөздөрүнө караганда, Трамп жана Жапаров экөө тең “саясатты 
тирешүү (конфоронтация) катары” түшүнүшүп, “өлкө кичи топтун кызыкчылыктарынан улам сазга 
батып отурат” деген сөздү айтуу менен мындай түшүнүктү чагылдырган риториканы Жапаров 
чындап эле колдонгон (бирок өзүн популист деген атка конуудан алыс туруу аракетин жасаган).90 
Күчтүү президент институтун курулушун жан дили менен каалаган Жапаров (бул каалосу анын 
президентикке келгенге чейин бир топ мурун эле билинчү) жылдап бюрократиялык 
натыйжасыздык менен ыраатсыздыктан бөлүктөргө ураган өлкөнү бириктирип, күчтөнгөн бир 
мамлекетти көрүүгө болгон каалоосунун чагылдырып турган. Бул кадам Путиндин өз башкаруусун 
легитимдештирүү макcатында мамлекетти бекемдөөдө жасаган аракеттерине окшошуп кетээри 
байкалууда.     
 
Биз учурдагы кырдаалга кантип келдик – Системалык көйгөйлөр 
Кыргызстандын учурдагы кырдаалага кептелип калганынын себеби көптөгөн жылдар бою 
мамлекет ичиндеги иштер аябай эле көп адамдар үчүн туура нукта кетпегенине байланыштуу 
болушу мүмкүн. Кыргызстанды тегеректеп турган, демократиялык абалы коркунучтуу болгон 
башка аймактарга салыштырмалуу, Кыргызстан орто дэңгээлде сактай алган ачык-айкындыгы үчүн 
эл аралык коомчулук кубаттап, мактагысы келгендиги бир нече убакыттын ичинде Кыргызстан 
дуушар болгон терең түзүлүштүк маселелердин кичирейтилишине же көңүлгө алынбай калышына 
алып келгендир.  Мындай кырдаалдын түзүлүп калгандыгынын себеби бир гана жакшы 
жаңылыктарга бай мамлекеттин репутациясын куруу гана болбостон, Кыргызстан салыштырмалуу 
ачык-айкын өлкө болгонуна байланыштуу көптөгөн уюмдар үчүн аймактык борборго айланып, бул 
кырдаалды бузууга эч кимдин ниети жоктой эле.   “Борбордук Азиядагы жалгыз демократиялуу” 
өлкөнүн жарандарында мындай “демократия” көбүнчө натыйжасыз жыйынтыктарга алып келүү 
менен демократиянын кызыктуулугун төмөндөгөнү туурасында ойлонуп чыгууга болгон 
муктаждык бар. Ошондой эле, мындай көрүнүш кыргызстандыктардын (Кыргызстандагы абалды 
“башаламандык” деп мүнөздөгөн бул аймактагы башка өлкөлөрдүн жарандарынын дагы) 
либералдуу институтун куруу мүмкүнчүлүгүнө болгон ишенимин актай алган эмес.   
 

                                                           
89 Дэйли Сабах (Daily Sabah), Түркия, Тоо кен казуу секторунда Кыргызстан кызматташтык боюнча алкактуу келишимге кол койду. 
Февраль 2021, https://www.dailysabah.com/business/energy/turkey-kyrgyzstan-to-sign-framework-deal-for-cooperation-in-mining 
90 Георгий Мамедов,  “Жапаров биздин Трамп”: эмне үчүн Кыргызстан глобалдык саясаттын келечеги болуп саналат, openDemocracy, 
январь 2021, https://www.opendemocracy.net/en/odr/japarov-is-our-trump-kyrgyzstan-is-the-future-of-global-politics/; Эрика Марат, 
Твиттердеги пост, Twitter, январь 2021, https://twitter.com/Ericamarat/status/1348273098370519040; Токтосун Шамбетов, 
Кыргызстандын президенттигине талапкерлер мамлекетти башкаруунун кайсы формасын тандашат?, Азаттык Радиосу, декабрь 2020, 
https://rus.azattyk.org/a/31011983.html; «Экономист» (The Economist) гезити, Шайлоочулардын көпчүлүгүнүн добуштарына ээ болуп, 
Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп шайланды, январь 2021, https://www.economist.com/asia/2021/01/14/sadyr-japarov-
is-elected-president-of-kyrgyzstan-in-a-landslide  
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Асель Доолоткелдиева менен Жасмин Кэмерон өз иштеринде белгилегендей, мамлекеттин 
бийлик өкүлдөрү мурунку төңкөрүштөрдөн алуучу сабактарды өздөштүрө албай келе жатат.91 
Ширин Айтматова жана башкалар билдиргендей, Советтер Союзу кыйрагандан кийин тышкы 
көрүнүшү үчүн гана түзүлгөн институттар өтө көп учурларда жөн гана сырткы фасадды түзүп, 
чыныгы бийлик ал фасаддын астында иш жүргүзүп, алардын имараттары ижарага берилген. 
Мындай көрүнүш эл аралык донорлордун миллиарддаган жардамына карабай болуп келсе, кээ 
бир учурларда бул кырдаал дал ошол жардамдын айынан түзүлгөн.92 Пандемияга чейинки 8,5 
миллиард АКШ долларды түзгөн ички дүң продукциясынын көрсөткүчүнө караганда, жүргүзүлгөн 
эсептөөлөр боюнча 2017-жылы Кыргызстанга кредиттик жана гранттык негизинде 9 миллиарддан 
ашык АКШ доллар каражаты бөлүнгөн (бул сумманын ичинен 2,5 миллиарддан ашык АКШ доллар 
каражаты грант болуп берилген).93 Cоветтер Союзу кыйраган мезгилден тарта биринин аркасынан 
бири келген жетекчилер эл аралык каржы институттар берген салттуу (нео-либералдык) саясий 
сунуштамаларын колдонуп, пайда көрө ала турган (ээликтен ажыратуу менен мамлекеттик 
мүлктөрүн менчиктештирүү аркылуу), бирок  натыйжасы жок колу буту байланган саясий 
оюнчулар басып алган склеротикалык жана баарын көзөмөлдөп турган өкмөттү алмаштырышкан.   
  
Мамлекеттик институттардын алсыздыгы саясий партиялык системасынын туруксуздуулугунда 
билинет, анткени саясий топтоолор дегенде чектелген идеологияга байланган айрым адамдардын 
тарабынан жетектелген бош бирикмелерди гана түшүнсө болот (идеология тууралуу сөз кылганда, 
айрымдар улутчулдук, либерализм жана орусчул саясат сыяктуу чоң темаларына тийиш 
амалдарын колдонгону, же президенттик менен парламенттик системаларынын ортосунда 
жасалчу тандоо сыяктуу конкреттүү саясат темасын колдонушканы кошо белгиленмекчи). Бирок, 
учурлардын көбүндө (дээрлик баардыгында) партиялардын алгачкы функциясын соцтармактар 
менен олигархиялык кызыкчылыктарынын ырастоо механизми катары түшүнүүгө болот.94 Дайыма 
кайталанып, калкып чыккан маселе 500 000 баштап 1 миллион долларга чейин параны талап 
кылган партиялык тизмеде алгачкы орундар болуп келген, себеби бул орундар мыйзамсыз акча 
табууга жол ачуу менен сот куугунтугунан коргонууну камсыздамак.95 Күчтүү президенттик 
системасына кайтып келүүгө байланыштуу бийликтин бекемделиши тууралуу көптөгөн негиздүү 
кооптор кандай гана болбосун, мурунку парламенттик система күтүлгөн жыйынтыктарды көргөзө 
албаганы менен ал убакта бийликтеги мыйзам бузгандарга карата чара көрүлбөгөнү айдан ачык 
көрүнүүдө.    
 
Коррупция жана уюшкан кылмыштуулук  
Жогоруда айтылып, төмөндө берилген макалалар менен Кыргызстан тууралуу башка көптөгөн 
маалымат репортаждары мамлекет дуушар болгон көптөгөн көйгөйлөрдүн өзөгүндө паракорчулук 
жатканын белгилешүүдө. Борбордук Азиянын башка аймактарында тамырлап, бутактап кеткен 
паракорчулукка өбөлгө тузгөн көптөгөн табигый кең байлыктары Кыргызстанда жок болгонуна 

                                                           
91 Асель Доолоткельдиева, Твиттердеги пост, Twitter, январь 2021, 
https://twitter.com/ADoolotkeldieva/status/1348230029906489344?s=20  
92 Асель Доолоткельдиева, Твиттердеги пост, Twitter, январь 2021, 
https://twitter.com/ADoolotkeldieva/status/1348312032337133569?s=20  
93 Рыскелди Сатке,  Кыргызстанга берилген чет өлкөлүк жардамдын тескери жагы,  The Diplomat, June 2017, 
https://thediplomat.com/2017/06/the-downside-of-foreign-aid-in-kyrgyzstan/; Дүйнөлүк Банк, Кыргыз Республикасы, 
https://data.worldbank.org/country/KG  
94“Кландар” деп бир катар байкоочулар кимдерди сүрөттөйт: RFE/RL’s Service, OCCRP, Kloop, and Bellingcat, Кыргызстанда белгилүү үй-
бүлөлүк кландын ойногон саясий оюну, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/30870040.html  
95 Омурбек Ибраев,  Кыргызстандагы саясаттын баасы, WFD, сентябрь 2019, https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2017/09/Cost-of-
Politics-Kyrgyzstan.pdf; Эрика Марат, Кыргызстандагы протесттердин коррупциялашкан криминалдарды саясаттан четтетүүдө 
натыйжасыздыгы, Форэйн Полиси (Foreign Policy), октябрь 2020, https://foreignpolicy.com/2020/10/22/kyrgyzstans-protests-wont-keep-
corrupt-criminals-out-of-politics/  
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карабастан, бул маселеге жергиликтүү дэңгээлден баштап элиталарга чейинки бийлик түзүмдөрү 
белчесинен аралашкан.      
 
Кыргызстандын жайгашуусу бул маселенин маанилүү бөлүгү болуп турат. Орусия, Белоруссия, 
Казакстан, Армения жана Кыргызстан кирген Евразия экономикалык биримдигинин бажы 
бирикмесине товарлардын ташылып кирүүсүнүн негизги пункту болуп саналат. Бажы зонасына 
товарлардын ташылып келиши, өзгөчө Кытайлык товарлардын ташылышы (Орусияга жана 
Казакстанга жолун Кыргызстандагы “Торугарт” өтмөгү аркылуу улап, Кытайдын түндүк-батышында 
жайгашкан Кашгарда башталган “Түндүк маршруту”) паракорлукка кенен мүмкүнчүлүктөрүн ачып, 
таасирдүү оюнчулардын бейрасмий монополиялардын түзүүсүнө жол берет. Расмий бажы 
өткөрүү-пункттарынан өтүү үчүн төлөнүүчү паранын эсебинен мыйзамсыз киреше табылып, 
мындай формалдуу иштер көңүлгө алынбаган жерде аткезчилик (контрабанда) 
мүмкунчүлүктөрүнө кенен жол ачылууда. Товарларды чек-арадан өткөрүү менен алектенген 
транспорт жана логистика жаатында үстөмдүк кылуу үчүн өлкөгө товарларды өткөрүү ыйгарым 
укуктарын кыянаттык менен колдонулуусу кирешенин мыйзамсыз табуунун дагы бир жолу болуп 
эсептелет.96 Бул маселенин экинчи жагы Орусия менен Европага карай өйдөдө белгиленген 
“Түндүк маршруту” Кыргызстандан өтүп, баңгизат аткезчилигинин өткөрүү пункту болуп, биринчи 
кезекте Ооганстандан героиндин Таджикистан аркылуу ташылышы жөнүндө кеп болмокчу.97 
Ширин Айтматова өз баяндамасында билдиргендей, Кыргызстандагы көмүскө экономика 
эбегейсиз көлөмдүү болуп, болжолдуу түрдө келтирилген эң акыркы анын көрсөткүчү 
Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 42% түзгөн.98 
 
Эл аралык башкаруучулар менен журналисттер баса белгилегендей, каражаттардын мындай 
мыйзамсыз табуу булагынын эки түрүн көзөмөлдөп, үстөмдүк кылган таасирдүү күчтөр катары 
Райымбек Матраимов (бажы) менен Камчы Көлбаев (баңгизат) таанымал болушкан.  
2013-жылы Түштүктөгү бажы кызматынын жетекчилигине жетээрден мурда, Кыргызстандын 
түштүк аймагындагы Бажы башкармалыгынын башкаруучусунун орун басары, кийин  
2007-жылы жетектөөчүлүккө келип, Матраимов өз жолун бир нече катардагы кызматтарында 
иштеп баштаган. 2015-жылы Улуттук Бажы кызматынын башчысынын орун басарлыгына 
жогорулап, ал убакытка чейин мыйзамсыз киреше табуу айыптарын таануу менен “Раим-
миллион” деген атка конуп калган.99 2017-жылы президенттик мөөнөтү аягына чыгаардан мурда 
Алмазбек Атамбаев Матраимовду кызматынан кетиргенине карабастан, ал мезгилде парламентте 
бийликти кармап турган Кыргызстан Социал-Демократтардын партиясында Матраимовдун агасы 
өзүнө орун камдап койгон. Натыйжада, жогоруда белгиленгендей Матраимовдордун үй-бүлөсү 
“Мекеним Кыргызстан” саясий партиясын негиздешкен.     
 
Орто беделдүү бажы кызматкеринин көрүнүктүү байлыктары менен олуттуу таасири 
Кыргызстанда кеңири белгилүү болсо да, дал Эркин Европа Радиосу/Эркиндик Радиосу (RFE/RL), 
Коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCRP) жана бул долбоордун 
кыргыз мүчөсү Kloop борборунун биргелешкен журналисттик иликтөөлөрү Матраимовду өлкөдөгү 

                                                           
96 RFE/RL’s Кызматы, OCCRP, Kloop, жана Bellingcat, Матраимовдун империясы, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/the-
matraimov-kingdom/30868683.html  
97 БУУнун Кылмыштууулук жана баңгизат боюнча бөлүмү (UNODC), Түндүк маршруту менен  ооган апийимдин ташылышы, июнь  2018, 
https://www.unodc.org/rpanc/en/Sub-programme-4/afghan-opiate-trafficking-along-the-northern-route.html  
98 Эл аралык SHADOW долбоору жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыктарынын Бишкекте жарыяланышы, IBC Members’ News, декабрь 2020, 
http://ibc.kg/en/news/members/4807_results_of_a_research_of_the_international_shadow_project_presented_in_bishkek 
99 Элеанор Бейшенбек, “Райым-миллиондун” ийгилигинин сыры, Азаттык Радиосу, август 2015, https://rus.azattyk.org/a/27215390.html 
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саясий дебаттардын чордонуна чыгарган.100 Алардын репортаждары алгач Дубайда жашаган 
казакстан жарандыгына ээ болгон этникалык уйгур Хабибула Абдукадырдын Матраимов менен 
болгон байланышына басым жасаган. Ошондой эле Хабибула Абдукадыр Лондондо, Вашингтондо 
жана Германияда көлөмдүү мүлктөргө ээлик кылып, тергөө тобунун сөздөрүнө караганда 
Борбордук Азиядагы жүктөрдүн аткезчилик империясынын борборунда Абдукадырдын 
тургандыгы ортого чыккан.101 Айеркен Саймаитинин берген көрсөтмөлөрүнүн негизинде гана 
жогоруда айтылган иликтөөлөрдү жүргүзүүгө шарт түзүлгөн, анткени Саймаитинин сөздөрүнөн бул 
көмүскө тармактарынын атынан 5 жыл бою 700 миллион АКШ доллар каражаттарын которуп, 
которулган акчалардын изин жашыруу менен алектенгенин жана ортомчунун ролун ойногону 
белгилүү болгон.102 Көмүскө иштердин бетин ачкан Саймаитинин сөздөрүнөн Матраимовдордун 
үй-бүлөсүнүн фондуна 2,4 миллион АКШ долларга жакын каражаттардын түшкөнү жана Дубайда 
кыймылсыз мүлктүн курулушу боюнча болжол менен Матраимов менен Абдукадырдын 
кызматташтыгы тууралуу маалымат ачыкка чыккан.  Мыйзамсыз иштердин жүзүн ачкан иликтөө 
жарыяланаардан бираз гана мурун Саймаити буйрук менен өлтүрүлгөн. Бул иликтөө Бишкекте 
коррупцияга каршы протесттерди козгоп, бул жыйынга өз салымын кошкон Ширин Айтматова  
баш болгон “Үмүт 2020” кыймылы иш жүргүзүп баштаган.103  
 
2020-жылдын октябрдагы шайлоолордон мурда бул темадагы талкуулоолор кайрадан жанданган, 
себеби Матраимовдордун “Мекеним Кыргызстан” партиясы алгачкы орунду ээлөөгө күрөшсө, 
RFE/RL, OCCRP, Bellingcat жана Kloop уюмдарынын репортаждары “Матраимовдун империясы” 
деген баш сап менен Матраимовдорго көңүлүн кунт койгон.104 Репортажды даярдагандардын 
айтканына караганда,  Матраимов өз бизнесин курган механизмдери отчеттордо 
документтештирилген. Бул иликтөөнүн орчундуу бөлүгүнүн жарыяланышына Матраимовдун 
жубайы, Аманда Тургунова “элитанын” катарына киргендигин сыланкороздук менен жар салып, 
соцтармактардагы жеке баракачаларына акылга сыйбаган сатып алуулары менен 
ысырапкорчулугун көрсөтүүсү салым кошкон.105 Аманда Тургунова тууралуу чыккан репортаж 
элдин кыжырын ого бетер кайнатып, 4-октябрь шайлоо күнү “Мекеним Кыргызстан” партиясынын 
жана башка Матраимовчулдардын добуштарды сатып алуу аракеттери отко май куйгандай болуп, 
натыйжада президент Жээнбеков кызматынан кеткен.106   
 
Шайлоо өтөөрү менен бийликке Жапаров келгенден кийин эле дароо жаңы бийлик Матраимов 
боюнча иликтөө иштери жүргүзүлөөрү тууралуу билдирүү жасаган. Ал билдирүүдө Матраимовдор 
бажы тармагында көмүскө кирешеси мурун айтылган 700 миллион АКШ доллардан ашкан алда 

                                                           
100 Али Токтакунов,  Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондогон доллардын изине түшүү, Азаттык Радиосу, май 2019, 
https://rus.azattyk.org/a/29971887.html; OCCRP, RFE/RL, жана Kloop, 700 миллион АКШ долларга тете адам, RFE/RL, November 2019, 
https://www.rferl.org/a/the-700-million-man/30284812.html  
101 OCCRP, RFE/RL, жана Kloop, Көмүскө каражаттардын жардамы менен курулган мүлктөрдүн империясы, OCCRP, декабрь 2019, 
https://www.occrp.org/en/plunder-and-patronage/a-real-estate-empire-built-on-dark-money  
102 OCCRP, RFE/RL, Kloop, жана Bellingcat, “Аны өлтүрүү керек”: Кыргызстандагы акчаны чыгарып кетүү схемасын ачыктаган кишинин 
аркасынан жалганчы киллердин түшүшү, RFE/RL, ноябрь 2010, https://www.rferl.org/a/man-who-exposed-kyrgyz-smuggling-scheme-was-
hunted-by-contract-killers/30940261.html  
103 Нуржамал Джанибекова, Кыргызстан: Импровизацияланган митинг коррупцияга каршылыкты көрсөтүүнүн дагы бир ыкмасына 
шилтеме берүүдө, Eurasianet, ноябрь 2019, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-impromptu-rally-signals-new-way-of-opposing-corruption 
104 RFE/RL’s Service, OCCRP, Kloop, жана Bellingcat, Матраимовдун империясы, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/the-
matraimov-kingdom/30868683.html  
105 OCCRP, RFE/RL’s Азаттык Радиосу, Kloop жана Bellingcat, “Кыргыз бажыдагы чиновниктин кооз жашоосу”, OCCRP, декабрь 2020, 
https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/the-beautiful-life-of-a-kyrgyz-customs-official  
106 OCCRP командасы, Ошентип, силердин репортаждарыңар уланып жаткан төңкөрүштүн факторуна айланды, эми эмне кыласыздар? 
Медиум, октябрь 2020, https://medium.com/occrp-unreported/so-your-reporting-became-a-factor-in-an-ongoing-revolution-what-do-you-
do-next-54b993a11a39  
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канча ири схемаларга тийиштүү экендиги белгиленген.107 Ошентип, 2 миллиард сомго жакын (23,6 
миллион АКШ доллар) жеке пайда көрүп, мамлекетке зыян келтирген деген айыбы тагылып, 20-
октябрда Матраимов камакка алынган. Бирок, жогоруда белгиленгендей Жапаров жана ал койгон 
УКМКнын жаңы төрагасы Камчыбек Ташиев менен биргеликте экономикалык мунапысты 
жарыялоо менен түзүлүп калган кырдаалдан чыгуу амалын табышкан. Бул демилгеге ылайык, 
жасалган кылмыш иштери боюнча орчундуу жазадан кутулуу үчүн мурунку жылдарда 
паракорчулуктан мыйзамсыз жол аркылуу тапкан кирешесинин бөлүгүн кайтаруу мүмкүнчүлүгү 
сунушталган. Жарыяланган экономикалык мунапыстын жыйынтыгында мамлекеттин казынасына 
көптөгөн накталай каражаттар түшүп, убадаланган тез “жыйынтыктарды” көрсөтүү менен өтө эле 
курч жана ыңгайсыз суроолорду берүүдөн баш тартып, кылдаттыкты талап кылып, түзүлүп келе 
жаткан аярлуу күчтөрдүн бузулушу эч кимге кереги жоктой эле. Матраимов кайтарып берүүгө 
макул болгон 2 миллиард сомдон (23,6 миллион АКШ доллардан) 600 миллион сомду Бишкек 
шаардагы 9 батир жана соода борборун мамлекетке жаздыруу менен кутулган. Акырында, 
күнөөсүн өз мойнуна алып, (23,6 миллион АКШ долларга кошумча) 3000 АКШ доллар айып пулун 
төлөөгө макул болуп, Матраимовго карата 2020-жылдын февраль айынан тарта мамлекеттик 
кызматтарда иштөөгө үч жылдык тыюу салынган.108 Бул кадамы элдин жүзүнө түкүрүк катары 
кабыл алынып, коомдо пайда болгон резонанс нааразылык акцияларын кайрадан жанданткан.109 
Бул жыйын жазылып жаткан учурда күтүлбөгөн бурулуу болуп Матраимовдун кайрадан УКМК 
тарабынан камалышы болду, анткени мындан бир жума мурун эле  анын акчалардын изин 
жашыруу иштери боюнча тагылган айыптары сотто каралып, эки айга алдын ала абакка киргизүү 
чечими кабыл алынган.110 Кыргызстандагы мыйзамдар менен маселелери бар болгонуна 
карабастан, Матраимов жана анын жубайы 2020-жылдын декабрь айынан баштап паракорчулукка 
шектелүүнүн негизинде АКШнын Магнитский санкцияларынын тизмесине киргизилишкен.111  
 
“Камчы” коюлган аты менен таанылган Камчыбек Кольбаев кыргыз саясатына таасирин көп деле 
тийгизбегени менен 2011-жылдагы АКШда кабыл алынган “Чет өлкөлүк баңгибарондор” тууралуу 
мыйзам боюнча “олуттуу чет өлкөлүк баңги соодагер” катары таанылып,  
2012-жылдын февраль айынан бери АКШнын Каржы министрилиги тарабынан Кольбаевдин 
бардык финансалык эсептери тоңдурулган.112 Жыйынтыгында, 2012-жылдын декабрь айында 
Кольбаев Бириккен Араб Эмираттарынан кайра Кыргызстанга экстрадицияланып, абакка 5 жарым 
жылга камалып, кийин ал мөөнөтү 3 жылга кыскартылып, 2014-жылы май айында акыры абактагы 
мөөнөтү аягына чыкты деген корутундунун негизинде эркиндикке чыккан. Уюшкан кылмыш 

                                                           
107 Здравко Любас, Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимовду абакка киргизди, OCCRP, октябрь 2020, 
https://www.occrp.org/en/daily/13282-kyrgyz-authorities-arrest-matraimov-the-700-million-man  
108 Настоящее время (Currenttime),  Кыргыз бажы кызматынын башчысынын мурунку орунбасары коррупция иши боюнча 6 миллион 
долларды мамлекеттик казынага төктү, ноябрь 2020, https://www.currenttime.tv/a/matraimov-kazna-6-mln/30956200.html; OCCRP, 
Кыргыз бажы кызматынын мурунку кызматкери паркорчулук айыбын моюнуна алып, 3000 долла айып пулун төлөөгө даяр, февраль 
2021, https://www.occrp.org/en/daily/13850-kyrgyz-ex-customs-official-matraimov-pleads-guilty-to-graft-fined-3000; Оксана Гут, 
Макулдашуу боюнча Матраимовго айып пулу салынуусу күтүлүп, мамлекеттик кызматтарды иштөөгө 3 жылдык тыюу салынат 
Matraimova, according to the agreement, will be fined and banned from holding public office for 3 years, vb.kg, октябрь 2020, 
https://www.vb.kg/doc/393320_matraimova_po_soglasheniu_jdet_shtraf_i_zapret_zanimat_gosdoljnosti_3_goda.html; Азаттык Радиосу, 
Radio Azattyk,Матраимов Бажы кызматында коррупциялык схемалдарды түзгөнүн моюна алды. Ага карата сот 260 миң сом өлчөмүндө 
айып пулун төлөө өкүмүн чыгарган, февраль 2021, https://rus.azattyk.org/a/31097620.html  
109 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Кыргыз активисттери коррупцияга каршы митингге чыгууда, RFE/RL, февраль 2021, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-activists-rally-against-corruption/31102170.html  
110 Катэрина Путц,  Кыргызстандагы Бажы кызматынын мурунку кызматкери Матраиомв кайрадан камакка алынды, The Diplomat, 
февраль 2021, https://thediplomat.com/2021/02/in-kyrgyzstan-controversial-former-customs-official-matraimov-rearrested/; Катэрина Путц,  
Акчаны адалдоо жана өлкөдөн чыгаруу боюнча козгологон иши уланып, Матраимов сотко чейин абакка киргизилди, The Diplomat, 
февраль 2021, https://thediplomat.com/2021/02/matraimov-placed-in-pretrial-detention-as-money-laundering-investigation-moves-ahead/  
111 АКШнын Казына департаменти, Казына департаменти Африка менен Азиядагы коррупционерлерге карата санкцияларды таңуулады, 
декабрь 2020, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206  
112 Лидия Осборн, Камчыбек Кольбаев, OCCRP, июнь 2018, https://www.occrp.org/en/goldensands/profiles/kamchybek-kolbayev  
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топторун жетектеген деген айыптары дагы алынган.113 Эркин Европа Радиосу/Эркиндик Радиосу 
(RFE/RL), Коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCRP), Kloop 
борборунун жана Bellingcat уюмунун биргелишкен Матраимовдорго карата журналисттик 
иликтөөлөрү Кольбаев менен Матраимовдун ортосунда байланыштары бар экендигин аныктап, 
Матраимовдун үй-бүлөсү болжол менен Кольбаевге таандык болгон Ыссык-Көлдөгү вилласында 
токтошкону белгиленди.114 Жапаров менен Ташиевдин ашыкча жарнамаланган коррупцияга 
каршы кампаниясынын алкагында 2020-жылдын октябрь айында Кольбаев кайра камакка 
алынган, бирок ага карата чаралардын көрүлүшү белгисиз.115 
 
Аксана Исмаилбекова өз эссесинде белгилегендей, мындай ири оюнчулар түптөлүп, тамырларын 
терең кетирген паракорчулук маданиятынын эң жогорку дэңгээлинде отуруп, бул маданият 
кылмыштуу таптар менен мамлекеттин бүтүндөй ишмердүулүгүнө сиңип калган. Ишкерлер 
мамлекет менен кылмыш топтордун аралашма симбиотикалык кызматташуусуна мажбур болуп, 
жергиликтүү дэңгээлден баштап улуттук дэңгээлге чейин пара берүү менен (расмий жана бей 
расмий) коргоонууга жана экономикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ болууда. Кольбаев менен 
Матраимов сыяктуу чоң фигуралардан баштап жергиликтүү саясатчыларга чейин өздөрүнүн жеке 
жактоочу жана кардарлык тармактарына ээ. Мамлекет ийгиликке жете албай калган учурларда 
анын ордуна ишке киришүүгө даяр болгон социалдык камсыздандыруунун өз схемаларын ири 
оюнчулар натыйжалуу түрдө иштетишет. Мисалы,  социалдык программаларды жүргүзүп жана 
Оштогу университке барып, окуганга студенттерди колдогон Матраимовдун үй-бүлөсүнүн 
фондунун Кара-Суу аймагында таасири кыйла эле жогору.116 Эрика Марат белгилегендей, 
пандемия учурунда мамлекет өз милдеттерин аткара албай калганда өзү чыккан Ыссык-Көл 
районуна Кольбаев колдоо катары керектелген дары-дармектер менен башка керектелген 
жабдуулардын жеткирилишин камсыздаган.117 Жергиликтүү дэңгээлде болсо, өзгөчө Ош жана 
анын тегерек аймактарында жайгашкан спорттук клубдар менен машыгуучу залдар каржылай 
турган конкреттүү бир жактоочунун атынан иш жүргүзчүдөй жергиликтүү күчтөр (спортсмендер) 
менен камсыздоосун улантууда. Бул жигиттер саясий партиялардын атынан шайлоолордо 
байкоочу болуп берип, ошо жактагы участоктордо аларды каржылап турган кишинин саясий 
партиясынын атынан добуштарды сатып алуу схемаларын башкарууда пайдаларын көрсөтүшөт.  
 
Жогоруда айтылгандай, ар бир келген президент кабинетте ээлеген бийликти жеке чөнтөгүн 
мүмкүн болушунча толтуруу максатында колдонушкан. 2016-жылы Карнеги фондунан Сара Чейз 
жүргүзгөн изилдөөсү президенттин (ал убакытта Атамбаев болуп турган учур) өлкөдө башка 
клептократтык тармактардын үстүнөн болгон үстөмдүгүн аныктап, ал үстөмдүгү укук коргоо 
органдар менен соттор президентке баш ийгенинен байкалган.118 
 

                                                           
113 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Белгилүү крим төбөл түрмөдөн чыгат, RFE/RL, май 2014, https://www.rferl.org/a/reputed-kyrgyz-crime-boss-
to-be-released-from-prison/25389844.html  
114 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, OCCRP, Kloop, жана Bellingcat,  Кольбаевдин байланыштары, RFE/RL, December 2020, 
https://www.rferl.org/a/matraimov-kolbaev-kyrgyzstan-corruption/30996468.html  
115 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Белгилүү кримтөбөл Бишкекте кармалды, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/notorious-kyrgyz-
crime-boss-detained-in-bishkek/30906562.html  
116 Крис Риклтон жана Бекполот Ибраимов, Кыргызстан: Саясий аренада абал курчаганда көшөгөнүн артына бекинген, Eurasianet,  июль 
2019, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-kingmaker-lurks-behind-curtain-as-politics-heat-up  
117Эрика Марат Erica Marat, Кыргызстандагы протесттердин коррупциялашкан криминалдарды саясаттан четтетүүдө 
натыйжасыздыгы,Форэйн Полиси (Foreign Policy), октябрь 2020, https://foreignpolicy.com/2020/10/22/kyrgyzstans-protests-wont-keep-
corrupt-criminals-out-of-politics/  
118 Сара Чейз, Коррупциянын түзүмү: Евразиялык өлкөлөрдүн мисалында системалык талддоо (анализ), Карнеги эндоумент (Carnegie 
Endowment), июнь 2016, https://carnegieendowment.org/files/CP274_Chayes_EurasianCorruptionStructure_final1.pdf  
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Мындай үмүтсүз абалга дуушар болгондо, Батыш колдогон паракорчулукка каршы күрөшүүгө 
багытталган институционалдык реформанын жүргүзүү аракеттери болгон күчү менен элден 
колдоо табууга умтулган. Кыргызстан учурда ачык-айкындуулукту жогорулатуу максатында 
өкмөттөр менен иштешкен глобалдуу уюмга, “Ачык өкмөт” өнөктөштүгүнүнө мүчө болуп турат. 
Бирок, кээ бир министриликтерде маалыматтын жеткиликтүүлүгүндө болгон чектелген прогресс 
менен Жээнбеков маалында киргизилген пайдалуу, бирок жетиштүү түрдө колдонулбаган 
электрондук сатып алуу системасына карабастан, өкмөт маанилүү реформалардын ордуна эл 
аралык донорлор колдогон реформа боюнча өкмөт долбоорлоруна жана схемага болгон 
мүчөлүктүн пиар пайдаларына кобүрөөк маани берген.119  
 
Аксана Исмаилбекова билдиргендей, президент Жапаров «доля» (мамлекеттик мекемелерге 
бизнестен түшкөн пайданын бир “бөлүгүн берүү”) аттуу системасын жокко чыгарууга убада берип, 
өйдөдө айтылгандай октябрда бийликке жаңы өкмөттүн келишинен кийин экономикалык 
мунапыстын натыйжасында каражаттардын бир бөлүгү жеңил опузалоо түрүндө кайтарылган.  
Кайра эле Исмаилбекованын сөздөрүнө кайрылсак, Жапаровдун паракорчулук боюнча чараларды 
көрөөрүнө ишенип, аны колдогондордун арасында кээ бирлердин чындап колдогонун себеби 
мамлекеттеги коррупцияны толугу менен жоё алат дегендиктен эмес. Бишкектин сырткы кээ бир 
аймактарындагы эл Жапаровду экономикалык популист катары таанып, мурунку кесиптештерине 
караганда коррупциянын кыжырды кайнаткан учурларына каршы чараларды көрүп, коомчулуктун 
кызыкчылыктарын эске алуу менен тамырлап кеткен коррупциянын процесстерин кылдаттык 
менен башкараар деген ой түзүлүп калгандай. Дал ушул контекстте, жөнөкөй жараандардын 
жашоосун бузган уюшкан кылмыштуулуктун аракеттерине жана жергиликтүү аткаминерлер менен 
милиционерлердин майда паракорчулукка каршы көрүнүктүү кадамдары чындап жасалса, анда 
казынага чектелген каражаттардын кайтарылышы менен мунапыстын алкагында колдун 
чабылышы Жапаровдун колдоосуна өтө эле терс таасирин тийгизбөөгө тийиш. Эгерде Жапаровдун 
ишмердүүлүгү жогоруда белгиленген нукта кеткен болгондо, бийликтин тузүмдөрүн бекемдеп, 
жабык эшиктердин аркасында жүргүзүлгөн эбегейсиз чоң коррупцияга өбөлгө түзүлмөк (мындай 
иш-аракеттери социалдык тармактарга чыгып таркалып кетпөөнүн шартында гана). Башкаруунун 
мындай жолуна мисал болуп жакын арада эле уюшкан кылмыштуулктун болжолдуу “көзүрү” 
Кадырбек Досоновдун камалышын айтууга болот. Анын ири мүлктөрү камерага тартылып, Улуттук 
коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан ачыкка жарыяланган.120  
 
Улутчулдук, салттар, укуктар жана дин 
Коррупциянын өсүүсү менен биргеликте улутчулдук жана ага байланыштуу популисттик, социо-
консервативдик жана салттуу кыймылдар кыргыз саясатынын эволюциясынын башкы факторлору 
болуп саналууда. Советтер Союзунун кыйроо убагында жана андан кийин Кыргызстан жараны 
болууну түшүнүү процесси ортого чыга баштаган. Кыргыздар өз алдынча этникалык топ болуп 
жашаганы менен Кыргызстан мамлекети Советтер жана Орусия империяларына толугу менен 
сиңгенден кийин гана түзулгөн. Ошол мезгилде алгач айтканда Кыргызстандын түштүгүндө 
жайгашкан өзбектердин жамааты менен империялык жана советтик доордо көчүп келген орустар 
сыяктуу Кыргызстандын жеринде көптөгөн этникалык улуттар жашашкан.121 Президент Акаевдин 
“Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз” аттуу демилгесин жүзөгө ашырып баштаганына карбастан, ал 

                                                           
119 “Ачык өкмөт” өнөктөштүгү (Open Government Partnership), Кыргыз Республикасы, 2017-жылы “Ачык өкмөт” демилгесине мүчө 
болгон, Иш-аракет плаы 1, https://www.opengovpartnership.org/members/kyrgyz-republic/  
120 Юрий Копытин,  Кадырбек Досонов кримтөбөлдүн Ош шаарынан Биишкек шаарына жеткизилиши,  24.kg, февраль 2021, 
https://24.kg/english/183136_Crime_boss_Kadyrbek_Dosonov_brought_to_Bishkek_from_Osh_city/; Kloop, Твиттердеги пост, Twitter, 
февраль 2021, https://twitter.com/kloopnews/status/1361950547486646274?s=20 
121 Ошондой эле “империялык жана советтик доордо көчүп келген орустар” деген аталышка этникалык казактар дагы кирген. 
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жана андан кийинки саясатчылар өз саясий максаттарын көздөп кыргыз этникалык улутчулдугун 
түзүп, өнүктүрүүгө жана аны башкарууга умтулушат.122(Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө 
мамлекеттик түзүмдөрүндө көпчүлүктү тузгөн) Этникалык кыргыздар менен (төмөндө белгиленген 
окуяларга чейинки түштүктөгү экономиканын жеке секторунда көпчүлүктү тузгөн) этникалык 
өзбектердин ортосунда чыңалуу Ошто жана анын тегерек четинде эки ири баш аламандык менен 
аяктаган. Биринчиси 1990-жылы болсо (колхоздогу бийликтин талаш-тартышынын жыйынтыгында 
300 ашуун  киши каза табышкан), экинчиси 2010-жылы (бул окуяда курмандыкка чалынгандардын 
саны эмдигиче такталбай турат, бирок болжол менен 426 киши көз жумгандыгын белгилеген 
отчетту жергиликтүү серепчилерден турган Улуттук комиссиясы жарыялап, бул маалымат эл 
аралык серепчилер тарабынан сынга алынып, чыныгы саны бир нече миңдин тегерегинде 
болгонун кошумчалашкан).123 
 
2010-жылы зомбулуктун айынан чыккан чыр-чатак президент Бакиевдин бийлиги кулатылгандан 
кийин от алып кеткен.  Өлкөнүн саясий келечеги боюнча кеңири таралган талаш-тартыштар 
өзбектер өкмөттун чөйрөсүндө көпчүлүк добушка ээ болуусун талап койгонуна алып келсе, өз 
кезекте этникалык кыргыздар жер реформасын жүргүзүүгө кайрадан чакырып, кедей жарандарга 
жерлерин бөлүштүрүп берүү үчүн өзбекетрди өлкөдөн кууп чыгуу чакырыктары дагы кээ бир 
учурларда орун алган.124 Чыңалуу апрель менен июнь айларынын ичинде өрчүп, Жалал-Абадда 
туу чокусуна жеткен баш аламандыкка айланып, 9 жана 10 июнда Ош шаарында жаңжалдын оту 
өзгөчө жагылган.    
 
Баш аламандыктардан кийин, президент Роза Отунбаева Борбордук Азия боюнча ЕККУнун 
Парламенттик Ассамблеясынын атайын өкүлүн, Киммо Килджуненди жетекчиликке чакыргандан 
кийин,  жергиликтүү иликтөөгө кошумчаланып Кыргызстан түштүгүндөгү окуяларды иликтөө 
боюнча көз-карандысыз эл аралык Комиссиясы түзүлгөн.125 Жаңы тузүлгөн Комиссиянын 
маалыматына караганда каза болгондордун жана жаракат алгандардын жалпы саны 470 барабар 
болуп (көбүнчөсү этникалык өзбектер болгон), бирок андан дагы артышы мүмкүндүгү белгиленип, 
111 миң кыргызстандык өзбектер Өзбекстанга көчүрүлүп, дагы 300 миңге жакын өзбектер 
Кыргызстан боюнча ар жакка жеткирилген. Бирок, Кыргызстан өкмөтү өзбекчил деген шектин 
негизинде бул Комиссиянын жыйынтыктарын четке кагып, Кильджуненди персона нон-грата 
кылып жарыялаган. Эрик МакГлинчи өз эссесинде өкүнүү менен эстегендей, “2010-жылдагы 
этникалык зомбулук тууралуу пикирлерин билдирген (Ош шаарынын мурунку мэри) 
Мырзакматовдун, же башка бир кыргыз улутчулунун бир тараптуу баяндамасына бир дагы 
кыргыз лидери каршы чыгууга аракет жасаган жок. Бул баяндамага каршы чыгуу өзүнө саясий 
кол салууга барабар эле. Демек, 2010-жылдагы баш аламандыктардан кийин этникалык 
өзбектерге карата кыргыз сот системасынын тарабынан жасалган одоно сот катасын 
оңдоого аткаруу бийлигинин эч кимиси аракет кылбаганы таң калаарлык эмес”.      
 

                                                           
122 Алишер Хамидов,  Этника аралык чыңалуунун өрчүшү Кыргызстандын түштүк аймагын тынчсыздандырууда, Refworld, ноябрь 2002, 
https://www.refworld.org/docid/46cc322dc.html  
123 Эрика Марат,  Оштогу каргашалуу окуялардын улуттук иликтөөсүнун жыйынтыгы аз болууда, Refworld, январь 2011, 
https://www.refworld.org/docid/4d469cb52.html; Human Rights Watch, “Адилеттик кайсыл жерде?” Кыргызстандын түштугүндөгү 
кайгылуу окуялар жана анын кесепеттери, август  2010, https://www.hrw.org/report/2010/08/16/where-justice/interethnic-violence-
southern-kyrgyzstan-and-its-aftermath  
124  ЕККУнун улуттук азчылыктар боюнча Жогорку Комиссииясы,  “Кыргызстан боюнча билдирүү”, Вена, 6-май 2010, 
www.osce.org/documents/hcnm/2010/05/45132_en.pdf  
125 Эрика Марат,  Оштогу каргашалуу окуялардын улуттук иликтөөсүнун жыйынтыгы аз болууда, Refworld, январь 2011, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf  
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2010-жылдагы каргашалуу окуялардан кийинки жылдардын ичинде этникалык кыргыздардын 
жамааты түштүктүн жергиликтүү экономикасында өз ролун керек болушунча кеңейткен.   
Исмаилбекованын ишинде белгиленгендей, зомбулуктун андан нары өрчүп, жалындап кетпеши 
жана саясий кысымга алынбаш үчүн өзбек калкы өзүн коргоо тактикасын колдонууга мажбур 
болгон. Мындай тактика шайлоолордун божомолдуу жеңүүчүлөрүн колдоо менен өзбек 
жамаатынын орчундуу бөлүгү Орусияга жана Өзбекстанга миграцияга кеткенин камтыган. Өсүп 
жаткан улутчулдуктун фонунда кыргыздарга да, өзбектерге да бир дэңгээлде кыргыз жарандык 
(этникалык эмес) идентүүлүк демилгесин алдыга сүйрөп чыгаруу аракеттери оңунан чыкпай 
калган.  
 
Басылманын башында белгиленгендей, акыркы он жылдык убакытта өсүп жаткан кыргыз 
улутчулдук маанайы жергиликтүү өзбек азчылыгына багытталбастан, ар кандай талаш-тартышты 
туудурган батыш баалуулуктарына каршы пикирлерде, (жогоруда айтылгандай) Кытайдын өсүп 
жаткан таасири боюнча коркунучтарда жана кыргыз тилин илгерилетүүдө билинген. Тил маселеси 
кыргыз иденттүүлүгү боюнча талаш-тартыштардын талаасын кеңейтип, шаардыктар менен 
айылдыктардын ортосунда чоң өксүк менен коштолуп келет, анткени Бишкекте билим алгандар 
кыргыз тилинин ордуна орус тилине басымдуулук жасаса, айыл жергесинде окуп, чоңойгондор 
жалаң кыргыз тилинде сүйлөп, орус тилин окуп, колдонууга шарт түзүлбөй, кээ бир учурларда 
такыр эле жокко тете.126 Ошентип, кыргыз тил жана адабиятынын илгерилеши улуттук саясаттын 
долбоорунун бир бөлүгү гана болбостон, ошондой эле таптык жана аймактык бөлүнүүсүнө негиз 
болуп, бул учурда кыргыз тилдүүлөр кээ бир орус тилдүү райондордо эмдигиче “артта калган” деп 
эсептелүүдө. Учурдагы Конституция боюнча кыргыз тили “мамлекеттик тилдин” милдетин аткарса, 
орус тили дагы деле “расмий тилдин” статусуна ээ. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда орус 
тилин “расмий статусунан” ажыратуу боюнча бир нече сунуштары тушкөн, бирок бул жасалган 
аракетке Москва көңүлүн буруп баштаганы негизги себеп болбосо да, 2021-жылдын февраль 
айында жарыяланган Баш мыйзамдын долбооруна мындай өзгөртүүнүн киргизилишине 
тоскоолдуктар жаралган.127 
 
“Батыш баалуулуктарына” өсүп жаткан терсаяктык акыркы жылдардын ичинде кыргыз 
улутчулдугунун эң күчтүү кыймылдаткычы болушу ыктымал. Көптөгөн башка мамлекеттер сымал,  
улутчулдук көбүнчө ЛГБТ жана аялдардын укуктарын коргоо маселесине келип такалып, орусчул 
пропагандасы менен кээ бир жерлерде шайкеш келип, “салттуу” кыргыз баалуулуктар менен 
улуттук иденттүүлүк тууралуу жаңы пайда болуп келе жаткан талаш-тартыштарда улутчулдукутн 
түп-тамыры жергиликтүү мүнөздө экени айдан ачык көрүнүүдө.128 Кыздарды уурдоо (ала-качуу), 
күйөөсүнүн үйүндө ата-энесине кызмат кылууга мажбурланып, келиндерге карата жасалган орой 
мамиле, үй-бүлөдөгү зомбулук сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча жасалган эл аралык аракеттери 
улутчулдуктун таасиринин алдында каралып, салттуу кыргыз эрдиктин жана үй-бүлөнү 
патриархалдык көз-караш менен куруу концепциялары тыгыз байланышта болууда.129 2011-

                                                           
126 Тодар Прусс,  Кыргызстандын борбор шаарында кыргыз тилинде сүйлөө укугу үчүн күрөш, Оксус коому (The Oxus Society), ноябрь 
2020, https://oxussociety.org/the-fight-for-the-right-to-speak-kyrgyz-in-kyrgyzstans-capital/  
127 АКИпресс,  Кыргызстандын Баш мыйзам долбоорунда орус тилинин “расмий тил” статусу сакталып калды, ноябрь 2020, 
https://akipress.com/news:651503:Russian_language_kept_as_official_language_in_draft_of_Constitution_of_Kyrgyzstan/  
128 Форэйн Полиси Центр (FPC), Начар тажрыйба менен бөлүшүү: Мурунку Советтик Союздагы мамлекеттер жана институттар 
репрессиянын расмий ыкмаларын иштеп чыгууга көрсөткөн жардамы, май 2016, https://fpc.org.uk/publications/sharingworstpractice/  
129 Адам Хьюдж, Киришүү: Либералдык эмес жарандык коом өсүүдөбү? Форэйн Полиси Центр (FPC), July 2018, 
https://fpc.org.uk/introduction-the-rise-of-illiberal-civil-society/; Асылай Акишева, Кыргызстандагы “Келинизм”: Аял укуктары менен 
салттуу баалуулуктар, Оксус коому (The Oxus Society), январь 2021, https://oxussociety.org/kelinism-in-kyrgyzstan-womens-rights-versus-
traditional-values/  
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жылдан баштап үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун катталган саны 400%га өстү.130 Мамлекетте жек 
көрүүнү козутууга же басмырлоого каршы чараларды көргөн орчундуу мыйзам жок болуп, 
жергиликтүү практикада болсо учурдагы Конституциянын 16-беренеси колдонулат.131 “Салттуу” 
гендердик милдеттерине күчтүү социалдык басым жасалганына карабастан, башка Борбордук 
Азиянын мамлекеттерине салыштырмалуу Кыргызстандагы саясий табында аялдарга көбүрөөк 
маани берилип, партиялык тизмелерде 30%дык гендердик квота бөлүнүп, Жогорку Кеңештин 
учурдагы чакырылышында (2015-2020) 23 аял депутаттык кызматында иштеп келүүдө.132 Жогоруда 
айтылгандай, 2000-жылдарда Отунбаева алдыңкы саясий фигура болуп, президенттин 
милдеттерин дагы аткарган. Ал эми Жапаровдун 16 кишиден турган өкмөтүндө, болгону экөөсү 
гана аялдар, алар – юстиция министри Асель Чинбаева менен транспорт, архитектура, курулуш 
жана коммуникациялар министри Гульмира Абдралиева.    
 
“Labrys” (Лабрис) сыяктуу бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен жана 2019-жылы аялдардын эл 
аралык күнүндө түстүү желектерди көтөрүп, “баардыгы үчүн тең-укуктуулук” деген талаптарын 
коюу менен ЛГБТ коомчулугунун укутарын коргоо боюнча чектелген аракеттердин жасалышына 
Жылдыз Мусабекова сыяктуу депуттатар жана улутчул топтордун тарабынан олуттуу саясий 
реакция көрсөтүлгөн.133 Ал фэйсбук баракчасына төмөнкүдөй сөздөрдү жазып чыккан: “чай 
куйгусу келбеген кыздарга жана балалуу болгону ниеттенбеген эркектерге ... каргышка 
калганы аздык кылат, андайларды ур-токмокко алыш керек... Алардын башынан ушул сыяктуу 
жиндиликти уруп чыгарыш керек, жакшынакай жигиттер [бул ишти жасоого даяр болгондор] 
барбы?”, кийин дагы кошумчалап жазган “эгерде биз унчукпай отура берсек...Кыргызстан 
“Гейстанга” айланып калат”. Коомдун кеңири катмарында мындай мамиле көнүмүш адатка 
айланып, кичи ЛГБТ коомчулуктун мүчөлөрүнө карата зомбулук кеңири кездешүүдө. Ошондуктан, 
ЛГБТ коомчулугу чогулуп турган “Лондон” деген коомдук клубу 2017-жылы жабылып, ачык бири 
бири менен жолугуша албай калышкан.134 ЛГБТ коомчулугунун мүчөлөрүн зордуктагандарга 
карата милиция эч кандай чара көрбөгөнү белгилүү, анткени алар тескерисинче зордукталып 
калгандардын ата-энелерине алардын “жеке жашоосун” билдирбөө үчүн алардан акча талап 
кылгандары чындап эле көп кездешет. Баш мыйзамдын учурдагы жана каралып чыккан 
долбоорунда нике аял менен эркектин ортосунда гана кыйылып, 2016-жылы референдумга 
коюлган Баш мыйзамдын долбоорунда жубайлардын үйлөнүшү бир жыныстык никелерге тыюу 
салуу мүмкүнчүлүгү катары кабыл алынган.135 World Values изилдөө борборунун 2017 – 19 
жылдарда  жүргүзгөн изилдөөсүнө караганда, кыргызстандыктардын 73% гомосексуал 
коңшулардын жанында жашаганды каалабагандыгын билдирсе, 83% мындай катнаштарды туура 

                                                           
130 Улуттук демократиялык институту (NDI-National Democratic Institute), Кыргызстан парламентинин аял-мүчөлөрүнүн форуму үй-
бүлөлүк зомбулук менен күрөштү баштоодо, май 2020, https://www.ndi.org/our-stories/forum-women-members-parliament-kyrgyzstan-
takes-domestic-violence  
131 “Икуэл райтс траст” (The Equal Rights Trust-көз карандысыз эл аралык уюму), Кыргызстан, март 2018, 
https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs/180330%20ERT%20Submission%20to%20CERD%20on%20Kyrgyzstan%20REVISED.
pdf; ЕКОМ жаңылыктары, ЕКОМ, “Кыргыз индиго” коомдук уюму жана “Лабрис” ЛГБТ уюму БУУнун Адам укуктары боюнча Комитетине 
Кыргызстанда ЛГБТ коому үчүн антидискриминациялык мыйзамдардын жоктугу тууралуу билдирүү жасашты, август 2020, 
https://ecom.ngo/en/kyrgyzstan-unhrc/  
132 Валерия Карди,  Бийликтеги аялдар: Кыргызстан парламентинин эң жаш аял өкүлү ала-качуу маселеси менен аялдарга карата 
жасалган зомбулукту көңүлдүн чордонуна коюууда, Reuters, октябрь 2017, https://www.reuters.com/article/us-women-rulers-kyrgyzstan-
idUSKBN1CU01Q  
133 Лабрис программалары, https://www.labrys.kg/; Пит Баумгартнер, Түстүү кыжыр:Борбордук Азияда биринчи жолу болуп өткөн “Гей-
параддан” кийин Кыргызстан ЛГБТ коомчулугуна каршы чыгууда, RFE/RL, март 2019, https://www.rferl.org/a/rainbow-rage-kyrgyz-rail-
against-lgbt-after-central-asia-s-first-gay-pride-march/29825158.html  
134 Кэйт Арнольд, Абалдын начарлануусунун жыйынтыгында Бишкектеги жалгыз ЛГБТ клубдун эшиги жабылды, RFE/RL, июнь 2017, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-lgbt-club-closing-gay-rights-homophobia/28561339.html  
135 RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Кыргыз шайлоочулар Конституцияга бир жыныстуу никелерге тыюу салган өзгөртүүлөрдү кайтарууну 
колдошту, RFE/RL, декабрь 2016, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-constitutional-referendum-voting/28168872.html  
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эмес деп көрсөтүшкөн (бир гана 1,3% гомосексуалдык мамилелерди нормалдуу эсептеген).136 
Мааданияттын салттуу көз-караштары элдин аң-сезимине терең сиңип калгандыктан, ЛГБТ 
коомчулугунун укуктарын коргоо боюнча иш-аракеттери бейөкмөт уюмдар менен эл аралык 
коомчулук үчүн өтө эле татаалдашып, элди дүрбөтүү максатында иш алып барган, коомдук 
тартиптин сакталышын көзөмөлдөгөн “Кырк Чоро” сыяктуу улутчулдук уюмдун жеңил олжосуна 
айланып калган.137 
 
Кыргызстандагы социалдык-консервативдүүлүктүн ири бөлүгү салттуу жана улутчул маанайда түп-
тамырланса, бул мамилелер өсүп жаткан диний көз-караштарга мындан да бекем байлана 
баштап, Борбордук Азиянын башка аймактарына караганда бул көрүнүш ачык-айкын көрүнүп 
турган.  Борбордук Азиянын башка жергесиндей эле, советтер доорунда диний маселелер Борбор 
Азиядагы мусулмандардын Руханий Башкармалыгы тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, бул уюм 
өз ишин кийин Кыргызстандагы мусулмандардын Руханий Башкармалыгы катары уланткан. 
Расмий диний жамаатынын үстүнөн көзөмөл өйдөдө турган уюмдан болуп жатканына карабастан, 
Ислам дининин маңызы кеңири Мусулмандык Умма менен болгон катнаштарды кеңейтүү 
аркылуу ачылып, араб, пакистан жана түрк фонддорунун каражаттары бир гана мечиттердин 
курулушуна гана жумшалбастан (мечиттердин саны 1990-жылы 39 болсо, 2019-жылына 2600гө 
чейин өскөн) сууга жеткиликтүүлүктү камсыздоо менен мектептерди куруу сыяктуу диний 
социалдык долбоорлорго дагы көңүл бурулуп, Ислам диндин өнүгүүсүнө  өбөлгө түзүлгөн.138 
Натыйжада, түшкү маалдагы намаз окуу, үй-бүлө жана салттардын түшүнүктөрүндө негизделген 
ислам иденттүүлүгүнүн маданияттуу формасынан бул динди катуу кармоо түрүнө өтүү иши 
башталып келе жатат. Борбордук Азиянын аймагында Кыргызстанда хиджаб ачык-айкын кийилет, 
бирок бүткүл жерде мектептерде атайын формалардын киргизилгенине карабастан, хиджабды 
мектепте кийүүгө салынган тыюу де-факто эмдигиче сакталып келүүдө.139 “Аггрессивдүү 
прозелитизацияга(бирөөнү кандайдыр бир динге жыгылтуу)” каршы иштелип чыккан эрежелер 
иш-жүзүндө чындап Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясында 
расмий түрдө катталбаган мусулман азчылыктар менен протестанттардын топторуна гана карата 
колдонулган.140 2020/21 жылдардын Баш мыйзам долбоору каралып жаткан учурда, мамлекет 
“светтик” болуу талабын (1-берене) жокко чыгаруунун кереги бары жогу тууралуу сөз жүрүп, 
диний коомчулуктун өзгөрүшүнө басым жасалып, коомдук аң-сезимде секуляризмдин советтик 
үлгүдөгү атеизм менен болжолдуу аралашмасы талкууланган.141 Жыйынтыгында, 2021-жылдын 
февраль айында жарыяланган Конституциянын долбоорунда мамлекетти “светтик” катары 
мүнөздөгөн 1-беренеси ордунда калган.  
 
Ошентип, улутчулдук менен социалдык консервантизм бара бара күчтөнүп, коомдук либералдык 
кыймылдарына жасалган басым артып жатты. Кыргыз президенттеринин көпчүлүгү кандайдыр 

                                                           
136 Хаерпфер С., Инглхарт Р., Морено А., Вельцель С., Кизилова К., Диез-Медрано Ж, М. Лагос, П. Норрис, Е. Понарин жана Б. Пуранен 
жана башшкалар (редакторлор). 2020. Дүйнөлүк баалуулуктар боюнча изилдөө борбору (World Values Survey): 7-айлампа - Өлкөлөр 
боюнча файлдагы берилиштер, Мадрид, Испания жана Вена, Австрия: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.1 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp  
137 Рыскелди Сатке,  Кыргызстандагы либералдык эмес күчтөрдүн айынан аялдардын укуктары коркунучка кабылууда,  Illiberal forces 
put women’s rights under strain in Kyrgyzstan, Foreign Policy Centre, July 2018, https://fpc.org.uk/illiberal-forces-put-womens-rights-under-
strain-in-kyrgyzstan/  
138 Асель Сооронбаева, Кыргызстан: Ийгиликке жетүү үчүн хиджаб тоскоол эмес, КАБАР, февраль 2019, https://cabar.asia/en/kyrgyzstan-
hijab-not-an-obstacle-to-success 
139жогорудагы шилтеме  
140 Европа Баптист федерациясы, (EBF) жана Дүйнөлүк баптист альянсы,  Универсалдык мезгилдик серептин 35-отуруму   
Кыргыз Республикасы, дин туткандын жана диний эркиндик боюнча доклад,  
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=7401&file=EnglishTranslation   
141 Конституция, 2016-жылга чейин киргизилген өзгөртүүлөрдү камтыган 2010-жылкы Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамы, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz_Republic_2016.pdf?lang=en  
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бир дэңгээлде улутчулдук негиздүү шайлоолорду көздөсө, Жапаровдун саясий мүнөзүн 
популисттик улутчул деп аныктоого мүмкүн. Бирок, социалдык консерватизмдин стандарттуу 
аныктамаларына карабастан, Жапаровдун саясий көз-карашы экономикалык улутчулдукка 
байланыштуу болуп, анын негизинде антиэлитардык популизм менен “Кумтөр” кең булагын 
мамлекеттештирүү боюнча кампаниясынын алкагында жасалган иш-аракеттери жатканы 
көрүнүүдө. Экономикалык туруксуздуктун шартында эл аралык инвесторлордун (синофобия 
көрүнуштөрүнүн пайда болгонуна көңүл салып байкап отурган кытайлык инвесторлордун дагы) 
басымынан улам мамлекеттештирүү маселесине кайтууга мажбур болгонун эске алуу менен 
популисттик мүнөздүү президент аппараты өз жинин ЛГБТ коомчулугунун жана аялдардын 
укуктары маселесинен, же бул маселелердин үстүнөн иштеген либералдык жана батышчыл 
бейөкмөт уюмдарынан чыгаруу ыктымалдыгы жогорулоодо.  
 
Жарандык коом  
Жогоруда жана төмөндө белгиленип кеткен маселелерге карабастан, азыркы маалда Кыргызстан 
жарандык коомдун ишмердүүлүгүнүн аймактык борбору болуп, мындай абал Кыргызыстандык да, 
калган Борбордук Азиянын аймактарындагы уюмдар үчүн да тең түзүлгөн. Андай болсо да, 
акыркы жылдары Кыгызстандагы жарандык коом токтобой кысымга алынганы байкалууда. Башка 
аймактарда бул жаатта начар болуп турган кырдаал эл аралык байкоочулардын Кыргызстан 
тушугуп жаткан көйгөйлөрүн терең түшүнүүсүнө жолтоо болушу ыктымал.  Жергиликтүү бейөкмөт 
уюмдар 2000-жылдары күчтүү позицияларга ээ болуп, анын мурунку ишкерлери 2005 жана 2010-
жылдардагы митингдерге жана алардын кийинки окуяларга активдүү катышкан деп саналып, 
жада калса өлкөдөгү өзгөрүүлөрдөн пайда көрүп, алар үчүн күрөшкөн саясатчылардын дагы 
ишинде тыныгуу алышына себепкер болгон. 2011-жылы өкмөткө караганда, бейөкмөт уюмдарга 
болгон элдин ишеними алда канча жогору болгон, мисалы – сурамжылоого  катышкандардын 77% 
бейөкмөт уюмдар социалдык өнүгүүнү аркалап, иштеп жатышат десе, 62% мамлекет дал ошол 
максатты көздөп иш алып барганына күмөн санашкан.142 Бирок, акыркы он жылдын ичинде 
бейөкмөт уюмдар үзгүлтүксүз басымга жана мыйзамсыздаштыруу кампаниясына кабылып, Эрнест 
Жанаевдин ишинде бул көрүнүштүн өсүүсү 2014-жылдан тарта байкалып, белгиленген.   
 
Мурун документтерде бекитилгендей, жарандык коом аларга карата бюрократиялык жүгүн 
оорлоштуруу боюнча бир нече аракеттерге дууушар болгон. Ал аракеттеринин бири  
2016-жылдагы чет өлкөлүк агенттерге тиешелүү кабыл алынган орусиялык мыйзамды кайталоо 
болсо, экинчиси 2019 – 2020-жылдары киреше боюнча деталдуу отчет берүүнүн олуттуу жаңы 
талаптарын киргизип, убактылуу кызматчылардын кабыл алынуусуна тоскоол жаратуу болгон.143 
Жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын активисттери коопсуздук кызматтардын тарабынан күчөп 
жаткан басым тууралуу кабар берип, алар коопсуздук кызматкерлер тарабынан суракка 
чакырылып, расмий түрдө да, белгисиз адамдардын жардамы менен да активисттердин 
аркасынан аңдуу жүргүзүлүүдө. Мындай негизсиз басымга карабастан, жарандык коомдун 
көптөгөн активисттери калктын адам укуктарынын бузулушунан кабардар болгондугун 
жогорулатуу боюнча өтө маанилүү ишин аткарууга үлгүрүп, эң азынан азыркы убакытка чейин 
орун алган системадагы элдин жинин кайнаткан учурларын жөнгө сала алган басымды кайтарып 
жасай алышты десе болот.    

                                                           
142 Жарандык коомдун жыйынтык маалыматы (Civil Society Briefs), Кыргыз коому, ноябрь 2011, 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29443/csb-kgz.pdf  
143 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Баш мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарды дубалга такоо коркунучун чагылдырууда, Eurasianet, 
май 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-draft-bill-threatens-to-drive-ngos-against-the-wall; Жарандык тилектештик, Жарандык 
тилектештик платформасынын Кыргызстандагы уюмдарга карата көзөмөлдүн жана отчеттулуктун кошумча талаптарын Баш мыйзам 
долбооруна киргизүү сунушу боюнча билдирүүсү,февраль 2020, 
https://www.civicsolidarity.org/article/1644/civic-solidarity-platform-statement-legislative-proposals-impose-excessive-reporting  
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Жогоруда айтылгандай түз иш аракеттер жашыруун топтор менен улутчулдук топтор тарабынан 
мыйзамсыздаштыруунун үзгүлтүксүз аракеттери мындан да кеңири жайылган контексттин 
алкагында жүзөгө ашууда. Бул аракеттери көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарынын 
колдонулушу жана соцтармактарда түбү белгисиз болгон кампаниялар менен коштолуп, 
активисттерде бул иштерге атайын кызматтардын (кыргыздардын жана кээ бирөөлөрдүн айтымы 
боюнча орустардын дагы) тиешеси бар деген шектерди туудурууда. Жергиликтүү көйгөйлөрдүн 
отун жагып, козгогон бейөкмөт уюмдарга каршы баяндамаларды аймактарда таркатуу иштеринде 
Орусия кандайдыр бир деңгээлде аралашканы күмөнсүз. Жогоруда белгиленип кеткендей, 
активисттер салттуу көз-караштар сиңип калган коомду аралаштырууда көптөгөн кыйынчылыктар 
менен алпурушуп, аялдардын жана ЛГБТ коомчулугунун укуктарын коргоо маселесин чечүү менен 
алектенген бейөкмөт уюмдар алардын кызыкчылыктары жергиликтүү калктын 
кызыкчылыктарына дал келбестен батышчыл болуп жатканын баса белгилеген оппоненттердин 
куралына айланып калышкан. Мындай кырдаал бейөкмөт уюмдарга “грант жегичтер” деген 
экинчи айыпты тагып, бейөкмөт уюмдар жергиликтүү калктын маселелерин биринчи кезекке 
койбостон, ар кандай максатта донорлук каражаттарды топтоого гана кызыкдар кишилер катары 
кабылдоосун мындан дагы жогорулатат. Ошондой баяндоолордун жыйынтыгында ачык-айкын 
отчетторуна болгон талаптарга ого бетер басым жасалат.     
 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жакын арада эле “Кесиптик бирликтер жөнүндө” 
мыйзам долбоорун кайрадан карап, бардык аймактык жана тармактык профсоюздарды 
Кыргызстандын профсоюздар федерациясына кирүүсүн мажбурлоо аркылуу профсоюздук 
ишмердүүлүк үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган. Ошентип, Кыргызстандын профсоюздар 
федерациясы Өкмөт тааныган жалгыз жалпы мамлекеттик профсоюздук органдын статусуна ээ 
болмокчу.144 Бул кадам Федерациядагы көзөмөлгө болгон саясий негизделген күрөш менен 
уланып, саясий байланыштарга чөмүлгөн мурунку баш катчы кызматынан бошотулуп, калган 
профсоюздагы аткаминерлер менен активисттер өкмөт тарабынан куугунтук кампаниясына 
кабылган. Адам Укуктарын Байкоо уюмунун (Human Rights Watch) жана Борбордук Азиядагы 
Эмгек Укуктарын көзөмөлдөгөн Миссиянын мааалыматына таянуу менен аларга карата 50гө 
жакын кылмыш иштери козголгон. 2020-жылдын аягында жаңы төрагасын шайлоо максатында 
жыл сайын өткөрүлүүчү конгрессинин өткөрүүсүнө тыюу салынган.145  
     
Кыргызстандагы жарандык коомго багытталган акылга сыйбаган күнөөлөөлөрдүн агымында эл 
аралык коомчулук коргонуу позициясын алууга умтулуп, толгон-токой айыптардан качуу менен өз 
ишин аткарууга аракеттенип, саясатчылар жасап жаткан терс кылыктары менен күрөшүүдө 
дипломатиялык басымды колдонушкан.  Акыркы 15 жылдын ичинде үчүнчү төңкөрүш болгондон 
кийин саясий кысымга каршылык көрсөтүлүшү туура болуп, бир гана ал күрөштү улантуу 
зарылчылыгы ортого чыкпастан, стратегияны кайрадан ойлонуп чыгууга дагы убакыт келгендей.          
 
Эссенин көптөгөн авторлору учурдагы түзүлүп калган шарттарда донорлордун приоритеттерин 
жана ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн жолдору тууралуу өз пикирлерин жана идеяларын бул 
жыйында сунушташкан. Асель Доолоткелдиева чектелген таасирдин факторун эске алуу менен 
саясий чөйрөдө жарандык коомдун тийгизген таасиринин тереңдигин кайрадан карап чыгууга 
болгон муктаждык тууралуу мурун эле сөз көтөргөн. Акыркы окуялардын контекстинде, ошол 

                                                           
144 Labour Start Campaigns, Кыргызстан: Профсоюздарга басым жасоону токтоткула, 
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4639 
145 Human Rights Watch, Кыргызстан: Профсоюздардын иштерине кийилигишүүнүн өсүшү, декабрь 2020, 
https://www.hrw.org/news/2020/12/23/kyrgyzstan-increased-interference-trade-union-activities  
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чектелген таасирдин тийгизгендиги бир нече “эр жүрөк активисттер” жетишсиз деп айтуу менен 
жакынкы келечекте көңүлдү демократизациянын ордуна экономикалык теңдүүлүк долбоолоруна 
көбүрөөк бурууга чакырыктарда билинүүдө.146 Бул жыйынга кошулган Доолоткелдиеванын 
эмгегинде иштөөнүн жаңы ыкмаларын сунуштоо менен жогоруда белгиленген темасы кеңири 
ачылууда.  Өз докладында Ширин Айтматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын тармагы 
өзгөртүлөөргө муктаж болгондугун түздөн-түз белгилеп, жаңы үндөрдү, жаңыча ой-жүгүртүүнү 
жана каржылоонун механизмдерин жаңыча иштетүүнүн жолдоруна шарт түзүү позициясын 
коргогон. Көптөн бери созулуп келген жергиликтүү деңгээлдеги отчеттордун маселелерин чечүү 
үчүн кийинки кадамдардын жасалышы керектелип, жада калса кээ бир донорлор өз 
өнөктөштөрүнүн жергиликтүү көйгөйлөргө ийкемдүү чара көрүү менен стратегиялык 
приоритеттери үчүн мейкиндикти камсыз кылууга мажбур болушат.147 Буга кошумча болуп, жаңы 
пайда болуп келе жаткан активисттердин топтору менен баарлашуунун эң ыңгайлуу жолдорун 
табуунун үстүнөн ой-жүгүртүү керектелеттир. Мындай активисттердин топторуна таажы вирусунун 
маалында жардамын көрсөткөн ыктыярчыларды, болжолдуу төңкөрүштөн бизнести коргоп, 
сактап калган кошуундардын мүчөлөрү жана сунушталып жаткан Баш мыйзамдын жаңы 
долбоорунун кээ бир бөлүктөрүнө каршы кампанияларды уюштурган протесттик “Баштан Башта” 
аттуу активисттердин бирикмелерин киргизсек болот. Бирок, булардан да сырткары бар болгон 
инститтутардын ордуна көбүнчө соцтармактар аркылуу уюшуп, башкарылган жаңы социалдык 
кыймылдары пайда болуп, жарандык жана социалдык активизмге болгон ачкалыгын туруктуу 
түрдө көрсөтүүдө.148   
 
ММК жана интернеттеги эркиндик 
Борбордук Азиянын башка малекеттерге караганда Кыргызстандагы массалык маалымат 
каражаттары жана интернет талаалары салыштырмалуу эркиндикке ээ болгону менен терең 
түзүлүштүк маселелерге кезиккенде, алар билинбей калууда. Аудиториянын ири бөлүгүн 
мамлекеттик телевидениелер өздөрүнө тартканын улантып, алардын артынан орусиялык 
каналдар элдин назарына ээ болуп, айыл жергесинде жаңылыктардын жана көңүл ачуунун 
негизиги булагы дагы деле телевидениелер эсептелет. Ал эми шаардыктардын арасында интернет 
кеңири таралганына байланыштуу салттуу массалык маалымат каражаттарынан ашып онлайн-
каналдар популярдуулугун арттырууда.     
 
ММК сектору чалдыккан эң ири маселелердин бири дүйнөлүк журналистика кезиккен 
маселелердин жергиликтүү өрнөгү болуп, жергиликтүү экономиканын алсыздыгынын жана 
үстөмдүгү өсүп жаткан онлайн-жарнамалардын (жана алардын соцтармактар менен издөө 
провайдерлерди каптап кетүүсү) фонунда көз карандысыз массалык маалымат каражаттары 
пайда көрө баштаган. ММКны каржылоо жана анын менчик маселелери цензуранын жана 
журналисттик өзүн-өзү цензурага салуунун негизин түзүшөт. Көптөгөн басмаканалардын 
макалалар жана редакторлук көз-караштары аларды каржылай турган адамдардан көз-каранды 
болгон “жүргүзгөн оюн үчүн акча төлө” деген саясатын карманганы ММКнын татаал 

                                                           
146 Асель Доолоткельдиева, Твиттердеги пост, Twitter, декабрь 2020, 
https://twitter.com/ADoolotkeldieva/status/1336708028859604993?s=20 
147 Анара Мусабаева,  Кыргызстандагы социалдык тармактарга багытталган бейөкмөт уюмдардын жоопкерчилиги, ачык-айкындыгы 
жана мыйзамдуулугу, INTRAC, январь 2013, https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Briefing-Paper-34-Responsibility-
transparency-and-legitimacy-of-socially-oriented-NGOs-in-Kyrgyzstan.pdf  
148 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Баш мыйзамдын манипуляциялоосуна жүздөгөн киши каршы чыкты, Eurasianet, ноябрь 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-hundreds-rally-against-constitutional-tinkering; Айдай Токоева,  “Ханституцияга жол жок.” Бишкекте 
өлкөнүн Баш мыйзамына киргизилчү өзгөртүүлөргө каршы тынч маршы өтөт, Кloop, ноябрь 2020, https://kloop.kg/blog/2020/11/18/net-
hanstitutsii-v-bishkeke-projdet-mirnyj-marsh-protiv-popravok-v-osnovnoj-zakon-strany/ 
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экономикасын ого бетер оорлоштуруп жатат.149 Кыргызстан үчүн мындай кырдаал уникалдуу 
болбосо да, анын таасири көптөгөн тармактарда билинүүдө, мисалы саясий элиталар менен 
жергиликтүү ишкерлердин тарабынан окуялардын чагылдырылышына тийгизген таасиринен 
баштап көз карандысыздыкты чектей алган демөөрчүлүккө жана өндүрүмдүн жайгаштырылуусуна 
жасалган басымдуулукка чейин. Демөөрчүлүккө ишмердүүлүгү тууралуу кабардар болгондукту 
жогорулатуу максатында ЮНИСЕФ сыяктуу эл аралык уюмдар менен болгон өнөктөштүк 
мамилелер киргизилип, ММКнын чагылдыруусуна таасирин тийгизишет делген каржылоонун 
башка булактарына караганда, жогоруда айтылган уюмдар кыйла ишенимдүүрөөк деп 
эсептелүүдө. Эл аралык колдоо (донорлор менен социалдык тармактык компаниялар тарабынан) 
жергиликтүү басмаканаларды каржылоонун жаңы булактарын аныктоого жана табууга, ошондой 
эле жаңылыктарды окуп жаткан аудиториянын көңүлүн тартуу максатында массалык маалымат 
каражаттарынын жашоо таризине жана ар түрдүү көңүл ачуучу иш-чараларга кызыктырууга 
керектелиши мүмкүн. Тренингдердин болуп туруу үчүн уюштурулган көптөгөн тренингдерден баш 
тартуу керектиги айтылса да, жөндөмдүулүктө болгон айырмачылык дагы деле сакталууда, өзгөчө 
кыргыз тилдүү жана жергиликтүү журналистиканын жаатында. Балким, эл аралык жаңылыктарын 
кыргыз тилдүү аудиториясына даярдап, жарыялоодо эл аралык өнөктөштөр жергиликтүү 
басмаканаларга өз жардамын мыдан ары да көрсөтө алаттыр. 
 
Бейөкмөт уюмдардай эле, көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына жасалган басым 
бир гана каржылоо маселесине байланыштуу болбостон, саясатчылар, атайын кызматтар, бай 
жана таасирдүү инсандарга байланыштуу көмүскө күчтөрдүн тарабынан дагы кошумча басым 
жасалууда. Ковид пандемиясы саясатчыларга “Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө” жаңы 
мыйзамды киргизүү аракетине өбөлгө тузүп берди.150 Бул мыйзамдын долбооруна мурунку 
президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой, парламентке кайрадан карап чыгууга жөнөткөн. 
Бирок, бийлик алмашкан соң жаңы түзүлгөн өкмөт бул мыйзам долбоорун кайра кайтаруу ниетин 
билдиришкен.151 Пандемияга байланыштуу жалган маалыматтын таралышы менен күрөшүү 
максатында түзүлүмүш болгон мыйзамды эл аралык байкоочулар бул мыйзам долбоорду так эмес 
жана өтө кеңири деп сыпатташкан. Мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен 
пайдалануусу боюнча ачык коркунчутар жогоруда айтылгандай пандемиянын учурунда 
мамлекеттин көргөн чараларына каршы чыккандарга карата мыйзамдар коопсуздук кызматтар 
тарабынан бузулганы күчөй баштаган.152 2020-жылдын октябрдагы өткөн шайлоолордо болжолдуу 
орун алган тартип бузуулар боюнча чыгарган репортаждары үчүн журналисттер онлайн дагы, 
физикалык дагы басымга кабыл болушкан.153 Эрик МакГлинчи өз ишинде белгилегендей, 
президент Жапаров “Массалык маалымат каражаттары менен сөз эркиндиги кол тийгис баалуулук 
бойдон кала берет” деген убаданы берген. Бирок, шайлоодогу жеткен жеңиштен кийин жүрөктүн 
үшүн алган сөзүн кошумчалаган: “ММКнын укугун коргойм, бирок менин же башка 
саясатчылардын жана чиновниктердин сөзүн бурмалабай, айтылган билдирүүлүрүбуздү 

                                                           
149 Дүйнө боюнча ММКлардын редакция саясаты таасири чоң ММКлардын ээлеринин саясий көз карштарынан көз каранды, бирок бул 
көрүнүш кээ бир басмаканалар сындаган ишке байланыштуу  бир жолку мүнөзгө ээ. Мындвй басмаканалар компаниядын сырткы 
демөөрчүлөр тарабынан түзүлүшү мүмкүн.      
150 ARTICLE 19, Кыргызстан: “Маалыматты манипуляциялоо” боюнча мыйзамына вето коюлушу керек, июль 2020, 
https://www.article19.org/resources/kyrgyzstan-law-on-manipulating-information-must-be-vetoed/  
151 Дарья Подольская,  Депутаттар “Маалыматты манипуляциялоо тууралуу” чуулуу мыйзамды түртүп өткөрүүнү көздөөдө,  24.kg, 
декабрь 2020, 
https://24.kg/vlast/176430_deputatyi_hotyat_protaschit_skandalnyiy_zakon_omanipulirovanii_informatsiey/?fbclid=IwAR0USXJ0RVvpRQ16pFI
Uph8qUUew9XpJIl0DygCNNCqN5LCZjJkZTlt-1nk  
152 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Сезимтал бийлик өкүлдөрү комментаторлорду суракка чакырууда, Eurasianet, August 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-thin-skinned-authorities-hauling-in-commentators-for-questioning  
153 CPJ, Кыргызстандагы шайлоолордон кийин жана алардын учурунда да журналисттерге кол салынып, жүргузгөн иштерине бут 
тосуулар болгон, октябрь 2020, https://cpj.org/2020/10/journalists-attacked-obstructed-during-and-after-parliamentary-elections-in-
kyrgyzstan/ 

https://www.article19.org/resources/kyrgyzstan-law-on-manipulating-information-must-be-vetoed/
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https://24.kg/vlast/176430_deputatyi_hotyat_protaschit_skandalnyiy_zakon_omanipulirovanii_informatsiey/?fbclid=IwAR0USXJ0RVvpRQ16pFIUph8qUUew9XpJIl0DygCNNCqN5LCZjJkZTlt-1nk
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контексттен үзүп алып колдонбогонуңарды өтүнөм. Эгерде муну аткарсаңар, силерге эч 
кандай куугунтуктар жасалбайт.”154 
 
Азаттык Радиосуна, жана өлкөдөгү онлайн-жаңылыктар менен радионун негизги булагына 
маалыматтын таркашына бөгөт коюууну көздөгөн саясатчылар элдин көзүнчө асылып, 
журналисттер болсо атайын кызматтардын жана мүмкүн алар жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн негизги 
каармандарынын да тарабынан басымга кабылышкан.155 Уюшкан кылмыштуулукка тийиштүүлөр 
менен болжолдуу байланыштары тууралуу жасалган билдирүүлөрдү чагылдырганы үчүн 
президент Жапаров “Азаттыкты” элдин алдында сынга алган.156 Бул кадамы Трамптан кийинки 
Эркин Европа Радиосу/Эркиндик Радиосу менен жүргүзгөн  стратегиясын кайрадан кененирээк 
жаңыртуунун жана Жапаровдун администрациясы менен жаңы мамилелердин алкагында Эркин 
Европа Радиосу/Эркиндик Радиосунун саясий аймагын активдүү коргоодо жана журналисттердин 
коопсуздугун камсыздоодо  Байден администрациясы үчүн чоң мааниге ээ. Учурда Би-Би-Сидеги 
Кыргыз Кызматы жергиликтүү медиарыногунда жергиликтүү өкүлдөр тарабынан маанилүү оюнчу 
катары кабыл алынбай, Би-Би-Синин башкармалыгы бул кырдаалды өзгөртүү үчүн жаңы 
жолдорун (мисалы жеригликтүү басмаканалар менен өнөктөштүктү түзүү) ойлонуп чыгуу зарыл.     
 
Интернет-троллинг журналисттерге (жана бейөкмөт уюмдардын активисттерине) карата жасалчу 
басымдын олуттуу куралы болуп калгандай. Бул троллингдин эки көрүнүктүү булагы билинүүдө. 
Биринчиси Орусиялык кесиптештердин масштабына жетпесе да, журналисттерге бут тосуп жана 
аларды аңдуу үчүн төлөнүп, колдонулган уюшкан троллдордун фабрикалары өз ишин жүргүзө 
башташкан. OpenDemocracy жарыялаган иликтөө репортаждары интернет-троллдор төлөөгө даяр 
болгондордун атынан жүргүзгөн операцияларын байкап, аныктаган. Каржылагандардын бирисин 
кээ бирлер Матраимовдор менен байланыштырып, “Kloop”, “Азаттык” жана башка көз 
карандысыз басылмалардын журналисттерине чабуул жасалгандыгы анын буйругу менен экен 
деп божомолдоодо.157 Бул троллдордун тармагы башында 2020-жылкы октябрдагы шайлоолордо 
“Мекеним Кыргызстан” партиясынын саясий кампаниясын уюштурууда, жана Жапаровдун 
шайлоолордон кийинки убакыттагы Конституцияга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү колдогон 
кампаниясы менен 2021-жылдын январдагы Президенттик шайлоолордо колдонулганы анык.158  
 
Экинчи булагын болсо күчү өсүп жаткан улутчул топтор менен Жапаровдун чыныгы колдоосун 
көргөн популисттик жана улутчул интернет-коомчулугу түзгөн. Башка өлкөлөрдөгү популисттердей 
эле, мындай көрүнүш убакыттын өтүшү менен кымбат жана тез ылдамдыкта троллдорду түзүүгө 

                                                           
154 Борбордук Азиянын массалык маалымат каражаттарынан негизги учурлар, вебсайт 12 январь 21, BBC дүйнөлүк мониторинг 
бөлүмүнүн алкагындагы BBC Борбордук Азиядагы мониторинг бөлүмү, январь 2021, https://advance-lexis-
com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61RP-B2W1-JC8S-C51G-00000-00&context=1516831; Айдай 
Токоева, “Оппозиция тарапты биригүүгө чакырмакмын, азчылык көпчүлүккө баш ийүүсү керек0”--Жапаров, KLOOP.KG - Новости 
Кыргызстана (блог), январь 2021, https://kloop.kg/blog/2021/01/10/ya-prizyvayu-opponentov-obedinitsya-menshinstvo-dolzhno-
podchinitsya-bolshinstvu-zhaparov/ 
 
155 Глобалдык массалык маалымат каражаттары боюнча АКШ Агенттиги, RFE/RL Кыргыз кызматындагы иликтөө-репортеру өлүм 
коркутуу-үркүтүүгө дуушар болду, апрель 2020, https://www.usagm.gov/2020/04/07/rfe-rl-kyrgyz-service-investigative-reporter-receives-
death-threat/  
156 Айзирек Иманалиева, Кыргызстандын жаңы жетекчиси эркин маалымат каражаттарын каралоодо, Eurasianet, ноябрь 2020, 
https://eurasianet.org/new-kyrgyzstan-leader-vilifying-free-
press?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0qz5Pn_RxN7mB_5N6_gqZoqQIYTf_-ulT_QEgD8LWasQVMs4pu1htj90s; Пол 
Бартлет, Президенттик шайлоолорун Жапаров жеңгенден кийин Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын күңүрт 
келечеги, The Moscow Times, январь 2021, https://www.themoscowtimes.com/2021/01/13/bleak-outlook-for-kyrgyzstans-free-press-after-
japarovs-landslide-win-in-presidential-poll-a72594  
157 Камила Эшалиева Kamila Eshaliyeva, Чыныгы фэйктер: Кыргызстандагы троллдордун фабрикасы кантип иштейт, openDemocracy, 
November 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/troll-factories-kyrgyzstan/ 
158 Эльвира Калмурзаева, Твиттердеги пост, Twitter, ноябрь 2020, https://twitter.com/Ekalmurzaeva/status/1330107952271937536?s=20 
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муктаждыкты азайта ала турган жол аркылуу төлөнмө троллдордун ишин толуктап, күчөтө алган 
ээн-эркин жандуу троллдордун пайда болушуна алып келген.    
 
Бул жыйынга кирген Гульзат Баялиеванын, Жолдон Кутманалиевдин, Бегаим Усенованын, 19-
Макала жана доктор Элира Турдубаеванын эмгектери куугунтуктун көбү жайгашкан кыргыз тилдүү 
ММКларда пайда болгон онлайн-кыймалдарын жана троллингдин кампанияларын 
изилдемекчи.159 Кыргызстандагы эң көп колдонулган билдирүү кызматтарынын жана социалдык 
тармактарынын ишин камсыздаган Facebook  (Facebook, Instagram жана WhatsApp), Азия-
Тынчокеандык аймагына тиешелүү коомдук саясатынын алкагында Кыргызстанды кошо камтыган 
Борбордук Азия аймагында да көзөмөл жүргүзүүдө. Коомдук саясаттын командасы “Фэйсбук” 
компаниясынын Борбордук Азияда ишин жүргүзүү үчүн компаниянын коомчулук менен ишин 
жүргүзгөн (контентентти текшерип, көзөмөлдөгөн командасы) жана юридикалык командалары 
кошумча өбөлгө болуп берет. “Фэйсбуктун” коомчулук менен ишин жүргүзгөн командасы 
машиналык окутууга чоң басым жасоодо.  “Фэйсбук” компаниясы негизги ишинен тышкары 
“Ишенимдүү өнөктөштөр” (Trusted Partners) аттуу программасынын серепчилери болуп 
саналууда.160 Машиналык окутуунун негизги маңызын эске алуу менен жасалма интеллекттин 
жергиликтүү маданиятты жана анын өзгөчөлүктөрүн түшүнбөгөнү үчүн каталарга жана кээ бир 
маселелерине көңүл бурулбай калышына алып келиши ыктымал. Ошондуктан, шайлоо жана 
референдум сыяктуу “курч” темаларга тийиштүү контентти көзөмөлдөө максатында кыргыз тилдүү 
рецензенттерин көбүрөөк санда ишке аралаштыруу жана ишмердүүлүктү кыргыз тилде жүргүзүү 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жолдорун “Фэйсбук” компаниясынын ойлонуп чыгышына маани 
берилет. Ошондой эле, уюшкан куугунтукка кабылган журналисттер менен активисттер үчүн адам 
тарабынан башкарылган текшерип чыгуу процесстерине тез жана оңой жеткиликтүүлүктүн 
камсыздалышы да иштелип чыгышы керек.  
 
Мыйзам үстөмдүгү 
Кыргызстандын коомдук жашоосунун башка тармактарындай эле, укук системасынын 
ишмердүүлүгү жергиликтүү коррупция менен бийликтегилерге кызмат кылуунун айынан токтоп 
калууда. Бул көрүнүштөрдүн мыйзам үстөмдүгүнө тийгизген начар таасири жыйынга кирген 
Жасмин Кэмерондун эмгегинде баса белгиленген. Президенттин Аппаратынан баштап 
жергиликтүү саясатчыларга чейин Башкы прокуратура, укук коргоо органдар жана сот системасы 
учурдагы мезгилде бийликти башкарып тургандардын орчундуу саясий таасиринин алдында ишин 
жүргүзгөнү айдан-ачык. Жогорку бийлик тарабынан так аныкталган саясий багыты белгиленбеген 
учурларда төмөнүрөөк даражада коррупциянын кошумча мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачылууда. 
“Адилет” юридикалык клиникасы сыяктуу жергиликтүү бейөкмөт уюмдар прокурорлор менен 
сотторго расмий көзөмөл жана тартип механизмдери натыйжасыз болгонун айтып, жазасыздык 
маданиятын туудурган буйруктарды аткарган чиновниктердин учуруна өзгөчө басым жасалган.161 
Коррупция менен саясий фаворит кишилердин ишке келгени соттук бийликтин тандалышына 
таасирин тийгизгени анык. Мисалы, (шарттуу түрдө парламенттик көпчүлүк менен оппозицияга 
бөлүштүрүлгөн) үчтөн эки бөлүгүн “өз” саясий адамдардан тузүлгөн Сотторду тандоо Кеңеши 
аркылуу шайлангандар жана Жогорку сотко караштуу адилеттүүлүктүн жогорку мектебинде 
сотторду даярдоо үчүн тандоодон өткөндөр болуп бере алат.  

                                                           
159 Бакыт Торегельди, Социалдык тармактардын кыргыз тилдүү бөлүгундөгү коркутуп-үркүтүүлөр, Азаттык Радиосу, ноябрь 2020, 
https://rus.azattyk.org/a/30964989.html?fbclid=IwAR1JsYHLQsdksWN73HibIdJ1tI-gn0EM4e30gKpxDPCi558ibuJRpGitNwQ 
160 Ар кандай контексттеги “Ишенемдүү өнөктөштөрдүн” схемасынын өрнөгү:   An example of the Trusted Partner scheme in a different 
context: Адам укуктары боюнча Европалык фонду (EFHR - The European Foundation of Human Rights), Адам укуктары боюнча Европалык 
фонду Фэйсбуктун “Ишенимдүү өнөктөштөрдүн” каналына кошулду, январь 2018, https://en.efhr.eu/2018/01/29/efhr-welcomed-trusted-
partner-channel-facebook/  
161 Юридикалык клиника “Адилет”: https://adilet.kg/  

https://en.efhr.eu/2018/01/29/efhr-welcomed-trusted-partner-channel-facebook/
https://en.efhr.eu/2018/01/29/efhr-welcomed-trusted-partner-channel-facebook/
https://adilet.kg/
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Судьяларды тандоо реформасы 2021-жылдын февраль айындагы Баш мыйзамдын долбооруна 
киргизилген. Анда, жаңы түзүлө турган “Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши аны түзгөн 
үчтөн эки бөлүгүнөн кем эмес судьялардан куралышы (куралат) абзел. Бул курамдын үчтөн бир 
бөлүгү Президенттин, Жогорку Кеңештин, Элдик Курултайдын жана юридикалык 
коомчулуктун өкүлдөрүнөн түзүлүшү керек” деген маалымат чагылдырылган.162 Бир жагынан 
мындай өзгөрүүлөр саясатчылар менен сот органдарынын ортосунда формалдуу аралыкты 
кеңейтүү үчүн келечекте өз пайдасын көргөзүшү мүмкүн, бирок учурда болуп турган судьялардын 
бирикмелеринин жана алардын байланыштарын эч өзгөртө албайт. Жада калса алар дагы деле 
саясаттагы мыйзам бузууларга карата жана коррупцияны жою боюнча бир да ишти жасабастан 
бүгүнкү күнгө тузүлүп калган укук маданиятын кийинкиге бекемдей алат. Баш мыйзамга 
киргизилчү маанилүүлүгү төмөнүрөөк болуп саналган прокуратуранын ыйгарым укуктарын 
кеңейтүү сунуштамасы болууда. Бул өзгөртүү боюнча “прокуратурага жарандарды, 
коммерциялык уюмдарды, башка чарбачылык субъекттерди, бейөкмөт жана коммерциялык 
эмес уюмдарды, мекемелерди, ишканаларды ж.б.у.с. текшерүүгө укук берилмекчи”. Буга 
“Адилет” юридикалык клиникасы “мындай кадам башка мамлекеттик жана укук коргоочу 
органдардын ишмердүүлүгүн кайталап калмак”, алгач “Коррупция менен күрөшүүнүн Улуттук 
коопсуздуктун мамлекеттик комитетинин” жана  жогоруда айтылган органдардын 
функцияларынын советтик доордогудай кудуреттүү прокуратурада топтолушун мүмкүн кылмак 
деген түшүндүрмө берүүдө.163 Мындай өзгөртүүлөр режим ичинде талаш-тартышууларда ар 
түрдүү ведомстволорду колдонуу мүмкүнчүлүгүн кыскарта алса дагы, прокурорлор керексиз 
басым жасоо үчүн көптөгөн баскычтар менен камсыздандандырылууда, анткени Кыргызстандын 
тарыхында мындай өзгөртүүлөр киргизилген эмес, жана бул кадам чоң этияттык менен гана 
жасалып, күчтүү кепилдиктердин пайда болушу керек эместей эле.    
 
Кэмерон белгилегендей, былтыр милиция кыматкерелеринин колуна түшкөн адамдардын 61%зы 
пара берүү керектигин билдирип, коррупцияга каршы күрөшүү жаатында укуктардын 
тебеленишин жана көзөмөлдүн жоктугун ачык айткан. Бул жыйындагы бир катар авторлор ЛГБТ 
коому жана өзбек ишкерлер сыяктуу аялуу коомчулуктарынын укук коргоо кызматкерлеринин 
тарабынан опузаланганын конкреттүү мисалдарын келтирүүдө.   
 
Ошол эле автордун айтканына көңүл бурсак, коррупция менен бийликти кыянаттык менен 
колдонулушу биргелешип күмөндүү укук маданиятын жаратып, жарандардын соттук 
процесстереге ишенбей калышына алып келүүдө. Андай учурларда маселени чечүүнүн башка 
амалдарын табууга аргасыз кылып, жада калса сот залында каршы тарапка, адвокаттарга жана сот 
бийлигинин өкүлдөрүнө карата зомбулукка чейин жетүүдө. Башкы прокуратуранын алдында 
иштеген таасирдүү прокурорлорго караганда коргонууну жүргүзгөн адвокаттардын статусун 
жогорулатуу боюнча чоң иштерди аткарып чыгуу зарыл, алардын ичинен бирден бир болуп 
сурактын маалында шектүүлөрдүн жанында адвокаттардын отурушун камсыздоо.164 Мындан 

                                                           
162 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө"Кыргыз Республикасынын мыйзам 
долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу”  Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 
2020-жылдын 17-ноябрынан тарта коомдук талкууга коюлат, ноябрь 2020, http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-
obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-
vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki (As revised in Febrаuary 2021) 
163 “Адилет”, отчет: “Кыргыз Республикасынын адвокатура менен адвокаттары аңдуулар менен сырткы үркүтүүлөргө кабылып, соккунун 
алдында калууда, март 2020, https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r  
164 Юридикалык клиника “Адилет”, Кыргыз Республикасынын Баш мыйзам долбоорунун талдоосу,  февраль 2021, 
https://adilet.kg/tpost/escvd3gcr1-doklad-advokatura-i-advokati-kirgizskoi; Кыргыз Республикасындагы адвокатура: http://advokatura.kg/; 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишкананын расмий баракчасы: https://new.prokuror.kg/ru  

http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r
https://adilet.kg/tpost/escvd3gcr1-doklad-advokatura-i-advokati-kirgizskoi
http://advokatura.kg/
https://new.prokuror.kg/ru
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сырткары, ачык-айкындык менен отчеттуулукту камсыздоо максатында сот залдарына 
камералардын колдонулушун маанилүүлүгунө басым жасоо менен аларды орнотуу боюнча 
аракеттери жасалып жатат. Ал эми ABA (American Bar Association – Америкалык юридикалык 
ассоциациясы) жана Клунинин “Trial Watch” Фонд сыяктуу эл аралык уюмдар талаштуу сот 
иштеринин каралуу шарттарынын үстүнөн байкоо жүргүзүү максатында расмий байкоочуларды 
жөнөткөнү далалат кылууда.165 Ошондо дагы, бир нече серепчилер билдиргендей, 
Кыргызстандагы мыйзамдын үстөмдүгүн реформалоого эл аралык уюмдар инвестицияларын 
тартканына карбастан (мисалы Европа Биримдиги тарабынан 2014-2020 жылдардын ичинде 
жалпы 38 миллион евронун бөлүнгөнү) азыркы күнгө чейин чектелген гана натыйжалары 
көрүнүүдө, тартыштуу иштерди өзгөчө белгилей кетүү зарыл.166 Кэмерон белгилегендей, үй-
бүлөлүк зомбулук кеңири таралган кубулуш болгон өлкөдө 2019-жылы жалпы жонунан үй-бүлөлүк 
зомбуллуктун 9000 учуру катталган. “Алардын ичинен орто ченем менен алганда 5456 учуру укук 
коргоо кызматкерлери тарабынан административдик иштер катары катталып, бир гана 784 
учуру кылмыш учурлары болуп белгиленген”. Мындай көрүнүш укук коргоо системасына болгон 
ишенимсиздикти чагылдырып, абдан терең кеткен маданий тоскоолдуктарды көрсөтүүдө.167  
 
 Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт менен байланыштуу болгон кишилерге 
карата укук бузууларын жана сот иштерин караган серепчи орган Адам укуктары боюнча БУУнун 
Комитети адам укуктар жаатында талаштуу иштерди кайрадан карап чыгуу өтүнмөлөрүнө жооп 
берүүдө маанилүү сырткы ролду ойногон. Жалпысынан 25 ишти карап, алардын арасында 
төмөндө берилген Азимжан Аскаровдун да иши болгон.168 Кыргызстанда эл аралык укуктук 
органдар тарабынан сынга алынган жергиликтүү иштерди кайрадан карап чыгууга талаптарды 
жокко чыгаруу аракеттери жасалганына карабастан, Аскаровго карата жасалган эл аралык басымга 
жооп кайтаруу менен Орусия, Улуу Британия жана өзгөчө АКШ тарабынан жасалчу эл аралык 
көзөмөлгө каршы жүргүзүлгөн иш-аракеттер колдоого алынууда.169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
165 Американын адвокатура ассоциациясы (ABA), Сот ишинин үстунөн жүргүзүлгөн байкоо боюнча отчет: Кыргызстан жана Гульжан 
Пасанова, май 2020, https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/kyrgyzstan_vs_Gulzhan_Pasanova1/  
166 Автор менен маек жана бир мисал: Eurasianet, Кыргызстан: Аскаровдун өлүмү боюнча элдин жини ошол бойдон маанисиз болуп 
калабы?, июль 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-will-fury-around-askarov-death-end-up-signifying-nothing  
167 Human Rights Watch, Кыргызстан – 2018-жылдын окуялары,  https://www.hrw.org/world-report/2019/country-
chapters/kyrgyzstan#e81181  
168 ЮриспПруденция, https://juris.ohchr.org/search/results 
169 Human Rights Watch, Универсалдуу мезгилдик серептин жыйынтыктарын кабыл алуу,  Кыргызстандын сереби, сентябрь 2020, 
https://www.hrw.org/news/2020/09/28/adoption-outcome-universal-periodic-review-kyrgyzstan. Мисалы, Орусия адам укуктары боюнча 
Европа сотунун(ECtHR) чечимдерине өзүнүн сотторунун үстөмдүгүн көрсөтүүчү конституциялык өзгөртүүлөрду кабыл алды, Трамптын 
администрациясы америкалык аскерий кызмат өтөгөндөрдүн потенциалдуу кылмыштарын тергеген Эл аралык кылмыш сотунун 
судьяларына карата эл аралык санкцияларын киргизген. Ал эми Улуу Британия болсо Адам укуктары боюнча Европа конвенцияны 
жумшагыраак колдонуусун билбей, же Адам укуктар боюнча Европа сотунун карамагынан чыгышын билбей, бул маселелер акыркы он 
жыл  
бою таалкуулоолордун астында жаткан.   

https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/kyrgyzstan_vs_Gulzhan_Pasanova1/
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-will-fury-around-askarov-death-end-up-signifying-nothing
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/kyrgyzstan#e81181
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/kyrgyzstan#e81181
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Азимжан Аскаров 
Айдар Сыдыковдун баяндамасы 

 
Азимжан Аскаров Кыргыз Республикасынын укук коргоочу жана журналист катары кеңири таанымал 
болгон.  Азимжан Аскаров Эл аралык Мунапыс уюму тарабынан абийир туткуну катары жарыяланып, 
прессанын эркиндиги үчүн ыйгарылган Эл аралык CPJ (Committee to Protect Journalists – Журналисттерди 
коргогон комитети) сыйлыгына ээ болгон. 1996-жылы адам укуктарын коргоо жаатында ишин баштап, 
2002-жылы “Воздух” аттуу бейөкмөт уюмун түзгөн. Бул уюмдун негизги максаты жергиликтүү милиция 
менен пенитенциардык мекемелер тарабынан адам укуктарын бузуу фактыларын каттоо жана аларды 
иликтөө болгон.   
 
2010-жылы Аскаровго жергиликтүү бийлик массалык баш аламандыкты уюштуруу жана ага катышуу, эл 
аралык чырды козутуу менен Базар-Коргондо (Жалал-Абад облусу) июнь айындагы кыргыз-өзбек 
тирешүүнүн учурунда милиция кызматкерин өлтүрүү айыптарын моюнуна тагып, эркиндигинен өмүр бою 
ажыраткан. Көптөгөн укук коргоо уюмдардын пикирине караганда, Аскаров өзү жүргүзгөн укук коргоо 
ишмердүүлүгү үчүн айыпталган. 2010-жылдагы коогалаңдын учурунда орун алган талкалоолорду, 
өрттөлгөн субъекттерди, каза тапкандар менен жаракат алгандар (жаңжалга катышпаган жарандарды 
дагы) тууралуу маалыматты тактап, топтоп жүргөнү айыптоолордун негизин түзгөн. Азимжан Аскаровдун 
тергөө иши көптөгөн адам укуктарынын одоно бузулушу менен коштолгон. Абакта Аскаров бир нече ирээт 
кыйноого алынып, катаал мамилеге кабылган. Ал эми мамлекеттик органдар болсо соттук коргоо укугун 
колдонулушуна жана анын ишин соттун адилеттүү карашына тоскоолдук жараткан.     
  
Аскаровдун адвокаты Азимжанга карата жасалган катаал мамиле, кыйноо жана башка бузуулар боюнча 
бир нече доо арыздарын жазганына карабастан 2010-жылдын 15-сентябрында коюлган айыптар боюнча 
күнөлүү деп табылып, өмүр бою эркининен ажыратуу өкүмү чыгарылган. Бул өкүмү жогорку соттор 
тарабынан күчүндө калтырылган. Денесине келтирилген зыянды, кармоо учурунда кыйноо фактыларын 
тастыктаган бардык медициналык документтер жана эл аралык медициналык серепчилер жүргүзгөн эки 
медициналык экспертизаларынын жыйынтыктары соттун бардык инстанциялары, прокуратура жана башка 
мамлекеттик органдар тарабынан бир да көңүлгө алынган эмес.  
 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун акыркы чыгарган өкүмүнөн кийин Аскаров жеке доо арызын 
БУУнун адам укуктары боюнча комитетине узаткан. Ал доо арызында башынан өткөргөн кыйноону, укуктук 
коргоонун эффективдүү каражаттардын Кыргызстан тарабынан камсыздалбагынын, абактагы зомбулук 
менен адамгерчиликсиз мамилени, ишин адилеттүү сот текшерүүгө жана өз оюн эркин чагылдырууга 
болгон укуктарын тебеленгенин билдирген. 2016-жылы БУУнун Адам укуктар боюнча Комитети өз 
чечиминде Жараандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык Пактка ылайк Аскаровдун укуктары 
бузулганын далилдеген. Комитет токтомунда Кыргызстан Аскаровго келтирген зыядын ордун толтурууга, 
дароо абактан бошотууга, өкүмүн күчүнөн чыгарып, керек болсо анын ишин адилеттүү каралуу кепилдиги 
менен кайрадан карап чыгууга милдеттендирген.    
 
2016-жылдын 12-июньда БУУнун Адам укуктар боюнча Комитетинин чечимин жаңы ачылган факттар 
катары кабыл алып, Кыргызстандын Жогорку Соту мурунку сот өкүмдөрүн жокко чыгарып, анын ишин 
кайрадан биринчи инстанциядагы сотко карап чыгууга буйрук берген. Тилекке каршы, Аскаров даярдап 
берген бардык далилдерге жана БУУ чыгарган чечимине карабай, жергиликтүү соттор кыйноо боюнча 
фактыларын кайрадан карап чыгуудан баш тартып, бул далилдерди окуп-изилдеп чыгууга жана 
күнөлүүлөрдү табып, жоопкерчиликке тартууга эч кандай аракетин көрбөй коюшкан.  2020-жылдын май 
айында Жогорку сот жергиликтүү соттордун ишти кайрадан карап чыгуудан баш тартуу чечимин күчүндө 
калтырып, айып өкүмүн жокко чыгарбастан Азимжан Аскаровду өмүр бою түрмөгө отургузуу чечими 
күчүнөн ажыраткан эмес. Тилекке каршы, 2020-жылдын 25-июлда адвокатынын жөнөткөн арызына жана 
Аскаровдун ден-соолугунун начар абалына байланыштуу ага шашылыш түрдө медициналык кароо менен 
дарылануу керектиги эл аралык деңгээлде коңгуру кагып чыкканына карабастан, COVID-19 пандемиясынын 
учурунда Азимжан Аскаров абакта көз жумган.  
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Адам укуктары 
2020-жылы Аскаровдун кайгылуу өлүмүнө чейин анын иши кыргыз сот системасынын оңунан 
чыкпай калган эң чуулгундуу иши болуп саналат. Бул иш укук коргоочунун куугунтукталганын 
олуттуу учурунун жана түштүктөгү этника аралык чыңалууну акыйкаттуу чечүү жолун таба албай 
калгандыктан пайда болгон саясий “шал оорусунун” уланып жаткан символу катары эсептелет. 
Бирин бири алмаштырып келген алдыңкы саясатчылар түштүктөгү жергиликтүү таасирдүү 
адамдарга милдеттүү болуп калып, бул аймактагы этникалык кыргыз калкынын кыжырын 
кайрадан келтирүүдөн коркушкан. Кыргызстандагы адилеттүүлүк Аскаров каза болгондон кийин 
жетишсиз болуп калса да, соттун Аскаровдун жесир жубайына анын аппеляциялык арыз берүү 
укугунан четтетсе дагы акыйкатыкка жетүү мүмкүнчүлүгүн колдо кармоо менен эл аралык 
коомчулук тарабынан дагы кандай кадамдар жасоого мүмкүн болушу жөнүндө ой жүгүртүү 
зарыл.170 Азимжан Аскаровдун учурунда анын камакка алынышына болгон системалык 
жоопкерчиликтин анык эмес болгондугу бул иштин көйгөйлөрүнүн бири болгон. Бирок, бул ишке 
тиешелүү болгон кызматкерлерге карата Улуу Британия, АКШ, Европа Биримдиги жана башка 
мамлекеттер тарабынан Магнитскийдин санкцияларын колдонулушуна орчундуу аргумент бар, 
мисалы мындай кадам бул ишке тиешеси бар болгондордун көпчүлүгү мыйзам ченемде тийгизген 
таасири аз болгон учурда деле жогоруда айтылган өлкөлөр жазасыздыкка каршы белгини 
берүүдө. 
 
Кыйноо боюнча арыздар катталган учурлардын арасында Азимжан Аскаровдун иши биринчи 
эмес, мисалы 2019-жылдын биринчи жарым жылында Башкы прокуратурада орун алган 
кыйноолор боюнча 171 арыз келип түшкөн.171 Адвокаттар болобу, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү 
болобу, укук коргоочулар атайын кызматтар тарабынан куугунтукка жана интернет талаасында 
улутчул троллинге үзгүлтүксүз түрдө дуушар болууда.172 Бир катар эл аралык укук коргоочулар 
менен көз карандысыз журналисттердин Кыргызстанга кирүүсүнө эмдигиче тыюу салынган. Алар –  
Human Rights Watch (“Адам укуктарынын сакчысы”) бейөкмөт уюмунун өкүлү Михра Риттман, AFP 
(Agence France-Presse – Франс-пресс агенствосу) журналисти Крис Риклтон жана орусиялык 
“Мемориал” аттуу укук коргоо бейөкмөт уюмунун Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн директору 
Виталий Пономарев.173 Ошондой эле, кыйноого кабылуу коркунучтарына карабастан  
Өзбекстандын журналисти Бобомурод Абдуллаевдин (мурун өзбек бийлик тарабынан кыйноого 
алынган) экстрадициялоо өтүнмөсүн Кыргызстан күмөн саноо менен кабыл алган.174 
 
Эл аралык байланыштар жана алардын Кыргызстанга тийгизген таасири  
Кыргыз Республикасы кичи жана араңжан экономикага ээ болгон өлкө болгондуктан, 
Кыргызстандын туруктуулугунун жана жетишкендиктеринин маанилүү фактору болуп, аймактык 
коңшу өлкөлөр жана эл аралык державалардын ортосундагы болгон мамилелер эсептелүүдө.  
Мурунураак айтылгандай, Кыргызстан Орусия башкарган Евразия экономикалык бирикмесине 
мүчө болгону Орусия жана Казакстан менен экономикалык интеграциясынын андан аркы 
кеңейүүсүнө түрткү берип, ал өлкөлөргө (орто эсеп менен 513 000 Орусияга жөнөгөн мигранттар) 
ири санда багыттаган экономикалык мигранттардын координациясын кандайдыр бир деңгээлде 

                                                           
170 Фронт Лайн Дифендерс (Front Line Defenders - укук коргоочуларды коргогон эл аралык фонду), Азимжан Аскаров өкмөттү сотко 
берди, https://www.frontlinedefenders.org/en/case/azimjan-askarov-brings-lawsuit-against-government  
171 Каржы, учет жана аудит жаатында бириктирген кесипкөй адамдардын ассоциациясы (ACCA - Association of Chartered Certified 
Accountants),Кыргызстанда камакка киргизилгендердин ар бир бешинчиси кыйноо учурларына арызданууда, январь 2020, 
https://acca.media/en/in-kyrgyzstan-every-fifth-detainee-complains-of-torture/  
172 Фронт Лайн Дифендерс (Front Line Defenders), #Kyrgyzstan, https://www.frontlinedefenders.org/en/location/kyrgyzstan 
173 Хью Вильямсон, Твиттердеги пост, Twitter, December 2020, https://twitter.com/HughAWilliamson/status/1333784559314354177?s=20  
174 RFE/RL, Кыргызстан экстрадициялаган өзбек журналисттин тагдыры боюнча АКШ нын тынчсыздануусу, сентябрь 2020, 
https://www.rferl.org/a/u-s-concerned-over-fate-of-uzbek-journalist-extradited-by-kyrgyzstan/30824802.html  

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/azimjan-askarov-brings-lawsuit-against-government
https://acca.media/en/in-kyrgyzstan-every-fifth-detainee-complains-of-torture/
https://twitter.com/HughAWilliamson/status/1333784559314354177?s=20
https://www.rferl.org/a/u-s-concerned-over-fate-of-uzbek-journalist-extradited-by-kyrgyzstan/30824802.html
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жакшыртты.175 Акыркы жылдары өлкөдө Кытайдын экономикалык кызыкчылыктары кичине 
карама-каршылыктары менен өсүп, коопсуздук жаатында кызматташтыка басым жасап, Пекин 
башкарган Шанхай кызматташтык уюмуна да Кыргызстандын мүчө болгонун кошумчалай кетиш 
керек. Фергана өрөөнүндөгү Өзбекстан жана Тажикистан менен кылдаттыкты талап кылган чек-
ара жана суу маселелери Кыргызстандын түштүгүндө жашаган өзбек жана башка азчылыктарынын 
жамаат аралык  мамилелерде дүрбөлөң атмосферасын күчөтүүдө.176 
“Манас” авиабазасы Ооганстанда операцияларды жүргүзүү максатында 2014 жылы колдонулганы 
токтотулгандан кийин, чектелген экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн шарттарында Батыштын 
стратегиялык кызыкчылыктары көбүнчө баңгизат соодалашуу жана терроризм менен күрөшүү 
маселелеринде камтылган. Кандай болсо да, Борбордук Азия аймагында орноп калган 
стандарттары боюнча Кыргызстан ачык өлкө болуп саналып, Батыштын эл аралык жардамы менен 
ишмердүүлүктүн борборуна айланып калган.   
 
Жапаровдун бийлике капыстан келиши Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүн чочулатты. 
Батыш мамлекеттердин тынчсыздануу боюнча жасалган билдирүүлөрүнө кошумчаланып мурунку 
президенттин ордуна келген кишиге карата Путиндин салкын мамилеси, өзгөчө  
10-ноябрда өткөн КМШ өлкөлөрүнүн жолугушуусундагы Жапаровду ачык капарга албаганында 
билинди. Бирок, кийин 10-январдагы президенттик шайлоодон кийин ортодогу мамилелер өз 
нугуна түшкөн.177 Шайлоолук баш аламандыктарга чейин Кыргызстандын тышкы карызынынын 
43% на, дээрлик таасир этүүнүн маанилүү баскычтарына ээлик кылган Кытайга карыз маселеси 
боюнча кайрылган, анткени COVID пандемиясынан улам кырдаал начарланганына карабастан 
Бишкек карызын жабуу боюнча болгон аракетин жумшаганын көрүп, Кытай карызды төлөө 
мөөнөтүн жылдырууга макул болгон.178 Жапаровдун бийликке келгенден кийин жана ага 
байланыштуу кытайлык башкаруучулардын баштапкы тынчсыздануусун жою үчүн Кырргызстан эл 
аралык инвесторлорду (өзгөчө кытайлык) жаңы президенттин мурунку ресурстук улутчулдугуна 
жана анын кээ бир тарапташтарынын кытайга каршы маанайда (Карнеги Москва Борборунда 
эмгектенген Темур Умаровго караганда, Жапаров Кытай менен үй-бүлөлүк жана иш 
байланыштарына ээ) болгонуна карабастан алардын тынчсызданууларына эч кандай негизи жок 
экенине ынандыруу үчүн мүмкүн болгон бардык аракетин жасады.179   
 
Батыш мамлекеттер менен расмий мамилердин алкагында Европа Биримдиги менен 
Кыргызстандын кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтыгы боюнча түзүлгөн келишими 2019-
жылдын июль айында кол коюлганына карабастан, дагы деле ратификацияланган эмес.  Себеби 
анын котормосу кечигип, ага да кошумча жана маанилүүрөөк болуп Европа парламентинин 
ратификациясына таасир этүүчү адам укуктары жаатында тузүлүп калган кырдаал сыяктуу 

                                                           
175 Лира Сагынбекова, Евразия экономикалык бирикменин алкагындагы эл аралык эмгек миграциясы: Орусиядагы кыргыз 
мигранттардын маселелери жана көйгөйлөрү, Борбордук Азия университети, 39 номерлүү иш документи,  2017, 
https://www.ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-WP-39%20International%20Labour%20Migration_ENG.pdf  
176 Рыскелди Сатке, Твиттердеги пост, Twitter, февраль 2021, https://twitter.com/RyskeldiSatke/status/1357704117418885121?s=20  
177 Крис Риклтон, Твитттердеги пост, Twitter, ноябрь 2020, https://twitter.com/ChrisRickleton/status/1326397172053643266?s=20; TASS, 
Путин Жапаровду президенттик шайлоолордун жеңиши менен куттуктады, январь 2021, https://tass.com/politics/1243317 
178 Дирк ван дэр Клей, Ковид менен Кыргызстан жана Таджикистандын тышкы карыздарынын жаңы динамикасы, Eurasianet, октябрь 
2020, https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan; Крис Риклтон, Кыргызстандын Кытайга болгон 
карызы: Кескин үнөмдөө менен краудфандингдин ортосунда калуу, Eurasianet, ноябрь 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstans-china-
debt-between-crowdfunding-and-austerity  
179 Нива Яу,  Кытай ишкерлиги боюнча кыскача баяндама: Кыргызстандагы абалы менен нааразыбыз, Eurasianet, ноябрь 2020, 
https://eurasianet.org/china-business-briefing-not-happy-with-kyrgyzstan; Eurasianet, Негизги инфратүзүмдөрдү куруу боюнча 
Кыргызстандын Кытайга көбурөөк жардам берүү өтүнүчү  Kyrgyzstan pleads for more Chinese help in building key infrastructure, December 
2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-pleads-for-more-chinese-help-in-building-key-infrastructure; Темур Умаров,  Кооптуу байланыштар: 
Борбордук Азия элиталарынын Кытай тарабынан жоошутулушу,Карнеги Москва борбору (Carnegie Moscow Center), январь 2021, 
https://carnegie.ru/commentary/83756  
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потенциалдуу көйгөлөр болгон.180 Азыркы маалда Улуу Британия Европа Биримдиги менен 
Кыргызстандын ортосунда өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча 1999-жылда түзүлгөн 
келишимдин негизинде өнөктөштүк келишимди түзүү боюнча талкуулоолорду жүргүзүүдө. Бирок, 
бул келишимдин түзүлүшү Улуу Британия үчун пайдасын көбүрөөк тийгизе турган 
макулдашууларга (Кыргызстан үчүн эң актуалдуу жана кыжырланткан Казакстан менен түзүлгөн 
келишими болууда) кол коюлгандан кийин гана ыктымал.  Албетте, Улуу Британия 1999-жылкы 
келишимдин ордуна Европа Биримдиги менен Кыргызстандын ортосунда 2019-жылы түзүлгөн 
келишимдин негизинде макулдашууга кол коюуну сунуштоо менен бул макулдашууну тездетүүгө 
басым жасап, ордуна башкаруу стандарттарын жакшыртуу жана адам укуктарын коргоодо 
белгилүү бир чараларды көрүүнү камсыздоо менен өз ак көңүлдүүлүгүн билдирип, таасир 
кылуунун чектелген баскычтарына ээ боло алмак.181    
 
Европа Биримдиги жана анын мүчө-мамлекеттери жардам катары Кыргызстанга 2007-2020 
жылдардын аралыгында жалпысынан 907,69 миллион евро (эң ири донор катары Европа 
Комиссиясы 391,3 миллион евро сарптап, андан кийин 349,69 миллион евро жөнөткөн Германия 
болгон) каражаттарын которушкан.182 Европа Биримдигинин эки тараптуу  өнүктүрүү 
кызматташтыгынын эң акыркы келишими “2014-2020 жылдардын аралыгында жалпы 174 
миллион евро бюджети менен Көп жылдык индикативдик программасына” негизделип, бул 
программа төмөнкүдөй үч негизги тармакатарга басым жасаган – “Билим берүү (71,8 миллион 
евро), Мыйзам үстөмдүгү (37,8 миллион евро) жана Айыл жергелерин комплекстүү өнүктүрүү 
(61,8 миллион евро)”. Кийин, COVID пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаалдагы жардамдын 
пакетинин алкагында 2020-жылы кошумча 36 миллион евро бөлүнгөн.183 Акыркы убакытка чейин 
Европа Биримдигинин ичинен Германия эң ири эки тараптуу донор болуп келген, бирок 2020-
жылдын май айында Кызматташтык менен экономикалык өнүктүрүүнүн Федералдык министрлиги 
(BMZ) өз аракеттерин дүйнөнүн башка мамлекеттерине багыттоонун алкагында Кыргызстанды 
өнүктүрүү максатында эки тараптуу сарптоолорду токтотуу чечимин жарыялаган.184 
 
ЮСАИД (USAID) уюмунун 2020-жылда жардамга бөлүнгөн каражаттары 40,17 миллион долларга 
барабар болду. Чыгашалардын эң ири статьясы башкаруу, демократия жана адам укуктарын 
коргоо тармагы болгон – 13,3 миллион доллар сарпталып, бюджеттин 33% тузгөн; андан кийин 
Билим берүү тармагы болгон – 9,07 миллион доллар, 23%; акыркы  экономикалык өнүктүрүү 
менен саламаттыкты сактоо тармактары болушкан.185 Улуу Британия тарабынан 2020/2021 

                                                           
180 Европа Коммиссиясы, Европа Биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана 
кызматташтык боюнча алгачкы макулдашуусу, июль 2019, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2046#:~:text=On%206%20July%202019%2C%20the,Asia%20Ministerial%20Meeting%2C
%20in%20Bishkek.&text=The%20seventh%20and%20final%20negotiating,on%206%2D8%20June%202019  
181 Бул жыйындын киришүү жана корутунду бөлүктөрүндө камтылган мүмкүн болгон сунуштамалардын тизмеси. 
182 Европа Комиссиясы, Реципиенттер (бюджетти кабыл алуучулар), https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en  
183 Европа Тышкы иштер Кызматы (EEAS), Кыргыз Республикасы жана Европа Биримдиги, октябрь 2020, 
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/1397/kyrgyz-republic-and-eu_en  
184 Татьяна Кудрявцева,  Германия Кыргызстан менен кызматташтыгын кыскартуусу тууралуу билдирүү жасады, 24.kg, май 2020, 
https://24.kg/english/152054_Germany_announces_reduction_in_cooperation_with_Kyrgyzstan/; Кызматташтык менен экономикалык 
өнүктүрүүнүн Федералдык министрлиги (BMZ), BMZнын 2030-жылга чейинки стратегиялык реформасы: Жаңы ой-жүгүртүү - жаңы 
багыт,  
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/information_brochures/Materilie520_reform_strategy.pdf  
185 Тышкы жардам, Кыргызстан, https://foreignassistance.gov/explore/country/Kyrgyzstan; Маалыматты USAID уюмунун көз карашы менен 
кабыл алуу, өлкө боюнча Американын Кошмо Штаттардын тарабынан көрсөтүлгөн тышкы жардам, 
https://explorer.usaid.gov/cd/KGZ?measure=Obligations&fiscal_year=2020 - негизиги бенефициарлар АКШнын  өнүктүрүү жана 
саламаттыкты сактоонун FHI 360 (Family Health International - Эл аралык үй-бүлө саламаттыгынын) бейөкмөт уюму, Өнүктүрүү боюнча 
“Chemonics” консалтинг фирмасы жана Джон Сноу Интэрнэшинал (John Snow International) аттуу фирмасынын саламаттык сактоо 
системасындагы конультанттар болгону көрүнүүдө. Өнөктөштөрдүн биринчи ондугуна АКШга таандык болгон фирмалар, бейөкмөт 
уюмдар жана өкмөт мекемелери кирген.   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2046#:~:text=On%206%20July%202019%2C%20the,Asia%20Ministerial%20Meeting%2C%20in%20Bishkek.&text=The%20seventh%20and%20final%20negotiating,on%206%2D8%20June%202019
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2046#:~:text=On%206%20July%202019%2C%20the,Asia%20Ministerial%20Meeting%2C%20in%20Bishkek.&text=The%20seventh%20and%20final%20negotiating,on%206%2D8%20June%202019
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/1397/kyrgyz-republic-and-eu_en
https://24.kg/english/152054_Germany_announces_reduction_in_cooperation_with_Kyrgyzstan/
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/information_brochures/Materilie520_reform_strategy.pdf
https://foreignassistance.gov/explore/country/Kyrgyzstan
https://explorer.usaid.gov/cd/KGZ?measure=Obligations&fiscal_year=2020
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финансылык жылы үчүн түз жардамга бөлүнгөн каражаттарынын саны 7,47 миллион фунт 
стерлингге жеткен, бирок бул сан 2022/2023 финансылык жылына 5,15 миллион фунт стерлингге 
чейин төмөндөшү күтүлүүдө, анткени COVID пандемиясынан улам жардамга бөлүнгөн жалпы 
каражаттардын Улуу британиянын ички дүң продукциясынан 0,7%дан 0,5%га кыскартылганына 
туздөн түз байланыштуу.186 Улуу Британия өкмөтүнүн учурдагы приоритеттери төмөнкүдөй: 
мамлекеттик каржы маселелерин башкаруунун ачык-айкындыгы; коррупция менен күрөшүү жана 
натыйжаларын жакшыртуу; көзөмөлдү жакшыртуу максатында өкмөт кызматкерлери менен иш 
жүргүзүү; жеке секторго инвестицияларды тартуу үчүн укук-ченемдик чөйрөнү жакшыртуу.   
 
Бул жыйынга кирген бир катар эмгектерде жана аягындагы корутундусунда белгиленгендей, 
учурда иштеп жаткан схемаларда жеткен прогресстин деңгээлин кайрадан карап чыгууга жана 
системадагы саясий партиялар менен формалдуу институттарда колдонулган жашыруун саясат 
менен алардын контекстинде донорлордун приоритеттерин болжолдуу түрдө карап чыгууга 
орчундуу негиз бар. Эң аз дегенде бүгүнкү күнгө чейин чыныгы чечимдерди чыгаруу укуктарынын 
көбү бул системадан сыртта, башка жактарда болгон. Өз мүмкүнчулүктөрүн узак-мөөнөттө 
кеңейтүүнү көздөгөн донорлордун приоритеттерин эске албаганда, маанилүү кызматтарда тез тез 
өзгөрүп турган кырдаал ансыз деле Кыргызстандагы чектелген эркиндиктин жолунан таюуну 
алдын алуунун жаңы жолдорун табууга мажбур кылат.      
 
Биздин авторлор эмне тууралуу кеп кылышты  
Доктор Асель Доолоткелдиева өз эмгегинде 2020-жылдын 5-октябрь күнү Бишкек борбор 
шаарынын “Ала-Тоо” аянтына бир нече миң кыргыз жарандары шайлоолор таза өтпөгөнүн 
билдирүү үчүн чыкканы тууралуу жазган. Жөнөкөй жарандар шайлоолордогу 
фальсификацияларга, COVID пандемиясынын учурунда орун алган шалаакылык менен 
коррупцияга каршы чыгышкан. Элдин күтүлбөгөн жерде кыска убакытта чогула калганы Ак үйдүн 
алынышы менен ошол учурдагы президенттин кызматтан кетиши менен аяктаган күңүрт иштин 
башталышына алып келген. Элдин кыжырынан пайдалануу менен бир нече элиталык топтор 
бийлик үчун бир бири менен күрөш жүргүзгөн. Бирок, убактылуу өкмөттүн ичинде пайда болгон 
кыйын каатчылык менен жаңы саясий түзүмдөргө элдин ишенимсиздигинен кийин өздөрүн 
жакшы жагынан көрсөтө алган саясатчылардын коалициясы өзүн системадагы жаңы киши деп 
жарыялаган популисттен жеңилип калган.  Элдин антиэлиталык маанайынан пайда көргөн Садыр 
Жапаров эсти оодарган ылдамдыкта бийиликке жетип, азыр өтө маанилүү конституциялык 
өзгөртүүлөрдү демилгелеп чыгууда. Өкмөттүн үчүнчү жолку күч менен алмашуусу демократиялык 
эмес саясий системасы жана COVID пандемиясы менен оорлошкон көп убакыттан бери 
чечилбеген экономикалык көйгөйлөрдүн жыйынтыгы болгон. Булардын баарын Жапаров 
чеберчилик менен өз пайдасына колдонуп, авторитардык режимдердин орнолушуна жана аларга 
каршы көтөрүлүштөргө алып келген мурунку күчтүү президенттик режимин өлкөгө кайрадан 
кайтарып орноткон.  
 
Доктор Айжан Шаршенованын докладында 2021-жылы өткөн президенттик шайлоо менен Кыргыз 
Республикасынын Конституция боюнча элдик референдум темалары талкууланмакчы. Борбордук 
Азиядагы башка күчтүү авторитардык мамлекеттер менен курчалып турган Кыргызстан анын 
жандуу жарандык коому, салыштырмалуу эркин ММКлары жана үзгүлтүксүз түрдө өтүп турган 
атаандаш шайлоолор менен президенттердин алмашуусу үчүн аймактагы “бир башкача” өлкө 
болуп көрүнгөн эле. Бирок, 2021-жылынын январь айында Кыргызстан президент катары күчтүү 

                                                           
186 Development Tracker, Кыргызстан, Тышкы иштердин, Британиялык улуттардын шериктештигинин жана өнүктүрүү боюнча 
министрлиги  (FCDO-Foreign, Commonwealth and Development Office), https://devtracker.fcdo.gov.uk/countries/KG  

https://devtracker.fcdo.gov.uk/countries/KG
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популистти шайлап, учурдагы парламенттик-президенттик башкаруудан күчтүү президенттик 
саясий системасына өтүүнү тандаган. Анын эмгегинде кыргыз демократиясынын келечегине жана 
эл аралык өнөктөштөргө мындай саясий өзгөрүүлөр кандай таасирин тийгизээри изилденмекчи.  
 
Гульзат Баялиева менен Жолдон Кутманалиев өздөрүнүн ишинде Кыргызстандагы жергиликтүү 
жетекчилер нааразылыкты басуунун салттуу административдик ыкмаларынын чегинен чыгып, 
популисттик тилди, улутчул дискурстун жана саясий бийликке жетүү үчүн поляризация 
стратегияларынын көбүрөөк колдонула баштаганын көрсөтүүдө. Ошондой эле, улуттук популизм 
Кыргызстандагы башкы саясий күчүнө кандайча айланып калганына жана дүйнө жүзүндөгү 
популизмдей эле, Кыргызстандагы популим социалдык тармактардын таасири менен кандай 
байланышы бар экен тууралуу баяндалат. Жаңы президент Садыр Жапаров учурда өлкөдөгү эң 
таасирдүү саясий фигурасы болуп саналууда. Белгилүү убакытка чейин түрмөдө отуруп, элди 
бөлгөн жана кастыкты туудурган сөздөрдү айтуу менен ишти популисттик таризде ийгиликтүү 
алып барып, керектүү маалда сүйлөгөн сөздөрүн өз стратегиясынын маанилүү бөлүгүнө 
айланткан. Жүргүзгөн саясаты ага де-факто стратегиялык артыкчылыкты берип, кийин 
президентикке алып келген.  “Элдин үнүнө” жамынган Жапаровдун оппозициялык жана 
антилибералдык риторикасы жоопкерчиликти “элдин чыккыны” жана “саткын” деп атаган көз 
карандысыз ММКларга, либералдык активисттерге жана уулгайган элиталарга түртүп салуу 
максатында кыргыз коомунда өсүп жаткан теңсиздик менен манипуляцияны жасоодо. Жапаров 
мурунку конституцияны президентти болуп көрбөгөндөй бийлик менен камсыздаган жана 
демократиялык институттардын жокко чыгарган баш мыйзамдын долбооруна өзгөртүүнүн өзүн 
актай алган тобокелге барган. Бул иш-аракети өлкөнү олуттуу авторитаризмге айландыруу 
коркунучун туудурган демократияга каршы конституциялык реформаларын жүзөгө ашырууга чоң 
мүмкүнчүлүктү түзүп берген.  
 
Профессор Эрик МакГлинчи кыргыз мамлекеттин потенциалынын алсыздыгын талкуулап, мындай 
көрүнүштүн натыйжасында мамлекетте саясий баш аламандык тез-тез болуп тураарын 
белгилеген. Бирок, баш аламандыктын башка жагы да бар дейт. Өзбекстан жана Түркменистан 
сыяктуу Борбор Азиянын башка мамлекеттери саясий оппозицияга, диний топторго жана 
этникалык азчылыктарга системалуу түрдө чабуул жасай алууну иш жүзүндө далилдесе, 
Кыргызстандагы адам укуктарына мамлекеттин жасаган басымы толук эмес жана кыска-мөөнөттүк 
болгон.  Калктын аяр катмарларынын көз карашына караганда Кыргызстандагы баш 
аламандыктын кемчилиги бул адамдын негизги укуктарынын кепилдиги жок болгондугу. 
Укуктардын корголушу мыйзам алкагында камсызлдабагандыктан, коомдун тандаган 
приоритеттери, мамлекеттик аткаруу бийлигинин сырткы көзөмөлгө баш ийгендиги жана саясий 
элиталардын Борбордук Азиядагы Кыргызстандын советтик доордон кийинки жападан жалгыз 
демократиялык репутациясын бекемдөө каалоосу бираз да болсо адам укуктарын коргоого 
өбөлгө түзүүдө.        
 
Сардорбек Абдухалилов Кыргызстандагы азчылыктардын укуктарынын келечеги жана алардын 
сандык көрсөткүчтөрү жөнүндө жазат. Акыркы саясий окуялардан кийин өлкөнү бириктирип 
бекемдөөдө алдыга жылуу үчүн Кыргызстан жалпы жарандык иденттүүлүктү, көп тилдүү билим 
берүүнү жана азчылыктардын укуктарына жана көп түрдүүлүгүнө сый мамилени өнүктүрүш керек. 
Бул эссе азчылыктардын маселелери боюнча БУУнун Атайын баяндамачысынын докладында 
негизделип, азчылыктардын коомдук жашоодо кеңири жана көбүрөөк санда катышуусунун 
камсыздоодо бир нече ыкмаларын сунуштайт. Алардын ичине паспорттордо жана башка расмий 
жеке документтерде этникалык иденттүүлүктүн кескин талабынын жоюлушу дагы кирет.  
 



Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

49 
 

Доктор Аксана Исмаилбекованын эмгегинде Кыргызстандагы этникалык азчылыктардын 
абалынын анализи жана алардын көз караштары камтылган. Алар мурунку талаа изилдөөлөрдүн 
жана акыркы чыгарылган интервьюлардын негизинде даярдалган. Акыркы саясий шор 
окуялардын убагында жана кийинки Кыргызстандагы саясий кырдаалга тийиштүү талкууларда 
этникалык азчылыктардын абалы учурлардын көбүндө көңүлгө алынган эмес. Бул иште кыргыз 
мамлекеттик органдардын да, өзбек ишкерлердин да этника аралык патронаждык байланыштары 
каралып, алардын келечекке болгон көз карашын түшүнүүгө аракет жасалат.     
 
Рыскелди Саткенин ою боюнча, Кыргызстандагы таажы вирустун пандемиясынын маалында 
саламаттыкты сактоо системасында болгон олуттуу каатчылыкка начар даярдык менен 
чаралардын туура эмес көрүлгөндүгүнүн башкы кемчилиги катары жергиликтүү коррупция болгон. 
Борбордук Азия мамлекетинин коррупцияга баткан саламаттык сактоо системасынын 
ишмердүүлүгү ачык-айкын жүргүзүлбөгөнү анык, анткени COVID-19 пандемия кезинде 
саламаттыкты сактоо системасынын жогорку кызматкерлеринин катышуусу менен сатып алуулар 
боюнча чуулгандуу иши коомдук тынчсыздануунун негизине айланган. Мындан сырткары, чет 
өлкөлүк жардам менен мамлекеттик кайрымдуулуктан чогултулган жардам өлкөдө жеткиликтүү 
болгону маалымданганына карабастан, бейтапканалар менен клиникаларда жеке коргонуучу 
каражаттардын жок болгонудугунун жана башка себептердин айынан кыргыз медиктери 
медициналык кызматкерлердин арасында дагы жугуштуу инфекциялардын жогорку көрсөткүчү 
менен күрөшушкөн. Кыргызстан пандемиянын сабактарын өздөштүргөнүн жана өзүнүн алсыраган 
саламаттык сактоо системасын жакшыртуу үчүн керектүү реформаларды жүргүзүүгө алы жетер 
жетпестиги дагы деле тартыштуу маселе бойдон калууда.    
 
Кыргызстандын өкмөтүнүн мурунку депутаты, Ширин Айтматова 2019-жылы “Үмүт-2020” аттуу 
коррупцияга каршы элдик кыймылын түзгөн.  “Үмүт-2020” кыймылы бул акыркы бийлик 
алмашуусуна алып келген протесттерге катышкан активисттик топтордун бири.  
Кыска эмгегинде Айтматова өзүнүн БУУнун Өнүктүрүү программасынын, БУУнун калк боюнча 
Фондунун мурунку кызматкеринин, көмүскө активисттин жана мурунку мыйзам чыгарган кишинин 
тажрыйбасына таянуу менен дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө демократия куруунун 
классикалык стратегияларын күмөнгө салып, Кыргызстандагы демократия үчүн жүргөн күрөш 
боюнча өз көз карашы менен бөлүшүп кетет.    
 
Эрнест Жанаев акыркы жылдары Кыргызстандагы укук коргоо ишмердүүлүгүнүн тегерегинде 
түзүлүп калган кырдаалга түшүндүрмө берет. Активдүүлүгү үчүн азап тартып, өз нааразылыгын 
ачык билдирген жарандык коомдун лидерлеринин күчтүүсүнөн баштап аялуусуна чейин өкмөт 
кыжырды келтирүү менен куугунтуктап, баардыгына кемсинтүү мамилесин жасаганы тууралуу 
эссесинде чагылдырылмакчы. Бул иште жарандык сектордун келечеги жана анын Кыргызстандын 
коому үчүн мааниси жөнүндө талкуу жүргүзүүгө аракет жасалат.   
 
Доктор Элира Турдубаеванын эмгегинде Кыргызстандагы медиа сектордогу абал менен саясий 
жана ишкер жамааты тарабынан жасалган көзөмөлгө жана элиталардын басып алууусуна алып 
келеген бизнес-модельдердин туруксуздугуна талдоо жүргүзүлмөкчү. Эсседе эл аралык коомчулук 
тарабынан чараларды көрүүгө бир катар деталдуу сунуштамалары берилүүдө.  
 
Бегаим Усенова жана ARTICLE 19 (Артикл 19 – ’19-Макала’) аттуу көз карандысыз укук коргоо уюму 
Кыргызстандагы журналисттерге жана медиа уюмдарга багытталган онлайн куугунтуктоолордун 
өсүшү боюнча тынчсыздануу чоң болуп, өлкөдө пикирди билдирүүнүн эркиндигине коркунуч 
жасалып, өзүн өзү цензуралоого алып келүүдө. Жакын арадагы ачыкка чыккан Кыргызстандагы 
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пайда болгон троллдордун фабрикасы жана алар тарабынан журналисттерге карата онлайн-
кемсинтүүлөрдүн таркалышы бул маселенин бир нече деңгээлде каралышы керектигине дагы бир 
ирээт басым жасалууда. Кыргызстан өкмөтүнүн, социалдык тармактардын жана дал медиа-
уюмдардын өз пикирин жана позициясын жетиштүү түрдө белгилебегени бул абалды ого бетер 
оорлоштурууда. Жогорку бийликтин өкүлдөрү Кыргызстандагы көз карандысыз ММклардын жана 
журналисттерге карата алардын аброюна шек келтирген эл алдында сүйлөгөн сөздөрү кол 
салуулардын санын арттырып, Кыргызстан журналисттерди коргоо (онлайн коркутуу-үркүүүлөр) 
боюнча моюнуна алган милдеттерин укук коргоо органдары аткарбай жатканы билинүүдө. 
Журналисттерге карата жек-көрүүчүлүктү козгогон билдирүүлөрдүн (социалдык тармактардын 
өзгөчө кыргыз тилдүү сегменттеринде) башкарылгыс өсүүсү кыргыз тилдүү модерациянын аз 
болгондугуна байланыштуу болуп, бул платформалар аркылуу онлайн-куугунтуктоо боюнча 
маалыматтарга жооп сейрек кезигүүдө.  Буга кошумча, мындай көйгөйдү башынан кечирип 
жаткан көз карандысыз медиа уюмдар жана журналисттер мындай билдирүүлөр тууралуу ачык 
сөз менен айтпастан, акырындан кабар берип жатышат.  Ошондой эле, мындай “онлайн-
асылуулар” “иштин бөлүгү” катары кабыл алууга керектелип, андай кубулуштарга сабыр 
көрсөтүүгө чакырмакчы. Эсседе ошондой маселелерди чечүүгө бир катар сунуштамалар 
берилмекчи.   
  
Эгемендүүлүккө жеткенден кийин Кыргызстан Борбордук Азиянын “Швейцариясына” айлануу 
менен өлкөгө жаңы мүмкүнчүлүктөр үчүн жол ачып, рынок экономикасына өтүп, адам укуктары 
сыйланган жана корголгон чыныгы демократияны түзүунүн амбициялык программасы бар 
болгонуна Жасмин Кэмерон басым жасап жатат. Баштапкы коюлган максаттарга карабастан, 
чыныгы жана маанилүү реформаларды ишке ашырылышына адам укуктарын коргоого жана 
жүзөгө ашырууга түздөн түз таасир эткен үч негизги фактор жолтоо болгон, алар – жергиликтүү 
коррупция, саясий эрктин жетишсиздиги жана “жазасыздыктын” же “укуктук менталитет” 
болушкан. “Укуктук менталитет” дегенде мыйзам үстөмдүгүндө сыйдын жоголушуна алып келген 
укуктук процессти бузуу же тоготпой койгондугу үчүн кишиге эч нерсе болбоорун же эч кандай 
азапты тартпаарын белгилүү кылган менталитетти айтса болот. Бул тоскоолдуктарды жеңүү үчүн 
Кыргызстан элинин, өзгөчө калктын аялуу жана маргиналдашкан катмарларынын укуктарын 
коргоо жолдорун табуу максатында Кыргызстан өкмөтү менен эл-аралык коомчулук иш-
аракеттердин планын бири бири менен макулдашуусу керектелет.  
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2. Кыргызстанда потенциалдуу авторитардык саясатчы 
шайланды: эл аралык өнөктөштөр үчүн кесепеттер 
жана кыргыз демократиясынын келечеги  

Доктор Айжан Шаршенова187 
 
Өз добушумду бериш үчүн Бишкекте жергиликтүү шайлоо участоктогу кезекте турганда, 
көңүлүмдү кунт коюп, тегерегимде эмне болуп жатканына байкоо жүргүзө баштадым. 
Президенттик шайлоо менен улуттук референдум коюлган 10-январь күнү кызыктуу бир нерсеге 
күбө болууга үмүттөнүп турам. Бирок, Бишкектин бул районунда кызыктуу эч нерсе болгон жок – 
таанымал болгон шайлоочулар да (көзгө көрүнгөн), фальсификация учурлары да байкалбай, 
менин добушумду сатып алууга умтулгандардын бири да көрүнбөгөндөй. Жумуштарынан чыгып, 
чарчаган шайлоочулар акырындап шайлоо участкаларында топтолуп, бармак издерин текшертүү 
жана Кыргызстандын саясий келечегине добуш берүү максатында кезекке тизилүүдө.  
 
 

                                                           
187 Доктор Айжан Шаршенова учурда Бишкектеги ЕККУга караштуу Академиясында аспирант-изилдөөчү. Лидс университети тарабынан 
доктор Шаршеновага саясий илимдердин доктор даражасы ыйгарылган. ЕККУнун Академиясына келгенге чейин, доктор Шаршенова 
БУУ менен БУУӨПтүн Жакынкы чыгыштын ар кайсы өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүндө жана Кыргызстандын эл аралык өнүктүрүү 
долбоорлордун алкагында эмгектенген. Анын илимий кызыкчылыгы демократизация менен демократияны илгерилетүү, пост-советтик 
авторитаризм жана эл аралык өнүктүрүү жааттарын камтыйт. Учурда, доктор Шаршенова Орусиянын Кыргыз Республикасына тийгизген 
таасири боюнча илимий долбоордун үстүндө эмгектенип жатат. Доктор Шаршенова жакында эле The European Union’s Democracy 
Promotion in Central Asia’ (Борбордук Азияда Европа Биримдигинин демократияны илгерилетүүсү) аттуу китебин жарыялаган.  Сүрөт 
Кыргызстандын Президент Аппаратынын расмий веб-баракчасынан алынган.  

http://www.osce-academy.net/en/research/arf/arfellows/
https://cup.columbia.edu/book/the-european-unions-democracy-promotion-in-central-asia/9783838271514
https://cup.columbia.edu/book/the-european-unions-democracy-promotion-in-central-asia/9783838271514
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Революция 3.0. жана Кыргызстандагы демократиянын келечеги  
“Чексиз бийлик чексиз буза берет” ( “Absolute power corrupts absolutely”) – Джон Дальберг-Актон, 
1857 
 
Кыргызстандагы демократиянын келечеги күңүрт болушу мүмкүн, себеби популисттик 
авторитардык саясатчы Садыр Жапаров президенттик шайлоолорун чоң артыкчылык менен 
жеңип, референдум аркылуу президенттин чексиз ыйгарым укуктарын өзүнө камсыздап алган. 
Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) шайлоонун жана референдумдун жыйынтыктарын акыркы 
жана мыйзамдуу деп жарыялоо менен 20-январда Жапаровдун жеңишин бекиткен. Бул 
жыйынтыктарды БШКнын эки гана мүчөсү таануудан баш тартып, бүткүл шайлоонун убагында 
Жапаровдун пайдасына жүргүзүлгөн мыйзам бузууларга шилтөө жасашкан.188  
 
Алардын кооптонуулары негизсиз эмес эле. Шайлоолор менен референдумдун мыйзамдуулугу 
жана легитимдүүлүгү күмөндүү, анткени аларды өткөрүү процесси тездетилген.189 Күчтүү 
президенттик башкаруу формага кайтуу Кыргызстандын жаңы башкармалыгына залалын 
тийгизиши мүмкүн. Кыргызстандын беш президенттин ичинен учөөсү элдин нааразылыгынан 
улам өз кызматтарынан айрылышкан. Көбүнчө нааразычылыктардын себеби президенттердин 
өздөрүнүн укуктарын кеңейтүү аракеттери болгон. 2005-жылы орун алган алгачкы “Жоогазын 
революциясы” да, кийинки 2010-жылдагы төңкөрүшү да башкарып жаткан элиталардын 
репрессивдик тактикасынан жана бийликтин бир кыйла бөлүгүн басып алуу аракеттеринен улам 
козголгон.190 Кыргызстандагы үчүнчү төңкөрүшкө ачык түрдө фальсификацияланган шайлоолор 
түрткү берген. Эгерде бул шайлоонун жыйынтыктары кабыл алынганда, анда бир гана эки 
фракциядан турган, бардыгына “баш ийкеген” парламенти түзүлүп калмак. Парламент 
президенттик “Биримдик” жана “Мекеним Кыргызстан” саясий партияларынан турмак.191 
 
Кыргызстандагы үчүнчү революция Ала-Тоо аянтына адилетсиз жана эркин эмес өткөн 
шайлоолорго каршылыгын билдирүүгө чыккандардын колунан башка күчтөр тарабынан уурдалып 
кеткен.  
 
5-октябрь күнү аянтка чыккандардын арасында ар түрдүү саясий агымдардын тарапташтары  
чыгышкан, мисалы прогрессивдүү либералдык “Реформа” партиясынан баштап консервативдик 
улутчул “Чоң-Казат” саясий партиясын колдогондорго чейин келишкен. Парламенттик шайлоого 
жалпы жонунан 16 саясий партия аттанып, 14 шайлоонун жыйынтыктары менен нааразы 
болушкан.192 Баш аламандыктырдын учурунда көптөгөн саясий партиялардын лидерлери туруксуз 
биригүү пландарын талкуулагыча, Садыр Жапаровдун тарапташтары эл нааразычылыгын өз 
пайдасына буруп, арсар болуп турган саясий партиялардын колунан бийликти жулуп кетишкен. 
Жапаровдун көптөгөн тарапташтары Преззиденттин резиденциясын жана парламенттин кезектен 

                                                           
188 Мундузбек Калыков, Жапаров президентикке аттануу укукгу жок: БШКнын эки мүчөсү шайлоонун жыйынтыктарын таануудан баш 
тартууда, Kloop, январь 2021, https://kloop.kg/blog/2021/01/21/zhaparov-ne-imel-prava-ballotirovatsya-v-prezidenty-dva-chlena-tsik-ne-
priznali-itogi-vyborov/  
189Бул юридикалык жана саясий жоболордун бузуулары Брюс Паннье тарабынан жакшы баяндалган,  Кыргызстандагы президенттик 
шайлоолордо болжолдуу жеңүүчүсү болуп эсептелген, экс-качкын Жапаров боюнча суроолор жаралууда, Эркин Европа/Эркиндик 
Радиосу, январь 2021, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-presidential-election-japarov-questions-constitution-controversy-qishloq-
ovoz/31038709.html  
190 Темиркулов Азамат, 2010.2005 жана 2010-жылдардагы Кыргызстандагы “төңкөрүштөр”: массалык мобилизациясынын салыштырма 
анализи. The Journal of Nationalism and Ethnicity (Улутчулдук менен этникалык таандыктуулук боюнча журнал) , 38-том, (5): 589-600 
191 Изабель Хуршудян, Акыркы 15 жылдын ичинде үчүнчү төңкөрүш өткөндөн кийин түрмөдөн жаңы эле бошонуп чыккан улутчул 
президент болуп шайланды. Washington Post, январь 2021, https://www.washingtonpost.com/world/europe/after-kyrgyzstans-third-
uprising-in-15-years-a-nationalist-who-was-sprung-from-prison-is-elected-president/2021/01/11/1ed36db8-503c-11eb-a1f5-
fdaf28cfca90_story.html  
192 Шайлоо 2020: Партиялардын тизмеси, Азаттык, октябрь 2020, https://rus.azattyk.org/a/30828971.html  

https://kloop.kg/blog/2021/01/21/zhaparov-ne-imel-prava-ballotirovatsya-v-prezidenty-dva-chlena-tsik-ne-priznali-itogi-vyborov/
https://kloop.kg/blog/2021/01/21/zhaparov-ne-imel-prava-ballotirovatsya-v-prezidenty-dva-chlena-tsik-ne-priznali-itogi-vyborov/
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-presidential-election-japarov-questions-constitution-controversy-qishloq-ovoz/31038709.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-presidential-election-japarov-questions-constitution-controversy-qishloq-ovoz/31038709.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/after-kyrgyzstans-third-uprising-in-15-years-a-nationalist-who-was-sprung-from-prison-is-elected-president/2021/01/11/1ed36db8-503c-11eb-a1f5-fdaf28cfca90_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/after-kyrgyzstans-third-uprising-in-15-years-a-nationalist-who-was-sprung-from-prison-is-elected-president/2021/01/11/1ed36db8-503c-11eb-a1f5-fdaf28cfca90_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/after-kyrgyzstans-third-uprising-in-15-years-a-nationalist-who-was-sprung-from-prison-is-elected-president/2021/01/11/1ed36db8-503c-11eb-a1f5-fdaf28cfca90_story.html
https://rus.azattyk.org/a/30828971.html


Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

53 
 

сырткары отурумдарын өткөрүү үчүн колдонулган жайларды курчап алып, президент Сооронбай 
Жээнбеков жасалган басымдан улам 15-октябрь күнү жумушунан өз каалоосу менен кетүү арызын 
жазып, кызматын бошоткон.193 
 
Октябрдагы окуялар орун алган маалда, ыйгарым укуктардын мөөнөтү чыгып калган Парламент 
“жашынган” жеринен чыгууга мажбур болуп, Жапаровдун көмөкчүсү болгон жаңы спикерди 
шайлоого, жана премьер-министр менен президенттин убактылуу милдеттерин аткаруучу 
кызматтарына дайындоого “кеңеш берилген”. Бул эки кызмат тең Жапаровго сунушталган. Ал эми 
парламенттин кээ бир мүчөлөрү кесиптештер тарабынан жасалган басым менен коркутуу-
үркүтүүлөр тууралуу кабар беришкен.194 Дал ошондой шарттарда парламент өткөрүлүүчү саясий 
система боюнча референдум менен президенттик шайлоолорго добуш беришкен. 
 
Төңкөрүштөн кийинки окуялар чоң ылдамдык менен болуп өттү. Өлкө өзүнө келе албай жатып, 
жарандары президенттик системасын кайтаруу менен алтынчы президентти шайлоо боюнча 
шайлоо участкаларына кандайча барып калганын тушүнүүгө жетишпей калышкан. БШК бир катар 
тартип бузууларды каттап, анын ичинде шайлоочулардын добушун сатып алуу жана 
административдик ресурстарын колдонуу боюнча келип түшкөн 60 арызы камтылган.195 2020-
жылы октябрдагы шайлоолордо добуштарды ачык эле сатып алуу менен административдик 
ресурстардын кеңири колдонулушуна караганда (БШК шайлоолордун жыйынтыктарын жокко 
чыгарууга мажбур болгонуна байланыштуу тартип бузуулардын деңгээлине жараша) бул 
шайлоолор жарандардын жасаган тандоосун жетиштүү түрдө адилеттүү көрсөткөндөй.196 Мурунку 
кесиптештердей Жапаров өзүнүн ресурстарын эмне себептен толук колдонбогону тууралуу бир 
нерсе айтуу кыйын, бирок буга бир нече факторлор себеп болуусу ыктымал. Биринчиден, Жапаров 
добуштарды массалык түрдө сатып алууга муктаждыгы жок деп эсептегендей, анткени 2021-
жылдын январь айына коюлган шайлоолор менен Октябрдагы төңкөрүштүн ортосундагы 
аралыкка анын жогорку кызматка дайындалышы менен ал жүргүзгөн иши анын жеңишин 
камсыздоо үчүн ансыз деле жетиштүү санда административдик ресурстары чогулган.         
Экинчиден,  добуштарды сатып алуу үчүн бардык каражаттар октябрдагы шайлоолордо королуп 
кетип, бул жолкудагы шайлоолорго сарптоо үчүн акча калбай калган. Үчүнчүдөн, мүмкүн Жапаров 
өзүнүн  коомдук имиджин паракорчулук менен талыкпай күрөш жүргүзгөн кишинин образы 
менен бекемдөө аракетиндедир.   
 
Шайлоо менен референдумдун өткөрүлүшү канчалык деңгээлде жаңылыштык болбосун, Жапаров 
президенттик шайлоолорунда 80% добуштарга жетүү менен референдумда президенттик 
башкаруу формасы 81% добушту топтоо менен өтүп, алардын жыйынтыктары өзгөрүлбөс бойдон 
калат.197 Күчтүү президенттик башкаруу формасынын кайтарылышын эске алганда, бийликке 

                                                           
193 Кыргызстандагы шайлоо: Эл нааразычылыгынан улам, президент Жээнбеков кызматынан кетти, BBC Жаңылыктары, октябрь 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-54553173  
194 Вячеслав Половинко, Эркиндик, теңдик жана “доскелер”: Кыргызстандын президенти кызматынан кетүү менен жергиликтүү 
кылмыштуу топторго бийликке жол ачып берди, Новая газета, октябрь 2020, https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/15/87529-svoboda-
ravenstvo-bratva  
195 Кеңири ыйгарым укуктарына жетүүнү көздөгөн улутчул-саясатчынын Кыргызстандын президенттик шайлоолорунда жеңиши, 
Азаттык, январь 2021, https://www.rferl.org/a/japarov-kyrgyzstan-presidential-election-referendum-/31040110.html  
196 Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлигинин, БУУдагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлүнүн жасаган 
билдирүүсү, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/japarov-kyrgyzstan-presidential-election-referendum-/31040110.html 
197 БШК өз мөөнөтүнөн мурун өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарын кабыл алды, Борбордук Шайлоо Комиссиясынын 
веб-сайты, январь 2021, https://shailoo.gov.kg/ru/news/4383/; БШК Кыргыз Республикасында саясий система боюнча өткөн 
референдумду аягына чыкты деп жарыялады, Борбордук Шайлоо Комиссиясынын веб-сайты, январь 2021, 
https://shailoo.gov.kg/ru/news/4384/ 
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жаңы келген президентти жана анын башкаруусу Кыргызстан менен эл аралык өнөктөштөргө 
кандай таасирин тийгизеерин түшүнүү учурда чоң мааниге ээ болуп турат.     
 
Абактан президенттике болгон жол: Садыр Жапаровдун кызык окуясы 
“Мурунку каталардын кайталанышы эмне кереги бар? Менин таза башкарууга ниетим бар” – 
Садыр Жапаров, январь 2021198 
 
5-6-октябрь күндөрү болгон баш аламандыкта Жапаровдун тарапташтары абактардан жана 
убактылуу кармоочу жайлардан бир нече кишилерди бошотууга жетишишкен. Экөөсү өз ыктыяры 
менен келсе, бирөөсү өлкөдөн сыртка чыгып, саясий башкалка сураган. Ал эми бирөөсү 
Кыргызстандын алтынчы президенти болууга үлгүрдү.    
 
Батыштын байкоочулары менен жергиликтуу либералдардын жаңы эле түрмөдөн чыккан 
популисттик лидерден үрөйлөрү учуп турган маалда, Садыр Жапаров Кыргызстанда аябай кадыр-
барктуу инсан эле. Анын популисттик жана улутчул кептеринен шыктануу алып, Жапаровдун 
тарапташтары аны “жаңы дем” жана  акыркы үмүт катары көрүүдө.199 Канча болсо да, анын саясий 
таржымалындагы карама-каршылыктардын саны жогору.   
 
Жапаров Кыргызстандын саясий аренасында алгачкы жолу президенттик деп эсептелген “Ак-Жол” 
саясий партиясынан парламенттин депутаты катары пайда болгон. Президент Бакиевдин шериги 
болуп, Садыр Жапаров көзкөрүнөө  пайдасыз иштеп жаткан Коррупцияны алдын алуу боюнча 
Улуттук агенттигин жетектеген.200 Бакиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин, Жапаров улутчул 
делген “Ата-Журт” саясий партиясынын курамына кирген. Нааразычылыгын билдирүү максатында 
Камчыбек Ташиев (учурда Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик комитетинин жетекчиси) жана 
Талант Мамытов (акыркы президенттик кампанияда президенттин милдеттерин аткаруучу) 
тарапташтары менен биргеликте Ак үйдүн тосмосунан ашып өтүүгө жасаган аракети үчүн  Жапаров 
биринчи жолу камакка алынган.201 2013-жылы алтын кен казуучу “Кумтөр” компаниясына 
нааразычылык билдирген акциялардын башында туруп, Ыссык-Көл облусунун губернатору 
митингчилер тарабынан барымтага алынгандан улам Жапаров экинчи ирээт абакка киргизилген. 
Жапаров өлкөдөн качып чыгып кетүүгө аракеттенген, бирок 2017-жылы казак-кыргыз чек 
арасында кармалып, түрмөгө отургузулган.202 2020-жылдын октябрь айында Жапаровдун 
тарапташтары аны түрмөдөн бошоткон кезде ал өз жаза мөөнөтүнүн үчтөн бир бөлүгүн өтөп 
койгон болуп, өзүнүн бийликке жетүү кадамдарын жасай баштаган.  
 
Кыргызстанга Жапаровдун бийлиги кандай пайдасын көрсөтөөрү тууралуу кеп жүргүзүүгө эрте 
болсо да, анын таң калаарлык жеңиши Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча 
маалыматты алууга мүмкүнчүлүк берет. Биричиден, Жапаровдун феномени уникалдуу эмес. Анын 
саясий көз-караштары венгр Виктор Орбан же АКШнын президенти Дональд Трамп сыяктуу 

                                                           
198 Джоанна Лиллис цитата келтиргендей, Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп добуштардын орчундуу саны менен 
шайланды, The Economist, январь 2021, https://www.economist.com/asia/2021/01/11/sadyr-japarov-is-elected-president-of-kyrgyzstan-in-a-
landslide  
199 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Жапаров, акыркы үмүтпү же популисттик коркунучпу?,  Eurasianet, январь 2021, 
өhttps://eurasianet.org/kyrgyzstan-japarov-last-hope-or-populist-menace  
200 Президент  Бакиевдин акыркы 2 жылдык бийлиги коррупцияга, саясий өлтүрүүлөргө жана жердешчилик учурларына бай болгон. 
201 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Жапаров, акыркы үмүтпү же популисттик коркунучпу?,  Eurasianet, январь 2021, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-japarov-last-hope-or-populist-menace 
202 Анна Капушенко, Абактан бошонгон, банкир, парламенттин бир нече мүчөлөрү жана улуттук коопсуздуктун кызматкери: 
Президентикке кимдер аттанып жатышат?, Kloop, январь 2021, https://bit.ly/3s8yKlb  
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популист, улутчул саясатчылар профилине туура келчүдөй болуп сезилүүдө.203 Бул мааниде 
Кыргызстанга мындай глобалдуу тенденциянын контекстинде талдоо жүргүзүү жакшы болмок. 
Экинчиден, элдин кээ бир бөлүгүнүн Жапаровго “сыйынуусу” шайлоо укуктарынан ажыраган 
элдин тобунун иренжүүсүнөн келип чыгууда. Жапаровго таандык болгон “Мекенчил” саясий 
партиясы айыл жерлеринин тургундарына жана Орусиядагы эмгек мигранттарына багытталган, 
демек мамлекет тарабынан маргиналдаштырылып, кароосуз калган элдин ири топторун айтууга 
болот. Садыр Жапаровдун антиэлитардык мүнөздө чеченсигени, карапайым калктын 
кызыкчылыктарын коргоо үчүн абакка отуруп чыгышы жана жеке кайгы-капаларга толгон жашоосу 
карапайым элдин кызыгуусун туудурат.204 Борбор калаа менен аймактардын, глобализацияланган 
Бишкектеги орто тап менен айыл жерлеринде жашаган кыргыз тилдүү тургундардын ортосундагы 
айырмачылык күчөп бара жатат. Саламаттык сактоо, билим берүү, маалымат жана иш менен 
камсыз болуу мүмкүнчүлүктөргө болгон тең эмес жеткиликтүүлүк менен бирге акыркы 30 жылдын 
аралыгында аймактардын өнүктүрүлүшүнө жалпысынан көңүл бурулбагандыгы эки параллелдик 
жашоо-тарзилердин пайда болуусуна алып келген. Бул өз алдынча эл аралык байкоочуларга 
белгилүү бир кыйынчылыктарды жаратууда, анткени алар аймактарда жашаган элге эмес, 
шаардык, либералдык көз-карашта болгон серепчилерге кайрылышат.    
 
Үчүнчүдөн, Жапаровдун уюшкан кылмыштуулук жана кууп кетирилген паракорчул мансапкорлор 
менен болгон байланыштары тууралуу негиздүү кооптонуулар бар. Бул кооптонууларды эл аралык 
өнөктөштөр эске алуусу керек.205 Жапаров эл алып түшкөн жана кууп чыккан мурунку президент 
Бакиевдин дагы деле шериги болуп саналууда. Жапаровдун эжеси президент Бакиевдин кичүү 
уулу, Максим Бакиевге Европада мыйзамсыз табылган акчаларды мыйзамдаштырууга көмөк 
көрсөткөн деп айыпталууда. Максим Бакиев болсо учурда ыңгайлуу шарттарда Улуу Британиядагы 
Кент шаарында жашап жатат.206 Бул байланыштарды табуу кыйын, бирок, эгерде алар тастыкталса, 
анда келечекте Кыргызстанда коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка жол ачылып, кенен 
таркашы мүмкүн.  
 
Жапаров бүгүнкү күндө эл шайлаган президент болуп турат. Бирок, өзүнүн тарапташтарына дагы 
көп нерселерди далилдеп бериши керек. Өлкө финансалык жактан кысылып турганда, 
пандемиянын кесепеттеринен жабыр тартып, элге болгон негизги кызматтардын жетишсиздигин 
башынан кечирип жаткан маалда Жапаров президент кызматына киришкен. Мамлекеттик 
ресурстарды максаттуу колонбогондуктан, саясий системадагы аягы жок туруксуздуктан жана 
акыркы үч төңкөрүштөн кийин Кыргызстандын эл аралык абалы жакшы эмес.     
 
 
 
 

                                                           
203 Георгий Мамедов, Жапаров биздин Трампыбыз, Open Democracy, январь 2021, https://www.opendemocracy.net/en/odr/japarov-is-
our-trump-kyrgyzstan-is-the-future-of-global-politics/  
204 Түрмөдө отурган маалда Жапаров ата-энесинен жана улуу уулунан оорудан жана унаа кырсыгынан улам ажыраган, булак: Аруке 
Уран кызы, Түрмөдөн президенттике: Садыр Жапаровдун жеңиши, The Diplomat, январь 2021, https://thediplomat.com/2021/01/from-
prison-to-presidency-sadyr-japarovs-victory/; Анын өмүрү боюнча көбүрөөк маалыматты Арууке Уран кызынын “Түрмөдөн 
президенттике: Садыр Жапаровдун жеңиши, The Diplomat, январь 2021” атту ишинде таба аласыздар, 
https://thediplomat.com/2021/01/from-prison-to-presidency-sadyr-japarovs-victory/  
205 Иван Нечепуренко, Популист, камактагы киши, президент: Адам уурдоо айыбына шектелген Кыргызстандын президенттик 
шайлоосун жеңди,  New York Times, январь 2021, https://nyti.ms/2LBCM4W  
206 Крис Риклтон,  Кыргызстандын мурунку президентинин уулу Улуу Британияда ак-сөөктөр жашаган жашоосу менен жашап жүрөт, 
Eurasianet, 2015, https://eurasianet.org/kyrgyzstans-former-first-son-living-the-high-life-in-uk-report; Ошондой эле, Global Witness, март-
2015, Суррей графствосундагы заңгыраган үй күмөндүү караажаттарды бекитүүдө колдонулган, аттуу ишке кайрылсаңыздар болот,  
https://www.globalwitness.org/en/reports/surrey-mansion-used-hide-suspect-funds/  
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https://www.opendemocracy.net/en/odr/japarov-is-our-trump-kyrgyzstan-is-the-future-of-global-politics/
https://thediplomat.com/2021/01/from-prison-to-presidency-sadyr-japarovs-victory/
https://thediplomat.com/2021/01/from-prison-to-presidency-sadyr-japarovs-victory/
https://thediplomat.com/2021/01/from-prison-to-presidency-sadyr-japarovs-victory/
https://nyti.ms/2LBCM4W
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https://www.globalwitness.org/en/reports/surrey-mansion-used-hide-suspect-funds/


Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

56 
 

Эл аралык өнөктөштөр үчүн кесепеттер   
Кыргызстанда ишин жүргүзгөн чет мамлекеттерди эки топко бөлүп кароого мүмкүн: 
продемократиялык лагерь (АКШ жана Европа Биримдиги)  жана аймактык авторитардык 
малекеттери (Кытай жана Орусия). Демократияны колдогондордун лагери демократия  менен 
мыйзам  үстөмдүгүнүн принциптерин жана башка ошол сымал баалуулуктарын жайылтуу менен 
алек болууда.  
 
Өлкөнүн күчтүү президенттик башкаруу формасына кайтарылышы жана улутчул популист лидерин 
президент кызматына шайлануусу анын мамлекетте жүргүзүүчү саясатын түзүү жолуна таасирин 
тийгизиши мүмкүн.  
 
Европа Биримдиги шайлоолор боюнча көз-карашын кылдаттык менен билдирген. Европалык 
изилдөөчү, доктор Кьяра Пиербон Европа Биримдиги Кыргызстандын эгемендигине  жана 
шайлоочулардын тандоосуна сый мамиле жасаарын белгилеген.207  Европа Биримдиги шайлоо 
процесстеринин жана процедураларынын эркин жана таза өткөрүлүшүнө орчундуу көңүл 
бурмакчы. Доктор Кьяр Пиербондун ою боюнча, добуш берүүгө келген шайлоочулардын төмөн 
көрсөткүчү дагы да жакшыраак изилденүүсү керектелип, Европа Биримдигинин  жарандык 
коомчулукка даректелген демократияны түзүүгө көмөктөшүү боюнча келечектеги демилгелерин 
пландоодо эске алынуусу шарт.     
 
Европа Биримдигинин өкүлү жасаган билдирүүсү чындап эле  эркин жана адилет шайлоолордун 
өткөрүлүшүнүн маанилүүлүгүнө басым жасап, жаңы түзүлгөн өкмөттү демократиялык 
принциптерге толук кандуу сый мамиле жасоого чакырууда.208 Гента университетиндеги Фабьен 
Боссайт белгилегендей, Европа Биримдиги демократиялык принциптерин жайылтууда өзүнүн  
чектелгендигин түшүнүп, демократияны илгерилетүүдө колдонулган ыкмасы каралып чыгуусу 
керектелет. Демократия мамлекеттин ичинде түптөлүп, Европа Биримдиги демократиянын 
жергиликтүү формаларын жана түшүнүүсүн эске алуу керек.    
 
Бишкектеги АКШнын өкүлчүлүгү кылдаттык менен түзүлгөн, элди шайлоодо жасаган тандоосу 
менен куттуктаган жана Жапаровду жаңы шайланган президент катары тааныганын чагылдырган 
билдирүүсүн жарыялаган. Бирок, бул билдирүүдө кеңири жайылган процедуралык бузуулар, өтө 
чоң көлөмдөгү финансалык каражаттар, административдик ресурстарына кыянаттык келтирүү 
менен шайлоочуларга коркутуу-үркүтүү жасалганын далилдеген маалыматтар ийне жибине чейин 
баяндалып берилген.209 Бирок, жаңы келген президент жана анын администрациясы 
Кыргызстандагы “араң” эле турган демократияга кандай мамиле жасаарын байкоо максатында 
АКШга күтүүгө туура келет.  Бишкекте жайгашкан  Кроссроуд Централ Эйжа (Crossroads Central 
Asia) аттуу аналитикалык борбордун президенти, доктор Шаирбек Жураев саясий система батыш 
донорлордун Кыргызстанга карата мамилесин жалпысынан өзгөртө алат деп эсептебейт.210 Алар 
жаңы башкармалыктын сөз эркиндигине, адам укуктарына, мыйзам үстөмдүгү менен саясий 
плюрализмге артыкчылык берүүсүнө  көбүрөөк кабатырланып, батыш өнөктөштөрдү эң көп 
тынчсызданткан маселелер боюнча жүргүзүлүүчү саясатка өзгөчө көңүл бурмакчы.  
 

                                                           
207 Кьяра Пиербон менен болгон интервью, январь 2021. 
208 Пол Стано, Кыргыз Республикасы:  Саясий системанын келечегин аныктаган референдум жана президенттик шайлоолор боюнча 
пресс-катчынын билдирүүсү, Европанын Тышкы иштер боюнча кызматы (European External Action Service), январь 2021, 
https://bit.ly/2Y44aLN  
209 АКШ өкүлчүлүгүнүн 2021-жылдагы Президенттик шайлолоор боюнча билдирүүсү, январь 2021, https://kg.usembassy.gov/u-s-embassy-
statement-on-2021-kyrgyz-presidential-elections/  
210 Доктор Шаирбек Жураев менен болгон интервью, январь 2021. 
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Аймактык авторитардык мамлекеттерди сөз кылсак, алардын көз караштарына жана 
Кыргызстанда жүргүзгөн саясатына баа берүү мындан да татаалыраак болууда. Президент 
Жээнбековдун кызматынан кетүүсү Кремлди катуу капалантты деген маалыматтар ортого 
чыгууда.211 Орусиянын вице-премьери Дмитрий Козак Жээнбеков жогорку кызматынан кетүүгө 
бир нече күн калар алдында Кыргызстанга келип, негизги кыргыз саясий күчтөрдүн ортосундагы 
жүргөн сүйлөшүүлөрдү жеңилдетүүгө далалат жасаган. Орусиянын иренжүүсүнүн дагы бир 
көрсөткүчү катары Кыргызстанга көрсөткөн финансалык жардамдын саясий абал турукташкан 
кезге чейин токтотулушун айтууга болот. Бирок, бул кадамды Орусия өз жардамын мыйзамдуу 
өкмөткө көрсөткөнүн камсыздоо максатында жасалган прагматикалык бир чара катары кароого 
болот.    
 
Кытайдын Кыргызстанга жасаган мамилеси чындап эле прагматикалык. Бишкектеги изилдөөчү 
Нива Яу белгилегендей, Кытайдын Кыргызстандагы эки негизги кызыкчылыгынын биринчиси бул 
Кытайдын Синьцзян провинциясын биздин мамлектеке жакын жайгашканын эске алуу менен 
Кыргызстандагы туруктуулук болсо, экинчиси Кыргызстандын Кытайдын кургак жер үстүндөгү 
соода жолдору үчүн таяныч пунктунун ролун аткарылышы болууда.212 Бирок, чет өлкөлүк 
инвесторлорго жана коңшу өлкөлөр менен чек-аранын делимитациялоо боюнча келишимдерде 
Жапаров улутчул маанайда болгондугу  тууралуу Кытайдын өзүнүн кооптонуулары бар болушу 
мүмкүн.    
 
Жалпысынан, бардык эл аралык субъекттерде Жапаровдун президент катары жүргүзгөн 
ишмердүүлүгү боюнча кооптонуулары бар. Бирок, алардын иш-аракеттери аларды 
тынчсызданткан чөйрөлөрдө Жапаровдун жасаган саясатынан көз каранды болот. Жапаров чоң 
санда эл аралык милдеттенмелердин жүгүнө ээ болуп, оор абалда калган мамлекет мурас болуп 
берилген. Эгерде ал өзүнүн милдеттерин ички да, эл аралык да өнөктөштөрдүн алдында так 
аткарып бере албаса, мурунку кесиптештердин жолун улашы толук ыктымал.   
 
Сунуштамалар  
Бул жыйында келтирилген изилдөөнүн негизинде, жасоого мүмкүн болгон кадамдар боюнча бир 
нече сунуштамалар бар:  
Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүнүн өкмөттөрү үчүн:   

 Коррупциялык схемалардын көз карандысыз изилдөөсүн демилгелеп чыгуу. Бул 
изилдөөнүн алкагында дүйнөнүн “үчүнчү” даражадагы мамлекеттерде (Кыргызстанда 
демократияны илгерилетүү аракети менен алектенген батыш мамлекеттерин да камтуу 
менен) паракорчулукка батып калган кыргыз саясатчылардын мыйзамсыз каражаттарды 
ээн-эркин мыйзамдаштыруу аракетин жасаганы ачыкталмакчы. Бул маалымат өлкөнүн 
ички процесстерин түшүнүү жана чечимдерди кабыл алуу үчүн Кыргызстандын коомчулугу 
үчүн эбегейсиз мааниге ээ.   

 Уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияланган расмий кызматкерлер сиздердин 
өлкөлөрүңүздөрдө мыйзамсыз табылган акчаларды мыйзамдаштыруу кызматтарына 
кайрылбагандыгынын кепилдигине ээ болуңуз. Мыйзамсыз акчаларды 
мыйзамдаштыруунун батыш схемалары демократия менен мыйзам үстөмдүгүн 
илгерилетүү боюнча бүт аракеттерди жокко чыгарып, өзүңүздөрдүн саясий 
системаларыңардагы жетишкендиктериңиздердин баркын кетирет. Бул аракеттердин 

                                                           
211 Вячеслав Половинко,  Эркиндик, теңдик жана “доскелер”: Кыргызстандын президенти кызматынан кетүү менен жергиликтүү 
кылмыштуу топторго бийликке жол ачып берди, Новая газета, октябрь 2020, https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/15/87529-svoboda-
ravenstvo-bratva  
212 Нива Цзы Яу менен болгон интервью, январь 2021. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/15/87529-svoboda-ravenstvo-bratva
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/15/87529-svoboda-ravenstvo-bratva
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баардыгы Улуу Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча Улуттук агенттиги 
уюштурган “келип чыгышы түшүнүксүз болгон” байлыктар боюнча программалардын 
киргизилиши жана кеңейтилиши аркылуу иш жузүнө ашырылышы мүмкүн.  

 Эгерде сиз демократия менен мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин жайылтылышына 
катышсаңыз, жергиликтүү органдар менен өз-ара иштешүү стратегияларыңыз кайрадан 
каралып чыгышы керек. Батыш өлкөлөрдө билим алган шаардык серепчилердин 
коомчулуктары менен айыл тургундарынын көпчүлүгүнүн ортосундагы кескин 
айырмачылык бар. Өзүңүздөрдүн серепчилериңиздерден турган чөйрөңүздү кеңейтүүгө 
туура келет, либералдык көз карашта болбогон,  демократиялык принциптерин 
карманбаган, батышчыл ой жүгүртпөгөн кишилерди кошуңуздар, анткени бул иш-
аракеттериңиздер өзүңөрдүн стартегияларыңарды тагыраак негизде жүргүзүүгө өбөлгө 
түзүп берет. Демократия менен либерализмдин принциптери кээ бир учурларда Батышка 
жат келген концепциялары катары кабыл алынат. Жарандык коомду, либералдарды, укук 
коргоочуларды жана башка көптөгөн активдүү жарандарды “чет өлкөлүк агенттери” же 
“грант жегичтер” деп сүрөттөп көрсөткөн баяндаманы өзгөртүүгө аракет жасоо чоң 
мааниге ээ.  

 
Кыргызстандын жаңы жетекчилиги үчүн:   

 Конституциянын бардык укуктук процедураларынын иштелип чыгуусун камсыздоосу, 
ачык-айкын жана адилеттүү болушу шарт. Конституцияны иштеп чыгууда жана кабыл 
алууда кайсыл жаңы укуктук жана саясий тартип бузуулары орун албасын, натыйжада 
мамлекеттин негизги укуктук документке болгон коомчулуктун ишеними жоюлуп кетет.   

 Процесстин ачык-айкындыгын жогорулатуу максатында Конституциялык кеңешменин 
учурдагы иш тартибин кайрадан карап чыгуу. Кеңешме бүгүнкү күнгө чейин орун алган 
өзгөрүүлөрдүн маанилүү деталдарын эч ким менен бөлүшпөйт. Буга кошумча, Баш 
мыйзамдын жаңы долбоору боюнча жасалчу кийинки кадамдар тууралуу эч кандай 
маалымат жоктой, башкача айтканда Конституциянын жаңы мыйзам долбоору көз 
карандысыз серепчилердин баамдоосу жана кесипкөй кер байаланыш үчүн Венеция 
Коммиссиясына жөнөтүлөөрү же жөнөтүлбөөрү белгисиз бойдон калууда. Бул процесстин 
ачык-айкындагы жана тактыгы жок болгондугу коомчулуктун Баш мыйзамдын жаңы 
долбооруна болгон ишенимин кетирип, анын легитимдүүлүгүн талашуу үчүн көптөгөн 
юридикалык амалдарын калтырууга жол ачып, кийинки туруксуздаштырууга алып келиши 
мүмкүн.  

 Башкаруу түзүмүндө кармоо жана тең салмактуулукту сактоо системасын камсыздоо. 
Күчтүү президенттик башкаруу Кыргызстанда эч качан иштеген эмес.   
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3. Социалдык тармактар аркылуумобилизация жана 
Кыргызстандагы популизмдин өсүшү 

Гульзат Баялиева жана Жолдон Кутманалиев213  
 
Улутчул популизм жана онлайн саясий мобилизация  
АКШ, Бразилия, Улуу Британия, Түркия жана башка Европа мамлекеттерде турукташып калган 
демократиялык системаларына коркунуч туудурган өсүп жаткан либералдык эмес популизм 
автократиялык башкарууга жакын болгон саясатчылардын жактырып калган куралына айланган. 
Азыркы күнгө чейин пост-советтик аймактын мамлекеттеринде салттуу административдик 
басуунун ыкмаларын колдонуу менен башкарганга көнүп калган жергиликтүү авторитардык 
жетекчилердин бул ыкманы колдонуу муктаждыгы жоголгон. Бирок, Кыргызстандын акыркы 
убактагы саясий окуялары алдыңкы саясатчылар саясий бийликке жетүү үчүн “популисттердин” 

                                                           
213 Гульзат Байалиева – Түбинген университетинин социалдык антропология кафедрасынын илимдердин кандидаты. Борбордук Европа 
университетинин политология(салыштырма саясат илимдери) илимий чөйрөсүнүн магистр даражасынын жана Бишкек гуманитардык 
университетинин Европа цивилизациялар боюнча дипломунун ээси.  Башында Бишкек гуманитардык университетинде сабак берип, 
кийин Түбинген университетинин социалдык антропология кафедрасында эмгектенген. Анын илимий кызыкчылыктарына популизм, 
экологиялык антропоология, пост-социалисттик өзгөрүүлөр, Борбордук Азиядагы суунун колдонулушу жана санарип этнография кирет. 
Джолдон Кутманалиев Түбинг университетинин аспиранты. Флоренцияда жайгашкан Европалык университетине караштуу политология 
институтунун докторлук даражасынын жана Борбордук Европа университетинин саясий илимдердин магистр даражасынын ээси. 
Мурун ал Түбинг жана Бишкек гуманитардык университеттеринде көп жылдар бою окутуучулук кесибин аткарып келген. McGill-Queens 
University Press басмаканасында жарыкка чыгуучу “Коомчулуктар аралык согуш жана этникалар арасына тынчтык орнотуу: Борбордук 
Азиянын шаарларында зомбулуктун динамикасы” (Intercommunal Warfare and Ethnic Peacemaking: The Dynamics of Urban Violence in 
Central Asia) аттуу китептин автору. Press. Сүрөт Этьен Комбьеге (Creative Commons лицензияларынын негизинде) таандык.  
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тилин, улутчул дискурсту жана поляризациялаштыруу стратегияларын көбүрөөк колдоно 
баштагандарын көрсөттү.  
 
Кыргызстандын акыркы мезгилге таандык болгон саясий жаатына көз салып жатып, төмөнкү 
эсседе улутчул популизм Кыргызстандагы үстөмдүк кылган саясий күчүнө айланып калуусу 
талкууланмакчы.  Биз көрүп тургандай, учурдагы глобалдуу популизм социалдык тармактардын 
платформаларынын күчү менен дагы байланыштуу.214 Жаңы шайланган президент, Садыр 
Жапаров кыргыз тилдүү социалдык тармактары аркылуу билгичтик менен алдыга түртүп жаткан 
Жапаровчул популисттик кыймылы ошол убактагы президент Сооронбай Жээнбековго каршы эл 
чыккан мезгилде саясий күч алган. 10-январда Садыр Жапаров преиденттик шайлоолордо 
жеңишке жеткен. Бул жеңиш Жээнбековдун бийлигин кулаткан элдин көтөрүлүшүнөн жана 4-
октябрдагы фальсификацияланган парламенттик шайлоолордон соң көчөгө чыккан митингчилер 
Жапаровду түрмөдөн бошотуп чыгаргандан үч айдан кийин гана орундалган.   
 
аңы президент Садыр Жапаров чагымчыл жана кастыкты козгоочу сөздөрдү айтуу менен 
популисттик кылык-жоруктарын ийгиликтүү колдонуп келе жатат. Жапаров элге таасир тийгизүү 
үчүн социалдык тармактарын өз пайдасына туура колдонууну билген популисттик саясатчынын 
жаңы түрдөгү образын жаратууда. Анын күчтүү таасири социалдык тармактардагы 
катталуучулардын өзгөчө ири санында түптөлүп, анын негизинде Жапаровдун популярдуулугу 
пайда болгон. Өзүнүн тарапташтарына түз кайрылуу үчун Твиттер колдонмосун колдонгон Трамп 
сымал, социалдык тармактардагы бир нече ири топторду  Жапаров өзү башкарат. Өзүнүн 
интервьюсунда Жапаров социалдык тармактардын бардык түрүн колдонгонун, 50 чакты 
группаларды ачып, жада калса түрмөдөн отуруп алып аларды башкарганын: “Түрмөдө сиз күнүгө 
24 саат бош кишисиз, сизде бош убакыт бар болот” деген сөздөрү менен моюнуна алган.215 
 

 
 Жапаровдун Фэйсбуктагы эң ири тобунун(180 миң катталуучулар) администраторлор менен 
модераторлордун тизмесин көрсөткөн скриншот.216 Латын тамгалары менен жазылган бул 
2012-жылы ачылган Жапаровдун жеке аккаунту.217 
Онлайн-мобилизация  оффлайн мобилизацияга таасир этип, Жапаровдун стратегиясынын 
маанилүү бөлүгүнө айланган. Де-факто, мындай кубулуш Жапаровго стратегиялык артыкчылыкты 

                                                           
214 Флю Т., Иосифидис П. 2020. Популизм, глобализация (ааламдашуу) жана социалдык медиа, International Communication Gazette, 
82(1):7-25. doi:10.1177/1748048519880721 
215 Коммерсант,  “Түрмөдө сиз күнүгө 24 саат бош кишисиз”, январь 2021, https://www.kommersant.ru/doc/4639707 
216 Садыр Жапаров, Фэйсбуктагы коомдук группалар, Facebook, https://www.facebook.com/groups/1412264215689407 
217 Садыр Жапаров, Фэйсбуктагы жеке аккаунту, Facebook, https://www.facebook.com/japarov.sadyr 
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(көчөдөгү алгачкы митингдерде жана кийин дагы Жапаров элди өз тарабына тартып 
кетишин)камсыздап, жада калса кийин президенттикке алып келет. Ар кайсы аймактарда жашаган 
эл менен жүргузүлгөн интервью көрсөткөндөй, Жапаровдун колдоочулары көбүнчө WhatsApp 
колдонмосунда жергиликтүү группаларды түзүү аркылуу чогулуп, бул группалар өз ара 
аракеттешүүсүн жана Бишкекти көздөй сапарын уюштурууда, ошондой эле Бишкектеги Эски 
аянтта башка тарапташтардын аракеттерин бириктирүүдө да колдонулган.  
   
Октябрдагы шайлоолор өткөн соң чыга түшкөн каатчылыктан кийин чыныгы элдин топтолуусуна 
айланган онлайн-мобилизация жана саясий каатчылыктын маалында Эски аянтка Жапаровчул 
топтордун физикалык түрдө пайда болуусу Жапаровдун ийгиликтүү көтөрүлушүндө маанилүү 
ролду ойногон.218 Жапаровдун талапкерлиги 6-октябрь күнү убактылуу премьер-министр 
кызматына сунушталганда, жүздөгөн тарапташтары популисттик саясатчыга колдоо көрсөтүү жана 
аны коргоо максатында чогулушкан. Ошол эле убакта мурунку президент Атамбаевди камтуу 
менен оппозициялык саясатчылардын кеңири коалициясынын колдоочулары жана либералдык 
көз-карашта болгон жаштар “Достук” отелинен 1,5 км аралыгында жайгашкан борбордук “Ала-
Тоо” аянтында топтолушкан. 9-октябрда Жапаровдун тарапташтары оппозициянын 
колдоочуларына кол салып, аянттан кууп чыгып, кубалашкан. Бул кагылышуу бийлик үчүн жүргөн 
саясий күрөштүн жыйынтыгын аныктоочу бурулуш учуру болгон.219 Бул күндөн тарта Жапаров 
саясий аренада эң таасирдүү кишиге айланган. 
 
Социалдык тармактардагы популизмдин оңтойлуу шарттары 
Акыркы жылдарда интернет менен смартфондорго болгон жеткиликтүүктүн өсүшү менен 
интернеттеги жаңылыктардын мазмунунан кыргыз тилдүү калк көбүрөөк таасирленчү болду.  
Кыргызстандын социалдык чөйрөсүндө кыргыз онлайн-улутчул топтор салыштырмалуу жаңы бир 
кубулуш. 2020-жылдын отчетуна ылайык, 2019-жылдан баштап 2020-жылга чейинки аралыкта 
Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын саны 55 миңге көбөйгөн (+1,8%).220 2020-жылдын 
январь айында Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын саны 3,06 миллион болсо, 
социалдык тармактарга катталгандардын саны 2.5 миллионго тете болгон. Кыргызстанда интернет 
колдонуучулары жалпысанан кыргыз тилдүү жана орус тилдүү деп эки чоң топко бөлүп кароого 
болот. Кыргыз тилдүү колдонуучулардын көпчүлүгү салттуу көз карашта болгон айыл жергелердин 
тургундары болсо, ал эми орус тилдүү колдонуучулар көбүнчө шаардын тургундары болуп, жалаң 
орус тилинде болгон контенттерге кызыкчылыгын көрсөткөн. Ошондой эле, алар Орусия 
Федерациясынын медиамейкиндигинен келген маалыматты да колдонушат.   
 
Эмне үчүн азыр жана эмнеге социалдык тармактар? Мобилдик интернет социалдык 
тармактардын платформалары аркылуу айылдагы жашоочуларга социалдык баарлашуу 
тармактарын кеңейтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоодо. Жашоочулар үчүн социалдык 
тармактарда жана алар аркылуу таркатылып жаткан жаңылыктар маалыматтын жана көңүл 
ачуунун негизги булагы катары саналган салттуу гезиттер менен телепрограммалардын ордун 
алмаштырышкан. Айыл аймактарда жашаган элдер гезит беттеринде жазылган жаңылыктарга 
ишенишет, ошон учун гезиттер ордуна чыга баштаган интернет майданында жарык көргөн 

                                                           
218 Гульзат Байалиева жана Джолдон Кутманалиев, Социалдык тармактардын камалган саясатчынын баш айланган ылдамдыкта 
бийликке келүүсүн колдоо көрсөткөндөрү, openDemocracy, октябрь 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-kyrgyz-social-
media-backed-an-imprisoned-politicians-meteoric-rise-to-power/ 
219 Кыргызстандагы шайлоолор: өзгөчө абал күчүнө киргенден кийин орун алган жаңы кагылышуулар, BBC Жаңылыктары, октябрь 2020, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-54481063 
220 Симон Кэмп Диджитал (Simon Kemp Digital) 2020: Кыргызстан, DataRePortal, февраль 2020, https://datareportal.com/reports/digital-
2020-kyrgyzstan 



Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

62 
 

жаңылыктарды күтүлгөндөй ишеничтүү кабыл алышты, өзгөчө алар ишенимдүү тармактардан 
жайылтылып жатса. 
  
Улутчул топтордун пайда болушу жана социалдык тармактардагы манипуляция  
Бирок, жогоруда айтылган нерселерге карабастан, октябрга чейинки мезгилде социалдык 
тармактардагы Жапаровдун группалары коомчулуктун пикирине чоң таасир тийгизе алчу абалда 
болгон эмес. 2020-жылга чейин улутчул топтор онлайн-платформаларда көп байкалган эмес. Алар 
көбүнчө коррупцияга каршы көчө жүрүмдөр, РеАкция 1.0 жана 2.0, 8-мартка каратафеминисттик 
марш жана “Femminale” аттуу көркөм көргөзмө сыяктуу карама-каршылыкты туудурган окуяларда 
гана элдин астына көрүнүшкөн. Бул иш-чаралар улутчул топтор үчүн көбүнчө координациялык 
борбор жана коомдо ээлеген орду менен өз күчүн көрсөтүүгө болгон мүмкүнчүүктөр катары 
колдонулган. Мындай чуулгандуу иш-чаралар менен улутчул топтордун пайда болушунун 
ортосундагы болгон күчтүү байланыш социалдык тармактарда улутчул мобилизациянын 
манипуляцияга кабылганынын биринчи белгилери тууралуу кабарлаган.   
 
Ошону менен катар, 18-декабрда өткөн “Реакция 2.0.” аттуу иш-чаранын уюштурулушуна 
коррупция менен алпурушкан активисттерге карата чеберлик менен жасалган маалыматтык 
чабуулдардын мурун болуп көрбөгөндөй деңгээли жолтоо болгон. Бул чабуулдар мамлекеттик 
“троллдор” тарабынан уюштурулуп, болжолдуу түрдө чырдуу киши, Райымбек Матраимов 
тарабынан каржыланган. Эл арасында эбегейсиз байлыгы үчүн “Райым-миллион” деген атакка ээ 
болгон.221 РеАкция 2.0. аттуу көчө жүрүшүнүн өткөрүлушүнө бир нече күн калганда, коррупция 
менен күрөштү жүргүзгөн активисттерге каршы бир катар оңдолүп-туздөлгөн видеожаздыруулар 
менен сүрөттөр социалдык тармактарда жайылган. Бул монтаждалган видеожаздыруулар жана 
оңдолгон сүрөттөр болуп өтүүчү көчө жүрүшү ЛГБТ-топтор менен батыш агенттер тарабынан 
уюштурулганын билдирип жаткан. Паракорчулук менен алпурушкан кээ бир активисттердин 
сүрөттөрү ЛГБТ-активисттердин жана бача баздардын сексуалдык мүнөздөгү абалын чагылдырган 
видеожаздыруулардын жана сүрөттөрдүн жанына жайгаштырылган. Көчө жүрүмүнөн тартылган 
башка сүрөттөрдө бул жүрүмдүн кээ бир катышуучулары кокустан “батыш агенттери” деп 
белгиленген. Мындай жасалма маалыматтык чабуулдардын болжолдуу максаты – салттуу-улутчул 
жана либералдык топтордун ортосунда дагы бир социалдык жик чыгаруу болгон. Бул аракети 
элди коррупцияга каршы дискурстан алаксытуу, Кыргызстандын коомчулугунун консервативдүү 
бөлүгүндө басымдуу рол ойногон батышка каршы жана гомофобдук маанайларды пайдалануу 
менен РеАкция 2.0. көчө жүрүмүнө каршы коомдук нааразылыкты козгоо максатында жасалган. 
Троллдордун чабуулдары Бишкекте өткөн аялдардын укугун коргогон марш жана “Femminale” 
сыяктуу  феминисттик иш-чаралардын тегерегинде болгон талаш-тартышуулардын негизинде 
чеберчилик менен уюштурулган.. Мындай аялдарды коргоого чакырган, эркин ойлорду 
жайылтып, коррупцияга каршы чакырган кыйымылдар  улутчулдукту жамынган 
топтордункыжырын кайнаткан.  Кырк-Чоро аттуу кыймылга болжолдуу тиешеси бар делген бир 
катар улутчул, орой эркектер бир нече активист-кыздарга кол салышкан. Кийин Жапаровдун 
популисттик кыймылына кошулуп кеткен “Кырк-Чоро” тобу консервативдик-улутчул топтордун 
бири болуп, сойкуларга жана сойкуканаларга каршы уюштурулган рейддери менен өзгөчө 

                                                           
221 Бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары, Райым Матраимов коррупцияга каршы уюштурулган ReАкция аттуу көчө 
жүрүмүнүн  Кытай менен транс чек-аралык соодалашуунун эң жогорку деңгээлдеги коррупциялык схемаларына жана Айеркен 
Саймаитинин өлтүрүлүүсүнө тиешеси бар болгондугу үчүн асылуунун негизги кишиси болуп калган. Саймаити негизги кабарчы болгон, 
жана кийин Истанбулда жалданма өлтүргүчтөрдүн колдорунан каза тапкан. Матраимовдун кланы “Мекеним Кыргызстан” саясий 
партиясын негиздешип, 2020-жылдын 4-октябрдагы парламенттик шайлоолорго катышкан. Бул шайлоолордун жыйынтыктары боюнча 
президенттин “Биримдик” саясий партиясы менен биргеликте парламентте орундардын басымдуулугуна ээ боло алган. Кийин, 
шайлоолордун жыйынтыктарын көз карандысыз серепчилер жогорку деңгээлде фальсификацияланган деп таап, элдин ири 
масштабдагы нааразычылыгын козгогон деп айтышкан.   
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белгилүүлүккө жетишкен. Талаш-тартышты туудурган иш-чараларлибералдык жана 
консервативдик топтордун ортосундагы айырмачылыктардын кескин өсүп бара жатканынын 
көрсөткүчү болду.222  
 
Популисттик манипуляциялар  
Учурда Жапаровдун онлайн-группалары кыргыз тилдүү социалдык тармактарда эң көп 
каттаалуучуларга ээ жана таасири чоң болгон группалардын бири. Группаларга мүчө 
болгондордун саны артып, өткөн жылдын октябрь айында Жапаров бийликке келгенден тарта аны 
колдогон группалардын саны кескин өскөн. Саясий мобилизациясы үчүн социалдык түйүндөрдүн 
жогорку потенциалын ал убакта толук кандуу түшүнгөн жападан жалгыз болгон саясатчы, Садыр 
Жапаров 2020-жылдын октябрь айына чейинки мезгилде социалдык тармактардын 
платформаларында өзүнүн колдоо группаларынын базасын түзүүнү көздөп, түрмөдө отуруп алып 
жигердүү иштеген. Жапаров өзү билдиргендей: “Мени менен иштешкен жүздөн ашуун киши мен 
түрмөдө отургуча эркиндикке чыгышкан. Алар мени жакшы киши деген маалыматты 
таркатуу аркылуу мага иштеп баштачу. Мен боштондукка чыкканда, алардын баары мени 
колдоо максатында митингдерде жүргөн. Мына ушул нерсе үчүнчү төңкөрүштүн сыры.”.223 
Шайлоолор өткөндөн кийинки интервьюсун төмөнкүдөй сөздөр менен улантат: “Абакта отурган 
убактымды теккке кетирбестен, мен адамдар менен социалдык тармактар аркылуу 
иштешкем.224 Үч жыл бою карапайым эл менен баарлашуумду токтоткон эмесмин. 
“Одноклассники”, “Фэйсбук”, “Инстаграм” аттуу социалдык түйүндөрдө группаларды ачкам. 
WhatsApp тиркемесинде элдердин контакттарын чогултуп, ал жакта элүүдөн ашуун 
группаларды түзгөм – бир эле группада 256 киши бар. Бул группалар аркылуу “Кумтөр” жана 
өзүм жасап жаткан иштерим боюнча маалымат менен бөлүшөм. Ошентип, үч жарым жылдын 
ичинде элдин көпчүлүгүнө жеткем.”   
 
ркиндикке чыгып, талапкерлиги премьер-министрдин убактылуу милдетин атакаруучу кызматына 
сунушталганда, Жапаровдун популярдуулугу жана таасири обого чейин жеткен. Анын 
талапкерлиги ал убактагы президент Сооронбай Жээнбековдун жана күчтүү Матраимовдордун 
кланы менен тыгыз байланышта болгон депутаттардын тобу тарабынан сунушталган. Жапаровдун 
социалдык тармактардагы басымдуулугу жүздөгөн агрессивдүү троллдордун жүргузгөн 
иштеринен байкалган. Алар Жапаровдун саясий оппоненттерине гана чабуул жасабастан, 
ошондой эле оппозициялык жана бийликке каршы ойдо болгондорго да асылышкан.225 Бул 
агрессивдүү троллдор асылуу үчүн либералдык же оппозициялык көз-карашта болгон 
активисткаларды “сүйүктүү” тобуна айландырып, троллдорго кошулуп жөнөкөй жарандар дагы 
аларга сексуалдык зомбулук көрсөтүү коркутууларын билдире башташкан.226 Троллдордун, жада 
калса Жапаровдун өзүнүн чагымчыл кептери жазасыздык атмосферасынын жаралышына алып 
келип, мамлекеттик органдардын, Фэйсбуктун башкармалыгынын жана социалдык тармактардагы 
группалардын модераторлордун кыймылдабаганы менен бул кырдаал ого бетер күчөп кеткен. 
Мындай жазасыздык Жапаровдун тарапташтарына ого бетер күч берип, жөнөкөй интернет 
колдонуучуларын Жапаровго каршы болгондорго карата ээн-эркин коркутуу-үркүтүүлөрдү 
жасоого жана аларга кол салууга чакырышкан. Жапаровдун “элдин душманы” деген чагымчыл 

                                                           
222 Джолдон Кутманалиев жана Гульзат Байалиева, Кыргызстан коррупция боюнча талаш-тартыштуу маселесин чечүү аракетин аткарып 
жатканда коомчулуктун арасындагы айырмачылык өсүүдө,  openDemocracy, декабрь 2019, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/polarisation-grows-kyrgyzstan-tackles-controversial-corruption-issues/ 
223 Коммерсант,  “Түрмөдө сиз күнүнө 24 саат бошсуз”, январь 2021, https://www.kommersant.ru/doc/4639707 
224 ошол эле жакты  караңыз. 
225 Гульзат Байалиева жана Джолдон Кутманалиев, Кыргызстандагы социалдык тармактардагы жек көрүү көзөмөлгө алынбай калууда,   
openDemocracy, декабрь 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/kyrgyzstan-social-media-hate-goes-unchecked/ 
226 ошол эле жакты  караңыз. 
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сөздөрүн айтуу менен өзүнүн тарапташтарына анык белги берип жаткан.  Биздин социалдык 
тармактардагы контенттин үстүнөн жүргүзгөн көзөмөлүбүз, көрүнүктүү оппоненттер жана 
жарандык активисттер менен болгон маегибиз Жапаров өзүнүн чагымчыл сөздөрүн айткандан 
кийин жек көрүүнүн негизинде онлайн коркутуулардын жана чабуулдардын саны жогорулаганын 
көрсөткөн. Эреже катары, көрүнүктүү укук коргоочуларды жана оппозиция лидерлерин троллдор 
“батышчыл агенттер, гейлер, бузукулар ” деп жала жаап, калпты жайылтышкан.   Дагы бир 
критикалык фактор катары онлайн-манипуляциялардын жаңы таасири болууда. Элдин фейк 
жаңылыктар менен эч иштеп көрбөгөндүгү популисттик кабарларды тез  таркатууда жана жалган 
жаңылыктардын жардамы менен коомдук пикирин манипуляциялоодо өтө маанилүү ролду 
ойногон.  Жалган жаңылыктардын жана чагымчыл сөздөрдүн массалык таасири тажрыйбасы жок, 
жөнөкөй колдонуучуларды троллдордун “фабрикасы” жараткан жалган маалыматтарга ынанууга 
мажбур кылган.227  
 

 
2020-жылдын 12-декабрында Бишкекте жаш эркектердин тобу митинг 
өткөрүшкөн.228Уюштуруучулар Бишкекте эмне үчүн митинг болбосун, баардыгына каршы 
экенин билдиришкен. Кагаз плакаттарда – “Мен өлкөмдүн патриотумун. Шаарымда 
тынчтыктын орноосун каалайм.”, “10 адам чыгып алып, өзүңөрдүкүн “качайт этпегиле”” жана 
“Менин өлкөмдүн туруксуздаштыруусуна каршымын” деген сөздөрдү окууга болот. 
Интернеттин кээ бир колдонуучулары бул кишилерди эркектерден турган “Кырк Чоро” 
консервативдик тобунун жаңы түрү менен салыштырышкан. Митингдерге каршы 
уюштурулган бул кыймылдын башында Марат Мамралиев туруп, өздөрүн элдик кошуундар деп 
аташкан. Марат Мамралиев жаш саясатчы жана “Дивизион” атту ыкчам аракеттенүү тобу 
менен коопсуздуктун агенттигин өнүктүргөн ишкер. 
 
Дээрлик баардык улутчул топтор жана социалдык тармактардагы троллдор коомдук пикирди 
манипуляциялоо максатында улутчул аткаруучулар үчүн даяр шаблондор катары Кремль 

                                                           
227 Камила Эшалиева, Чыныгы фэйктер: Кыргызстандагы тролл фабрикалары кантип иштешет, openDemocracy, ноябрь 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/troll-factories-kyrgyzstan/?source=in-article-related-story 
228 Баракелде,  Ала-Тоо аянтында каршылык митинги болуп өттү, декабрь 2020, https://barakelde.org/news:419961 
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тарабынан пропагандаланган батышка жана либерализмге каршы дискурска толук ишенишет. 
Кыргызстандын калкы Кремлдин антилибералдык дискурсунун жогорку деңгээлдеги 
легитимдүүлүгүн таануусу саясий аткаруучулар үчүн коомдук пикирди манипуляциялоого 
маанилүү шарт түзүп берген. Президенттер, өзгөчө Атамбаев бул дискурстун жогорку деңгээлдеги 
легитимдүүлүгүн өзүнүн саясий кызыкчылыктарында чың көңүлү менен пайдаланган. Жапаров 
бул стратегияны өзүнүн саясий оппоненттерине каршы толук кандуу колдонгон. Бул даяр болуп 
турган дискурстун алкагында Жапаров өзү көзөмөлдөп, социалдык тармактардагы көптөгөн 
группалар аркылуу ийгиликтүү илгерилеткен бийликке каршылыктын дискурсун кошумчалаган. 
Мисалы, 180 миң катталуучулардан турган Фэйсбуктагы өзүнүн эң чоң группасын Жапаров өзү 
башкарат.229 Инстаграм менен Фэйсбукта жалпысынан ондон ашуун жапаровчул ири группалар 
бар. Шайлоолордун алдындагы 2020-жылдын 19-ноябрдан баштап 2021-жылдын 1-январына 
чейинки маалда анын Фэйсбуктагы группалары 49 500 пост жарыялашкан. Жапаровго 
байланыштуу болгон группалар Фэйсбуктагы бардык ири саясий группалардын жарыялаган 
постторун чогултуп бириктиргенде, чыккан санынын жарымынан ашуун постторду жаратышкан. 
Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, Жапаровдун группалары жада калса жаңылыктардын 
маалыматтык контентке ээ болгон группалардан дагы ашып кетишкен.       
 
Жапаровдун ийгиликке жетишинде троллдордун «аскерлери» чечүүчү ролду ойногон. Фэйсбук, 
Инстаграм жана YouTube платформалары Жапаровду коргоп, анын оппоненттерине чабуул жасап, 
жек көрүүнү козгогон комментарийлерге көзөмөл жүргүзөт. Бул макаланын авторлорунун бири, 
Гульзат Байалиева жана Джанета Джакыпова менен биргеликте Жапаров жана анын оппоненти 
Текебаев конституциялык реформаларды баяндап берүүсүн чагылдырган эки эң көп көрүлгөн 
видеолордун үстүнөн тексттик талдоо жүргүзушкөн. Алар референдум менен Баш мыйзамга 
киргизилчү өзгөртүүлөр YouTube платформасында талкууланганын изилдөө максатында бардык 
6799 комментарийлерди изилдеп чыгышкан. Эң жыш кезиккен 100 сөздөрдүн ичинен (ат 
атоочторду эсепке албаганда) “мыйзам”, “референдум” жана “конституция” деген сөздөр эч 
колдонулган эмес. Сөздөрдүн “булуту” көрсөткөңдөй, сөздөрдүн көбү Жапаров жана Текебаев 
саясатчыларына тиешелүү болгон (кийин колдонуучулар Текебаевге карата анын баркын 
төмөнсүнткөн “Теке” деген атын колдоно башташкан). Бул эки саясатчынын атынан кийин көп 
колдонулган сөздөргө “эл” жана “кудай” деген сөздөр кирген.  
 

                                                           
229 Садыр Жапаров, Фэйсбуктагы коомдук группалар, Facebook https://www.facebook.com/groups/1412264215689407/members/admins 
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Референдум менен Конституцияга байланыштуу YouTube платформасындагы видеолордо 
колдонулган сөздөрдүн «булуту» 
 

 
Садыр Жапаровдун группалары шайлоо алдындагы маалында 49 500 постторду жарыялаган. 
Булак: ЖМКларды өнүктүрүү Борбору 
 
Жапаровдун популисттик кайрылуусу оңтойлуу кырдаалга туура келген. Көп жылдардын ичинде 
мамлекеттик мекемелердин бардык деңгээлиндеги саясатчылар менен аткаминерлердин 
арасында токтотулбас коррупциядан улам карапайым элдин саясатчылардан жана 
коррупцияланган системадан чарчаганы туу чекитине жеткен маалда  Жапаров кайрылуусун 
жасаган. Элдин саясатчылардан тажаганын жана аларга ишенбегендигин натыйжалуу 
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пайдаланууга үлгүргөн. Анын популисттик чечимдеринин көбүндө “элдин талабы” деген шылтоосу 
бар. Учурда биз байкап турган нерсе бул аймактардагы эл арасындагы Жапаровдун 
популярдуулугунун басымдуу бөлүгү.    
 

 
2020-жылдын 29-декабрдагы шайлоо алдындагы кампаниясынын маалында Караколдогу элдин 
астына чыгышы. Өткөн заманда кыргыздардын арасында көрүнүктүү деп таанылган 
инсандардын “Жети-Аке” урпактарынын Караколдо элдин алдына чыккан жеринен бир үзүндү. 
“Жети-Акенин” урпактары президенттикке талапкер болгон Жапаровго баталарын беришип, 
сегизинчи Аке баатыр наамын ыйгарышкан.     
 
Жапаров илгерилетип жаткан популисттик маанайын натыйжалуу нейтралдаштыруу либералдык 
топтордун колунан келген эмес. Ошондой эле, анын агрессивдүү стратегиясына туруштук көрсөтө 
алган эффективдүү планы да жок эле. Ийгиликсиздиктин негизги себеби жергиликтүү деңгээлде 
басымдуулук кылган орус тилдүү либералдык жана кыргыз тилдүү социалдык топтордун 
ортосундагы байланыштын жок болгондугу болгон. Коомчулуктун көпчүлүгүн тузгөн салттуу көз 
карашта болгон  айыл аймактардын тургундары үчүн бираз да болсо түшүнүктүү жана жеткиликтүү 
формада берүүгө аракеттенбестен, орус тилдүү либералдар батыш либералдык дискурстан 
либералдык идеяларды түз бойдон кабыл алууга умтулушкан. Жөнөкөй айыл туругундарынын 
күнүмдүк тиричилик жашоосунун прозаикалык чындыгы менен эч кандай окшоштугу жок болгон 
абстрактуу идеялар алардын салттуу көз караштар менен баалуулуктарына кескин түрдө карама-
каршы келген. Орус тилдүү либералдардын “тарбиялоо” же “цивилдештирүү” боюнча аракеттери 
айыл тургундардын контекстин жана маданий баалуулуктарынын өзгөчөлүктөрүн эч кандайынан 
эсепке алган эмес. Ошондуктан, конституциялык мыйзам бузуулардын гана негизинде 
либералдык топтордун Жапаровдун либералдык эмес конституциялык реформаларына 
каршылыкты көрсөтүүгө аракеттенгенде, анын айылдык колдоочулары бул аргументтерге эч 
кандай маани беришкен эмес. Жапаровдун тарапташтары мындай мыйзам бузуулар орун 
алгандыгын тааныган учурунда дагы ага маани бермек эмес, себеби Жапаровдун мурунку 
кесиптештери өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөп, Конституциянын мыйзамдарын бир нече 
ирээт бузушкан. Андай болсо, өзгөчө Баш мыйзамдын “элдин кызыкчылыгы” үчүн иштөөсүн 
каалаган Жапаровго мыйзам бузууга мүмкүнчүлук кантип берилбесин?   
 
Дал ошол таризде коомдун кыргыз жана орус тилдүү бөлүктөрү өз алдынча жана социалдык 
тармактарда өз жашоосу менен бири биринен көз карандысыз жашап, күнүмдүк жашоодо сейрек 
кезигишет. Бирок, чуулгандуу, карама-каршы келген саясий жана социалдык окуяларды 
чагылдырганда бири бири менен кезиккенде, алардын ортосунда пайда болгон талаш-
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тартыштары идеологиялык бөлүнүүлөргө жана курч жаңжалдарга алып келет. Тескерисинче, 
социалдык тармактардын колдонуучулары менен Жапаров өзү элдин көпчүлүгүнө түшүнүктүү, 
популярдуу тилде таалкулоолоруна катышат. Салттуу саясатчылардан кескин айырмаланган бул 
бейформалдуу түз байланыш Жапаровду “өзүбүздүн кишибиз” деп эсептеген адамдардын 
көпчүлүгүн өзүнө тартат.  
 

 
Сүрөт Садыр Жапаровдун Фэйсбуктагы группасынан алынган. 2020-жылдын 29-декабрдагы 
шайлоо алдындагы кампаниясынан. 
 
Төмөнкү мисалдар анын онлайн-талкулоолорго катышканын түздөн туз көрсөтөт. Өзүнүн чексиз 
убадалары боюнча жазылган сынчыл постко жооп катары Жапаров Фэйсбуктагы жеке аккаунтунда 
төмөнкүдөй пост жазып чыккан: “Сиз тогуз айлык болуп төрөлдүңүз беле? Же ара төрөлдүңүз 
беле? Сураныч, бираз сабырдуу бол, иним. Баардыгына өз убагы келет. Сен ошончо көп 
нерселерди билбейсиң да…”230 Жапаровдун элдин назарында анын оппоненттерине каршы 
жазылган посттору жан тартуучу, айыптоочу жана басмырлоочу түшүндүрмөлөрүн камтыган. 
Өзүнүн сынчыларын жалган жаңылыктар боюнча айып коюудан уялбай, диний дискурсун да ара 
сырада колдонот.Аны менен кошо анын көз карашы боюнча каршы болгондорду “акмактар” деп 
атоо менен “Өзүнүн гана кызыкчылыктарын ойлоп, кыйкыргандар кеткиле!” деген жек 
көрүүчулүккө толгон постторун да жарыялаган.   
 
Кээ бир популисттик мүнөздөгү чаралар орто таптагы шаардык, либералдык көз карашта болгон 
тургундарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп калгандай эле. “Кустурабыз” деген коррупцияга каршы 
дискурсу (биз коррупционерлерди уурдап тапкан каражаттарын кайтарууга мажбур кылабыз 
деген мааниде) же башкача айтканда экономикалык мунапысын дагы бир натыйжалуу 
популисттик кадамы катары көрүүгө болот.    
 
Корутунду  
Жапаровдун бийликке жана либерализмге каршы саясаты “элдин үнү”менен жамынып, 
жүргүзүлүп, дүйнөдөгү башка көптөгөн популисттик лидерлерге мүнөздүү. Кыргыз коомунда өсүп 
жаткан теңсиздикти чеберчилик менен манипуляциялоонун эбин таап, күнөөнү жана 
жоопкерчиликти Жапаров “элдин душманы” жана “саткынчылар” деп сыпаттаган мурунку 

                                                           
230 Садыр Жапаров, Фэйсбуктагы пост, Facebook, декабрь 2020, https://www.facebook.com/japarov.sadyr/posts/1754338344741087 
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саясатчыларга, либералдык активисттерге жана көз карандысыз ЖМКларга шылтап коюууну 
адатка алган. Анын күнөөлүү стратегиясы менен көп жылдары бою түзүп келе жаткан улуттук 
баатыр жана коррупцияланган  адилетсиз системанын курмандыгы деген репутациясы жөнөкөй 
адамдарды кармап калууга өбөлгө тузүп берген. Муну менен Жапаров Кыргызстандын саясий 
аренасында эң популярдуу жана таасирдүү адамга айланган. Өзүнүн бийлигин жана 
популярдуулугун сезип турган Жапаров жаңы президентке мурун болуп көрбөгөндөй ыйгарым 
укуктарын сунуштап, деомократиялык  институттарын жокко чыгарган өзгөрүүлөрүн Баш 
мыйзамдын жаңы долбооруна киргизүү боюнча чечимин ийгиликтүү кабыл алган. Жапаровдун 
карапайым элдин арасында кеңири таралган популярдуулугу өлкөнү күчтүү авторитардык 
мамлекетке айландыруу коркунучуна ээ болгон, демократияга каршы конституциялык 
реформаларды өткөрүүгө жогорку деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөр менен камсыздаган.  
  
Жапаровдун популизминин “элдин талабы”, “30 жыл чыдадык” “эски саясатчылар”, "бузукулар" 
деген негизги элементтери, социалдык тармактары аркылуу жасалган түз кайрылуусу жана жеке 
кайгылуу кесепеттерге толгон саясий камалышы анын тегерегиндеги окуялардын контексти менен 
жандандырылган деп эсептөөдөбүз. Өлкөдө экономикалык теңсиздиктин өсүүсү тууралуу болгон 
кооптонуулар, коррупцияланган соттук системасын жана чет өлкөлүк таасирди камтып, Жапаровго 
добуш берүүгө түрткү берген факторлор 2021-жылы жаңылык эмес эле. Бир гана айырмачылыгы 
Жапаров бул маселелер боюнча кайра-кайра жалпак тилде популизм аркылуу кабар берип 
жаткан. Социалдык тармактардагы Жапаровдун провокациялык сөздөрү, баяндоосу жана  
троллингдер коомчулуктагы чыңалууну күчөтүп, коомду ажыратып бөлгөн. Жапаров жана анын 
саясий командасы оппонеттери менен көз карандысыз ЖМКларды “душман”, “батышчыл” жана 
Кыргызстандын иденттүүлүгү менен бүтүндугүнө келтирген “коркунуч” катары көрсөтүү менен 
аларга чабуул жасашкан. Ошентип, Жапаров “улуттук лидерге” айланган. Өзгөчө коом ичинен 
кыйрап жаткан кезде, популизмдин терс кесепеттеринe туура жооп көрсөтүүнүн, коомду 
бириктиргендин бир катар жолдору бар:      

 Элди ажыратып, экиге бөлгөн «башка тарапты» үйрөтүүгө же «агартууга» болгон 
аракеттерден качууга керек. Элди «чыныгы факттар», «чыныгы окуялар» менен эле 
жөнөкөй тааныштыруусу же аң-сезимде мурунтан бери калыптанып калган көз 
караштарын өзгөртүүсү натыйжасыз болуп, коомчулуктун бөлүнүүсүн ого бетер күчөтүшү 
мүмкүн. Кырдаалды өзгөртүү боюнча аракеттери ишенимдүү болуп эсептелбеген кишилер 
тарабынан айтылган нерселер таасирин бербей,натыйжасыз болуп, элдерди өздөрүнүн 
көз карашына бекемирээк турууга түрткү берет.  

 Элдердин нормалар тууралуу түшүнүктөрүн, пикирдин ар жактуусун түзүүгө көбүрөөк 
көңүл буруу: Популизм менен күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
элдин жүрүм-туруму жашоосунун тажрыйбасы, жеке көз караш,  нормативдик контекст 
аркылуу түзүлөт. Ошондуктан, «агартуу» жана узак убактын ичинде калыптанып калган 
пикирди өзгөртүү аракеттерине умтулгандын ордуна либералдык субъекттер 
нормалардын түптөлүшүнө кунт коюп, көңүл буруусу керек.   

 Элди бириктирүүчү көз караштарды, баалуулуктарды жана баяндамаларды жаратуу: 
Жапаров басымдуу түрдө “алар бизге каршы, чыккынчылар” деген популисттер менен 
авторитардык лидерлердин көнүмүш тактикасына таандык болгон көз карaшка бекем 
туруп алган. Популист саясатчыларга мындай позиция упай алып келет. Айыптоолор 
аркылуу "бут тосуулар" болуп жатат деп пикирлерди жайылтып, элдин маанайын бир 
тарапка бурушат. Алар карапайым элди эки ажырымга келтирип, бири-бирине 
касташтыргандан утат. Либералдык күчтөр чагымчыл түшүнүктөрүн билдирүүдөн оолак 
болуу керек. Алар инклюзивдик баяндоолорду  түзүп, бириктирүүчү көз-караштар менен 
баалулуктарга басым жасоо керек. 
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4. Кыргызстандагы адам укуктарына карата болгон 
популизмдин жана улутчулдуктун коркунучу 

Профессор Эрик МакГлинчи231 
 
2020-жылдын 6-октябрь күнү таңкы маалда Садыр Жапаров Кыргызстандын Ыссык-Көл облусунун 
губернаторун барымтага алганы үчүн 11-жылдык мөөнөтүн өтөп отурган кези эле. Дал он күндөн 
кийин Жапаров президент болуп дайындалып, бул он күндүн ичинде көчө протесттери өтүп, 
жүргүзүлгөн күмөндүү юридикалык процедуралардын натыйжасында камакка алынгандардын 
арасында эң белгилүү болуп, Кыргызстандын эң көрүнүктүү саясий кызматына жарыктын 
ылдамдыгында дайындалган. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүнүн күчү жокко тете. Кээде бактыга 
жараша, кээде тилекке каршы дал көчөлөрдө болгон окуялар Кыргызстандагы саясаттын да адам 
укуктарынын да негизин тузгөн болуп калышат.   
 
Советтер Союзунун кыйрашынан 30 жыл өткөн соң, Кыргызстан  22-тузакка кабылган (бири  
бирине карама каршы келген эрежелер менен процедуралардын ортосунда  ортого чыккан 

                                                           
231 Эрик МакГлинчи Джордж Мейсон университине караштуу саясат жана башкаруу боюнча  Шар мектебиндеги доцент. МакГлинчи  
Принстон университетинде докторлук даражасын алып, “Баш аламандык, зомбулук жана династия: Борбордук Азиядагы ислам жана 
саясат” (Chaos, Violence, Dynasty: Politics and Islam in Central Asia (2011)). Minerva аттуу изилдөө демилгелердин, Евразиялык жана 
Чыгыш Европалык изилдөөлөрү боюнча Улуттук Кеңешинин, эл аралык алмашуу жана изилдөөлөр боюнча Кеңешинин, социалдык 
илимдер жаатында болгон изилдөөлөр боюнча Кеңешинин жана АКШнын Мамлекеттик департаментинин гранттары анын 
изилдөөлөрүн каржылашкан.  МакГлинчи академиялык журналдарга, популярдык жалпыга маалымдоо каражаттарына жана 
аналитикалык борборлор үчүн түрдүү макалаларды жана илидөөлөрдү жазып берет.  Профессор МакГлинчинин эң акыркы 
басмаларын анын университетиндеги веб-сайтында таба аласыздар: http://mcglinchey.gmu.edu/.  
Сүрөт Пол Шумахерге (Creative Commons лицензияларынын негизинде) таандык. 

http://mcglinchey.gmu.edu/
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логикалык парадокстон улам пайда болгон кырдаал).  Кыргыз мамлекетинин потенциалы 
алсырап, жыйынтыгында тез эле баш аламандыктар пайда болууда. Бирок, мындай баш 
аламандыктардын оң жактары да бар. Борбордук Азиянын башка мамлекеттери, өзгөчө Өзбекстан 
менен Туркменистан сымал өлкөлөр этникалык азчылыктарга, диний топторго жана сасясий 
оппозицияга маал маал менен чабуул жасап турушканын көрсөтүшкөн. Ал эми Кыргызстанда 
болсо адам укуктарына карата мамлекеттик репрессиялар сейрек кезигип, тез убактын ичинде 
бүткөн.  Калктын аярлуу топторунун көз карашына караганда Кыргызстандагы баш 
аламандыктардын кемчилиги адамдын негизги укуктарына болгон кепилдиктердин жок 
болгондугу.  Укуктардын корголушу мыйзам алкагында камсызлдабагандыктан, коомдун тандаган 
приоритеттери, мамлекеттик аткаруу бийлигинин сырткы көзөмөлгө баш ийгендиги жана саясий 
элиталардын Борбордук Азиядагы Кыргызстандын советтик доордон кийинки жападан жалгыз 
демократиялык репутациясын бекемдөөнү каалоосу бираз да болсо адам укуктарын коргоого 
өбөлгө түзүүдө. 
 
Коомдун приоритеттери  
 Улуттук саясаттагы туруктуу баш аламандыктарга карабастан, кээ бир маанилүү учурларды эске 
албаганда жергиликтүү күнүмдүк турмуш жалпысынан тынч бойдон уланганы Кыргызстандын 
саясатындагы таң калаарлык нерсе болуп эсептелет. Акыркы 30 жылдын ичинде мусулмандарды 
куугунтукка салган Өзбекстандан жана оппозициясын унчуктурбаганга аракеттер жумшап, тил 
албаган учурларда түрмөгө отургузган Түркменистандан айырмаланган Кыргызстандагы жарандар 
бираз да болсо эркиндүүрөөк мамлекетте жашап, өздөрү каалаганына сыйынып, жергиликтүү, 
аймактык жана мамлекеттик элиталарды сындоого мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.  Кыргызстандын 
байкоочулары жана жарандары мындай “эркиндиктин” башка көптөгөн булактарын сунуштоодо: 
өлкөнүн көчмөн тарыхын туруктуу негизде майрамдоо, Советтер Союзу кыйрагандан кийин 
алгачкы он жылдын ичинде батыш донорлордун кыргыз бейөкмөт уюмдар тарабынан сүйүнүч 
менен көрсөтүлгөн колдоосу жана постсоветтик эгемендүүлүктүн доорунда кыргыз 
мамлекеттинин байгерчилиги туруктуу түрдө төмөндөп бара жатканда жергиликтүү 
коомчулуктардын арасында “мүмкүн/керек” деген менталитетинин өнүгүшү.232  
 
Жергиликтүү коомчулуктарда бийликте отургандардын “түбү” кайсыл жактан болгонуна 
карабастан, алар бул бийликти коомдук байкерчиликке жетүү үчүн колдонушкан жана адам 
укуктар жаатында да ошондой кырдаал байкалган. Таблиги-саякатчыларга, ислам боюнча 
таалимди жайылтууну көздөгөн мусулман-жандантуучуларга Кыргызстандын бүткүл аймагында 
жайгашкан жергиликтүү коомчулуктар тарабынан жылуу мамиле жасалса, Өзбекстан менен 
Туркменистан сымал коңшу эле мамлекеттерде ислам динин жайылтуу боюнча дал ошондой 
аракеттери каттуу басымга алынат.233 Борбордук бийликтин оппозициясы дагы жергиликтүү 
деңгээлде өркүндөп жатат. Кыргыз коомчулуктары борбордук өкмөттүн кен казуучу эл аралык 
компаниялар менен тузүлгөн контракттарын талашка салып, парктардын бузулушун жана 
жолдордун салынышын токтотуу үчүн коңшу уюмдар биригишкен. Ал эми жөнөкөй жарандар 

                                                           
232 Кыргыздын көчмөн иденттүлүгүнүн туруктуу таасири, төмөнкү булактарга кайрылыңыздар: Джудит Бэйер, Кыргыздардын Аксакал 
сотторунун жанданышы, ойлонуп чыгышы жана өз ишин улантуусу: Плюралисттик окуялар боюнча угуулар, Укуктук плюрализм менен 
бейрасмий укуктар боюнча журнал,  38, no. 53–54: 141–76, 2006, https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756601; жана Али Игмен. 
2012. Советтердин тилинде акцент менен сүйлөө: Кыргызстандагы бийлик жана маданият. Питтсбург университети .  Батыштан келген 
тышкы жардам тууралуу, бул жакты караңыздар: Эрика Марат.  2005. 24-марттагы төңкөрүшкө чейинки, учурундагы жана кийинки 
Кыргызстандагы жарандык коому. "Хельсинки Монитор" журналы, 16, no. 4: 267–77. Коомдук байкерчиликтин камсыздалышындагы 
жергиликтүү уюмдардын ролу жөнүндө, ул жакты караңыздар: Эрик МакГлинчи,  2011. Баш аламандык, зомбулук жана династия: 
Борбордук Азиядагы ислам жана саясат (Chaos, Violence, Dynasty: Politics and Islam in Central Asia). Питтсбург университети. 
233 Эмиль Насритдинов, Руханий көчмөндөрдүн таризи жана Борбордук Азиядагы Таблиги-саякатчылар, Ab Imperio, no. 2: 145–67, 2012, 
https://doi.org/10.1353/imp.2012.0062 
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болсо өлкө боюнча мамлекеттин табигый газ сыяктуу биринчи кезекте керек болгон буюмдардын 
баасын көтөрүү аракеттерине каршылыгын билдирүү үчүн чогулуп баштаган.  Кыргыз саясий 
оппозициясынын курулуунун жана бекемдөөсүнүн негизи көп учурларда социалдык тармактар 
болуп берген.      
 
Бирок, коомдун приоритеттери ар дайым эле адам укуктары үчүн ыңгайлуу келе бербейт. 
АКШдагы “актардын” же Синьцзяндеги ханьдыктардын укуктук артыкчылыктары сыяктуу 
системалык кыйчалыштарын кандай аныктай билсек, дал ошондой эле кыргыз коомунда элдин 
бир бөлүгүнүн укуктарынын кеңейилиши менен, элдин башка бөлүгүнүн укуктары  бузулат.234  
Кыргызстандагы коомдун аярлуу тобуна этникалык азчылыктары (өзгөчө өзбек улутундагы 
азчылыктары), ЛГБТ коомчулугунун мүчөлөрү жана аялдар кирет. Кыргызстанда жашаган 
этникалык өзбектерге карата жасалган кастык мамиленин тамырлары советтик дооруна терең 
кеткен. Аялдарга жана сексуалдык азычылыктарга алдын ала жасалган жаңылыш мамиле да терең 
тамырларга ээ болуп, акыркы мезгилде “салттуу көз карашта болгон коомго” кайтууну колдоп 
чыккан саясий элиталардын саны артууда.     
 
Бүткүл сооветтик доордун учурунда Кыргызстандын түштүк аймагындагы шаарлардын 
экономикасында этникалык өзбектер орчундуу орунду ээлешкен. Советтик лидерлери, биринчи 
кезекте Брежнев, жергиликтүү саясий жана административдик органдардын үстүнөн титулдук 
көзөмөлдү күчөтүү менен этникалык кыргыздардын экономикалык доолорун азайтууну 
көздөшкөн. Кыргызстан эгемендикке жеткен маалдан тарта күчөтүлгөн процесс болуп саналган 
бийликтин “нативизациясы” өтө кооптуу кырдаалга алып келген. Анда саясий көзөмөл толугу 
менен кыргыздардын колунда болуп, этникалык өзбектер болсо Кыргызстандын түштүк 
шаарларынын экономикасында негизги орундарды ээлешкен. Саясий туруксуздук кездерде, 
өзгөчө айтканда 1990 жана 2010-жылдардын июнь айларында экономикалык доолор өлүмдөргө 
алып келген каргашалуу этникалык жаңжалга алып келген. Бул этникалык жаңжалда сандык 
көрсөткүчтөр боюнча өзбектер көбүрөөк жабыр тартышкан. 2010-жылдагы кагылышууда 470 
маркумдардын төрттөн үч бөлүгү этникалык өзбектер болгон.235 Мындан сырткары, өзбек 
коомчулуктарына кол салуунун кээ бир учурларына кыргыз милициясы менен аскерлери 
көмөктөш болгонуна жана бул жаңжалды алдын алуу боюнча иш-аракеттердин жетишсиз 
жасалгандыгын тастыктаган көз карандысыз документтердин бар болгонуна карабастан, 2010-
жылкы жаңжалды азгырды деген айыбы адилетсиз ири санда этникалык өзбектерге тагылган.236  
 
2010-жылы зомбулукту козгоо айыбы боюнча кыргыз соттору күнөөлүү деп таап, этникалык өзбек 
укук коргоочу, Азимжан Аскаровдун иши этникалык өзбектер кабылган адилетсиздиктин 
символуна айланган. 2016-жылдын май айында БУУнун Адам укуктары боюнча Комитети 
Аскаровдун камакка алынышы ички мыйзамдарга туура келбеген, мыйзамдуу максаты жок 
болгон, анын этникалык таандыгы жана адам укуктарын коргоочу ролу менен шартталган деген 

                                                           
234 Та-Нэхиси Коутс, 2015. Дүйнө жана мен.  Биринчи чыгарылыш. Нью-Йорк: Бир дүйнө; Джоанн Н. Смит,  Маданияттын түзүлушү: 
уйгурлар менен ханьдык кытайлыктардын ортосундагы символикалык, мейкиндик жана социалдык  чектер,  Asian Ethnicity 3, no. 2: 
153–74, сентябрь 2002, https://doi.org/10.1080/14631360220132718 
235 RFE/RL, Чындыкты түшүнүү: Каргашалуу кыргыз-өзбек чыр чатактардын башкы тергөөчүүнүн 10 жыл өткөндөн кийинки ойлору,     
июнь  2020, https://www.rferl.org/a/chief-investigator-of-deadly-kyrgyz-uzbek-clashes-reflects-10-years-later-osh/30662610.html. 
236 ReliefWeb, 2010-жылдын 10-июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон каргашалуу окуяларынын териштирилиши боюнча Эл 
аралык көз карандысыз Комиссиясынын доклады – Кыргызстан, май  2011, https://reliefweb.int/report/kyrgyzstan/report-independent-
international-commission-inquiry-events-southern-kyrgyzstan. 
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тыянактарга келген.237 Кыргыз өкмөтү БУУнун Адам укуктар боюнча Комитетинин корутундусун 
четке кагып, тилекке каршы Азимжан Аскаров 2020-жылдын июль айында түрмөдө жан берген.  
 
Экономикалык нааразылыктар Кыргызстандын түштүгүндө өзбектерге каршы маанайларды 
козгогон мезгилде, “салттуу” деп саналган кыргыз баалуулуктардын калыбына келтирилиши 
жыныс белгиси боюнча басмырлоонун күчөлүшүнө алып келип, Кыргызстандагы ЛГБТ-
коомчулугун зордук-зомбулукка кабылуу коркунучун туудурган. 2020-жылдын Эл аралык 
аялдардын 8-март күнү бетине маска тагып, башына кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак 
калпакты кийген эркектердин тобу Бишкектин эски аянтында чогулган зордук-зомбулук, кыздарды 
ала-качуу менен  турукташып калган жана кеңири тараган үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы чыккан 
активисттердин тобуна кол салган.238 Эң кызыктуусу, кол көтөргөндөрдүн тобу камакка алынбай, 
алардын ордуна аялдардын укугун коргогон 50 активист-кыздар кармалган.239 
 
Өздөрүн өздөрү салттуу кыргыз коомчулугунун коргоочулары деп жарыялагандар мурункудай 
күчтүү болбосо да, былтыр дал ошол таризде аялдардын күнүнө арналган жүрүшкө каршы 
чыгышкан. 2019-жылы болуп өткөн аялдардын күнүнө арналган жүрүшү “бача баздардын 
парадына” айлануусуна жол берген үчүн улутчул “Кырк Чоро” тобунун мүчөлөрү Бишкек 
шаарынын бийлигин кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Ошондой эле, Кырк-Чоро тобу “улуттук 
(кыргыз) баалуулуктарын жана намысын тепселеткен” жүрүштүн уюштуруучуларына карата жаза 
ишин козгоого чакырышкан.240 Кырк-Чородогу улутчулдар феминисткалар жана гомосексуалдар 
“батыш агенттери” менен сөз байлашууга кирип, кыргыздын салттуу маданиятын жокко чыгарууну 
көздөп, активдүү иш жүргүзүп жатышат деген баяндаманы ойлоп табышкан.241 Мындай 
“баяндамалар” Кыргызстанда ЛГБТ-коомчулугунун укуктарын чындап эле коргоого аракет жасаган 
эл аралык коомдун мүчөлөрүнө тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Кыргызстандагы ЛГБТ-
коомчулгунун эл аралык колдоосу Кырк-Чоронун батыш өкмөттөрү Борбордук Азиядагы салттуу 
баалуулуктарына каршы биригип алган деген билдирүүсү менен коштолуп келе жатат. Бирок, 
эгерде донорлор ЛГБТ-коомчулугуна аркасын салып койгондо, анда бул коомчулугу мындан да 
кооптуу абалга кептелип калмак.   
 
Кыргыз коомунун жөн эле маргиналдашкан бөлүгү деп Кырк Чородон баш тартуусу туура 
болбостугуна басым жасоо керек. Кыргыз депутаттары Кырк Чоронун көз караштарына окшош 
болгон гомофобиялык пикирлерин билдирүүдө. Депутат Жылдыз Мусабекова 2019-жылы март 
айында болуп өткөн жүруштөр боюнча төмөнкүдөй сөздөрдү айткан: “чай куйгусу келбеген 
кыздарга жана балалуу болгусу ниеттенбеген эркектерге ... каргышка калганы аздык кылат, 
андайларды ур-токмокко алыш керек..”.242  2013-жылы Орусия ЛГБТ-коомчулугуна каршы кабыл 
алган мыйзам сыяктуу  Кыргызстан да ага окошош мыйзамды кабыл алуунун босогосунда турган 

                                                           
237 Саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пакт, “№2231/2012 билдирүүсү боюнча Факультативдик протоколунун 5(4)-
беренесине ылайык  Комитет тарабынан кабыл алынган пикирлер (БУУнун Адам Укуктары боюнча Комитети, 11-май 2016-жыл). 
238 Ак калпактын символикалык мааниси тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн: Ак-калпакты жаратуу чеберчилиги;  Эркек кишинин 
баш кийиминин кийилиши жана аны жаратуу боюнча салттуу билими жана ыктары, Материалдык эмес маданий мурасы, ЮНЕСКО 
(UNESCO), https://ich.unesco.org/en/lists 
239 Кыргызстандын борборунда аял укуктары үчүн марш болуп өттү, BBC дүйнөлүк мониторинг бөлүмүнүн алкагындагы BBC Борбордук 
Азиядагы мониторинг бөлүмү, март 2020,  
https://advance-lexis-com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YD2-42T1-DYRV-33TC-00000-
00&context=1516831  
240 Бермет Уланова, “Кырк Чоронун” митинги жана алардын үч негизги талаптары, Кактус Медиа, март 2019,  https://advance-lexis-
com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YD2-42T1-DYRV-33TC-00000-00&context=1516831  
241 Уланова. 
242 Пит Баумгартнер, «Түстүү» кыжыр: Борбордук Азияда биринчи жолу болуп өткөн “Гей-параддан” кийин Кыргызстан ЛГБТ 
коомчулугуна каршы чыгууда, RFE/RL, март 2019, https://www.rferl.org/a/rainbow-rage-kyrgyz-rail-against-lgbt-after-central-asia-s-first-gay-
pride-march/29825158.html 
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кезде, Орусиянын мыйзамдарына таң калаарлык окошош келген “салтту эмес сексуалдык 
мамилелерин” пропагандалагандарга карата жаза көрүүгө багытталган мыйзам добоорлору 
Кыргызстандын парламентинде үзгүлтүксүз түрдө добуштардын басымдуулугуна ээ болууда.243 
Кыргызстандагы ЛГБТ-коомчулугунун укуктарынын маселесинин кылдаттыгын эл аралык 
донорлор түшүнгөндө жакшы болмок. Калктын мындай өтө аярлуу топторун донорлор тоотпой 
койбошу керек. Ошол эле убакта ЛГБТ-коомчулугуна болгон калыстыксыз мамиле тилекке каршы 
дүйнө жүзү боюнча кеңири таралганын донорлор моюнуна алыш керек. ЛГБТ-коомчулугуна 
коргоону камсыздоо боюнча чечимдерин Европа менен АКШдагы саясатчылар кандай жай 
ылдамдыкта кабыл алса, дал ошондой эле Кыргызстандагы саясий элиталар негизги 
шайлоочуларынан ажырап калуу коркунучунан улам ЛГБТ-коомчулугунун укуктарынын коргоосуна 
басым жасоодо чечкиндүү болбой жатышат.  
 
Аткаруу бийлигинин тышкы коркунучтарга болгон мамилеси  
ЛГБТ-коомчулугуна каршы мыйзам боюнча депуттатар энтузиасттык маанайда болгонуна 
карабастан, мыйзам долбоору расмий түрдө макулдашылып, толук кандуу мыйзам күчүнө кире 
электиги таң калычтуу. Бирок, бул Кыргызстандагы ЛГБТ коомчулугунун укуктары туруктуу экенин 
билдирбейт. ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрү үзгүлтүксүз түрдө зордук-зомбулукка кабылышып, 
күнөөлүүлөр учурлардын көбүндө жоопко тартылбай калат.244 Бирок, бүгүнкү күнгө чейин 
парламенттин мүчөлөрү менен президенттер гомофобдук билдирүүлөр менен гана чектелип, 
ЛГБТ коомчулугуна каршы мыйзамды кабыл алуу менен өз укуктары үчүн “согушуп” жүргөн 
“түстүү” коомчулукту криминалдаштыруу боюнча аракеттерин иш-жүзөгө ашырууга шашышкан 
эмес. Мындай мамиленин өзбек азчылыктарга же саясий оппозицияга карата жасалгандыгын 
көрүүгө мүмкүн эмес. Бул топтор башкарып жаткан элиталарга  түз же кыйыр коркунучту туудуруп 
жаткандыктан, алар кыргыз мамлекети тарабынан ар дайым укуктук кысымга алына берет.  
 
Кыргызстандагы этникалык өзбектер улуттук жана жергиликтүү  деңгээлде мамлекеттик бийликке 
залал келтирүүгө умтулушканына эч кандай далилдер жок экендигине басым жасоо керек. Бул  
кырдаал түзүлсө да, кыргыз улутчулдары өзбектердин азчылыгын “бешинчи колонна” катары 
эсептөө жоромолдорун илгерилетүүсүнө эч кандай тоскоолдук болгон эмес.  Ишенимдүү саясий 
колдоочуларынын тобун түзүү үчүн Ош шаарынын мурунку мэри, Мелис Мырзакматов өзбектерге 
каршы ксенофобиядан пайдаланган. Кыргызстандын Борбордук өкмөтү Мырзакматовду 2013-
жылы мэр кызматынан бошоткон болсо да, бир да кыргыз жетекчиси Мырзакматовдун же башка 
бир улутчулдун 2010-жылкы этникалык жаңжалдын бир тараптуу баяндамасына каршы чыгууга 
аракет жасаган эмес.  Бул баяндамага каршылыкты билдирүү саясий “кол салууга” тете болмок. 
Ошентип, 2010-жылдагы баш аламандыктардан кийин этникалык өзбектерге карата кыргыз сот 
системасынын тарабынан жасалган одоно сот катасын оңдоого аткаруу бийлигинин эч кимиси 
аракет кылбаганы таң калаарлык эмес.  Этникалык өзбектердин Кыргыз мамлекетине туудурган 
коркунучу чындыгында негизсиз болуп, көбүнчө “ойдон чыгарылган” мүнөзгө ээ болсо да, кыргыз 
бийлигинин алардын Кыргыз Республикасына болгон патриоттук аң-сезимине күмөндүүлүгү 
толугу менен жоюлмайынча, өзбектер өз укуктарынан толук кандуу пайдалана алышпайт. Кыргыз 
саясатчыларынын өзбек коомчулугуна койгон талабы өз алдынча этникалык азчылыктын саясий 
чабуулдарга кабылуу коркунучун ого бетер күчөтөт.    
 

                                                           
243 Анна Лелик, Кыргызстан: ЛГБТ-коомчулугуна каршы мыйзам долбоорунун демилгелөөсү токтотулду, Eurasianet, май 2016, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-anti-lgbt-bill-hits-buffers 
244 Кэти Арнольд, Арабыздан ар бирибиз бир күнү курман болот: Бишкектеги жападан жалгыз бача баздардын клубунун жабылышына 
эмне себеп болду, октябрь 2017, http://www.theguardian.com/cities/2017/oct/19/victims-closure-bishkek-only-lgbt-club-kyrgyzstan 
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Иш билгиликтин төмөнкү деңгээли, улутчул көз караштардын, чыныгы же болжолдуу 
коррупциянын негизинде саясий чабуулдар Кыргызстанда тез тез болуп турат. Саясий 
чабуулдардан коргонуу үчүн Кыргызстандын президенттери ар дайым даярдыкта болуп, 
оппоненттери тарабынан болжолдуу жана чыныгы коркутуу-үркүтүүлөрдүн таасирин төмөндөтүү 
үчүн соттук системасын жана башка “административдик” каражаттарын колдонууга даяр болуп 
турган деп айтуу аздык болот.  Учурдагы президент, Садыр Жапаров мамлекетти президент 
Атамбаев жетектеп турган 2017-жылы түрмөгө отургузулган. Атамбаев болсо анын кийинки 
кесиптеши тарабынан үй камагына отургузулган.  2020-жылдын октябрь айында Садыр Жапаров 
тарабынан кетирилген Жээнбеков бул убакка чейин жаңжалдардан болушунча оолак болуу менен 
абактан качкан, анткени учурдагы президент саясий коркутуу-үркүтүүлөрдү жокко чыгаруу үчүн 
сотторду кантип колдоно алаарын жакшы эле кабардар болгон. Жетекчилердин президенттик 
креслосунан абакка, жана кайра абактан президенттик креслосуна болгон жолу саясий 
оппозициясын унчуктурбоого көрүнүктүү мисал болуп бере алат. ЕККУга караштуу Бюронун 
шайлоолордогу мониторинг тууралуу жүргүзулгөн демократиялык инститтутар менен адам 
укуктары боюнча отчетторунда Кыргызстандын бийлигинин аткаруучу бутагы саясий коркутуу-
үркүтүүлөрдү жокко чыгаруу үчүн административдик ресурстарын, алгачкы кезекте соттук 
системасынан пайдаланган учурларына толгон.  Чындап эле, саясий укуктарга эч кандай кепилдик 
жок болгондуктан, кыргыз саясаты тез арада эле көчө нааразычылык акцияларына жана баш 
аламандыктарга айланып кетүүсүнө күбө болуп турабыз.  
 
Эл аралык аброю  
Батыштагы өкмөттөр, өзгөчө АКШнын өкмөтү бул нааразычылыктар менен баш аламандыктарды 
чексиз популизмдин эмес, демократиялык системага өтүү көз карашынан байкоо жүргүзүшкөн. 
Эгерде АКШнын өкмөтү болгон окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп тааныса, Кыргызстандын 
алгачкы президенти Аскар Акаевдин бийлигинин кулатылышына алып келген көчөдөгү протесттер 
бүткөн соң бир нече күндөн кийин эле АКШнын Мамдепартаментинин басма сөз катчысы, Адам 
Эрели 2005-жылдын март айында бир нече ирээт басымга кабылган. Эрели төмөнкүдөй жооп 
берген: “туруктуу демократияны курууга умтулган кыргыз элинин аракеттерине колдоо көрсөтүү 
үчүн биз өз ишибизиди уланта беребиз”.245 Акаевдин жолун улантуучусу Курманбек Бакиев 
өлкөдөн чыгып, Казакстанга качып кетишине алып келген баш аламандыктан кийин АКШнын 
мамлекеттик катчысынын жардамчысы Филип Кроул АКШнын өкмөтү “экономикалык өркүндөө 
менен демократиянын жолу боюнча Кыргызстанды алдыга чыгаруу үчүн аракеттерин ишке 
ашыруу максатында Кыргызстан менен кызматташуусун улантат” деген билдирүүсү менен 
бөлүшкөн.”246 Ал эми көчөгө нааразычылыгын билдирүүгө чыккан эл Садыр Жапаровду түрмөдөн 
бошотуп, президент милдеттерин аткаруучусуна дайындалышына жеткенден кийин бир нече 
жума өткөн соң 2020-жылдын ноябрь айында Бишкектеги АКШнын өкүлчүлүгү эркин жана адилет 
шайлоолорун өткөрүүдө, адам укуктарын коргоодо жана демократиялык институттарын коргоодо 
Кыргызстандын өкмөтүнө, элине жана жөнөкөй жарандардан турган жарандык коомдун 
топторуна жардам көрсөтүү боюнча милдеттенмелерин аткаруусун жандандырып баштаганын 
билдирген.’247 

                                                           
245 Мамлекеттик департаментинин брифинги, Штаттардагы жаңылыктардын кызматы, март 2005, https://advance-lexis-
com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:4G2X-RRT0-00RY-942K-00000-00&context=1516831 
246 Мамлекеттик департаменттин пресс-брифинги, 15-апрель: Мамлекеттик катчынын жардамчысы, Филип Кроули прессага бир катар 
тема боюнча маалымат менен бөлүшүүдө; Мамлекеттик департаментинин документтери жана жарыяланган материалдар, апрель 
2010, https://advance-lexis-com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:7Y81-18R0-Y9R0-J29T-00000-
00&context=1516831 
247 Кыргыз Республикасында болуп өтүүчү шайлоолорго колдоо көрсөтүү максатында АКШнын финансылык каражаттарын бөлүп 
берүүсү тууралуу билдирүү жасады, Кыргыз Республикасындагы АКШнын өкүлчүлүгү, ноябрь  2020, http://kg.usembassy.gov/united-
states-announces-funding-to-support-upcoming-elections-in-the-kyrgyz-republic/ 
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Жапаров сыяктуу жетекчилер АКШ өкмөтүнүн оптимисттик билдирүүлөрүнүн чыныгы ниетин 
билип турса да, кыргыз демократиясын колдоого болгон эл аралык чакырыктар мүмкүн чындап 
эле Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышына кандайдыр бир деңгээлде оң таасирин 
тийгизип жаткандыр. Кыргызстан чет-өлкөлүк жардамдан абдан көз каранды, жана Борбордук 
Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир киши башына алган жардамдын ири бөлүгү 
Европа Биримдиги менен АКШнын өкмөтүнө таандык болот.248 Түркменистандагы адам 
укуктарынын жаатында болгон репрессиялар же Өзбекстандагы 30 жыл бою Каримовдун 
көрсөткөн “саясий террору” сыяктуу  ири масштабда жана үзгүлтүксүз жүргүзулгөн репрессияларга 
Кыргызстандын катышуусу абадай керек болуп турган финансылык жардамды токтотуу 
тобокелине учуратмак.  
 
Жаңы шайланган Жапаровду кошо эске алуу менен Кыргызстандын президенттери биринин 
аркасынан бири адам укуктарына колдоо көрсөтөөрүн билдирүүдө. Дал ошентип, Жапаров “сөз 
менен ЖМКлардын эркиндиги кол тийгис баалуулук бойдон калат” жана анын администрациясы 
“үлгүлүү сот системасын курат” деген убадаларын берген.249 Бирок, 2021-жылдын 10-январь күнү 
Жапаров прессага эскертүү бергендигин өзгөчө белгилей кетүү керек: “Жалпыга маалымдоо 
каражаттарын коргоого алсам да, мен алардан суранып кетчү нерсем менин жана башка 
саясатчылар менен чиновниктердин сөздөрүн бурмалабай, жана билдирүүлөрүбүздү контексттен 
үзүп алып, элдин алдына жарыялабасаңар, жакшы болмок. Бул суранычымды аткарсаңар, силерге 
карата эч кандай куугунтук болбойт.”250  Бул сөздөр өз мандатына демократиялык жол аркылуу 
эмес, көбүнчө өзүнүн популисттик ишмердүүлүгүнүн жардамы менен жеткен адамга таандык.   
 
Бул айырмачылыгы маанилүү болуп, эл аралык өнөктөштөр Кыргызстандын өкмөтү менен 
кандайча бири бири менен иш алып барышы тууралуу көбүнчө маалымат бербейт. Кыргызстан 
саясатына көз салган эл аралык байкоочулардын популизм менен демократиянын түшүнүктөрүн 
чаташтыруусу саясий күрөштү белгилөө максатында көп учурда мыйзам үстөмдүгүнүн эсебинен 
колдонулат.   
 
Жапаровдун аралашма убадалары Кыргызстандагы адам укуктарынын жаатындагы болгон 
абалды чагылдыруу үчүн ылайык келген метафора деп айтууга болот. Адам укуктарынын бузулушу 
системалуу болбосо да, аларга да эч кандай кепилдик берилген эмес. Кыргызстандыктар көп 
убактан бери эле ишенимдүү делген жергиликтүү башкаруу формасын колдонушкан. Жергиликтүү 
башкаруунун мындай терең институционалдаштыруусу борбордук өкмөт тарабынан негизги 
укуктардын тебеленишине алып келген тескери кырдаалга чектөө койгон бир фактордун ролун 
ойноп жатат. Мындан сырткары, кыргыз жетекчилеринин Кыргызстандын Борбордук Азиядагы 
советтик доордон кийинки жападан жалгыз демократиялык репутациясын бекемдөөнү каалоосу 
бираз да болсо адам укуктарын коргоого өбөлгө түзүүдө. Ошол эле мезгилде, кыргыз коому да, 
кыргыз жетекчилери да  өздөрүнүн багыттарында адам укуктарын коргоого алынышына колдоо 
көрсөтпөгөндөй. Бул мааниде Кыргызстан автократтык мамлекеттерден айырмаланбай турат. 
2021-жылдын январь айында АКШнын Капитолий имаратына эл жасаган катаал чабуулу батыш 

                                                           
248 Европа Биримдигинин жардам көрсөтүү боюнча веб-баракчасы (EU Aid Explorer) - Европа Комиссиясы,  
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/; US Foreign Aid by Country, https://explorer.usaid.gov/ 
249 Борбордук Азиядагы жалпыга маалымдоо каражаттарынан негизги үзүндүлөр, веб-баракчалар, 12-январь 2021, BBC дүйнөлүк 
мониторинг бөлүмүнүн алкагындагы BBC Борбордук Азиядагы мониторинг бөлүмү, январь  2021, https://advance-lexis-
com.mutex.gmu.edu/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61RP-B2W1-JC8S-C51G-00000-00&context=1516831 
250 Айдай Токоева,  "Мен оппоненттерди биригүүгө чакырып, азчылык көпчүлүккө баш ийиши керектигин белгилеп кетем", Жапаров, 
KLOOP.KG - Кыргызстандын жаңылыктары, январь 2021, https://kloop.kg/blog/2021/01/10/ya-prizyvayu-opponentov-obedinitsya-
menshinstvo-dolzhno-podchinitsya-bolshinstvu-zhaparov/ 
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мамлекеттери өздөрүнүн жетекчилеринин автократтык жана коомчулуктагы либералдык эмес 
маанайларынын алдында өздөрүнүн алсыз болуп калганын көрсөткөн. Жада калса дал Батыш 
мамлекеттери Кыргызстанды адам укуктарына кепилдикти берүүгө түрткү беришкен.  
  
Кыргыз саясатында талашсыз артыкчылыкка бир дагы күч, бир дагы саясий партия ээ боло 
албагандыгы Кыргызстандын ийгилиги да, каргышы да болгон. Жапаров учурда бийликтин эң туу 
чокусунда тургандай болуп көрүнүшү мүмкүн. Мурунку президенттер да укмуштуу масштабда 
элден колдоо көрүшкөн, бирок бир нече жыл өткөндөн кийин эле ачууланган элдин күчү менен 
өлкөдөн кууп чыгарылган. Саясатчы Данкварт Растоунун айтымында демократия үчүн бир пикирге 
келүү эмес, тескерисинче “кызуу үй-бүлөлүк жаңжал” керектелет.”251 Мындай “жаңжалдар” 
Кыргызстанда керек болгондон ашыкча кезигет.  Бирок, “мындай жаңжалдарда көп нерсе башка 
нукта кетип калышы мүмкүн” деген эскертүүнү Растоу кошумчалаган. Кыргызстанда узакка чоюлуп 
кеткен саясий күрөшүнүн жыйынтыгына демократия да, адам укуктары да, эч бири кепилдик 
болуп бере албайт.  Улуттук деңгээлде бир пикирге келүүнү талап кылган мыйзам үстөмдүгү 
менен демократиянын институционалдаштыруусу жок болгон кезде Кыргызстанда адам 
укуктарына болгон басым улана берет.     
 
Бул эссе жарым жартылай “АКШнын Борбордук Азияга болгон кайрымдуу мамилесине 
орусиялык, кытайлык, аскердик жана идеологиялык жактан экстремисттик болуп саналган 
маалыматтардын тийгизген таасири” аттуу долбоордун алкагында жүргүзүлгөн 
изилдөөлөргө таянат. Бул долбоор АКШнын Коргоо министрлиги менен Minerva Изилдөө 
демилгесинин алкагындагы АКШнын Аскердик Изилдөө лабораториясы тарабынан 
каржыланып, W911-NF-17-1-0028 номерлүү сыйлыкка ээ болгон. Бул жерде чагылдырылган пикир 
авторго таандык болуп, жана АКШнын Коргоо министрлигине, АКШнын Аскердик Изилдөө 
Бюросуна же АКШнын Аскердик Изилдөө лабораториясынын тиешеси жок.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
251 Д. Растоу, Демократияга өтүү: Динамикалык моделди көздөй жол, Салыштырма Саясат (Comparative Politics) 2 (1970): 355. 
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5. Cаясий каатчылык: улуттар аралык мамилелер 
коргоого алынышы керек 

Сардорбек Абдухалилов252 
 
Кыргызстан акыркы 30 жылдын ичинде мамлекет куруу менен алек болуп, пост-советтик 
өлкөлөрдүн арасында саясий эң динамикалуу мамлекет катары саналууда. Кыргызстандын улуттук 
курамына көптөгөн этностор кирип, жалпы калк санынын 26,3% улуттук азчылыктар түзүшкөн. 253 
Ошол эле учурда, мамлекеттин акыркы тарыхы чагылдыргандай, саясий туруксуздук улуттук 
азчылыктарга өз таасирин тийгизип, саясий бийликке болгон жеткиликтүүлүктүн жана толук 
кандуу жарандыктын көз карашынан алардын укуктарынын чектелгендигин көрсөттү. Учурдагы 
саясий башкармалык тең укуктуулук жана улуттар аралык макулдашууну колдоого алууда. Жаңы 
шайланган президент Садыр Жапаровдун “Келечекке кызмат” аттуу саясий идеологиясы боюнча 
Кыргызстандын жарандары ар кандай улуттук тамырларына ээ болуп, бирок баардыгы 
Кыргызстанга болгон сүйүүнү, анын көп жылдык тарыхына болгон жоопкерчилигин жана анын 
келечегине болгон ишенимин тең бөлүшүүгө тийиш.254 Кыргызстандын түштүгүндө 2010-жылдын 

                                                           
252 Сардорбек Абдухалилов - Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда жайгашкан “Справедливость” аттуу укук коргоо уюмунда адвокат 
катары эмгектенет. “Справеддливость” уюму улуттук азчылыктардын абалын жакшыртуу боюнча көрүнүктүү иш алып барган үчүн 2014-
жылы ЕККУнун Макс ван дер Стель атындагы сыйлыгына ээ болгон. Сардорбек Абдухалиловдо мыйзам жаатындагы адам укуктар 
боюнча адистигинде 15 жылдан ашуун тажрыйбасы бар.  Сардорбек Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын 
Башкармалыгынын улуттук азчылыктарга багытталган 2018-жылкы стипендиясынын ээси.  
Сүрөт Бэн Паарманнга (Creative Commons лицензияларынын негизинде) таандык. 
253 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитет, “Кыргызстан” кыскача статистикалык маалымат китеби, апрель 2020, 
http://stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/   
254 “Келечекке кызмат” аттуу саясий платформасы,  https://zhaparov.kg/platforma/  

http://stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/
https://zhaparov.kg/platforma/
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июнунда болгон каргашалуу этникалык кагылышуулар аягына чыккан соң жаңжалдан кийин 
түзүлгөн кырдаал этникалык азчылыктарды саясий активдүүлүктөн алыстаткан. Бүгүнкү күндө, 
Кыргызстан тынчтыкты орнотуу жана улуттар аралык мамилелердин жаатында көп тараптуу 
саясий реформа жүргүзүүгө жана олуттуу кадамдарды жасоого тийиш. Эгерде Кыргызстан XXI-
кылымдагы мамлекетти курууну көздөсө, анда бул кырдаалдагы аргументи катары коомдук 
жашоо менен шайлоо кызматтарына да этникалык азчылыктардын катышууга укуктары 
кеңейтилиши болмок.     
 
2020-жылдын 5-октябрдын алдыңкы күнү парламенттик шайлоолордо массалык түрдө орун алган 
тартип бузуулар боюнча айыптары Кыргызстандын борбор шаарында, Бишкекте көчө 
нааразычылыктарын козголгонуна, аягында өкмөттүн башкы имаратын, Парламенттин, Жогорку 
Кеңештин жана президенттин администрациясынын эл тарабынан колго алынуусуна дүйнө күбө 
болду.255 Ыкчам кызматтары келип, отту басаңдатып, башкарма кагаздарын да кошуп ичин 
жыйнагыча, мамлекеттин имараты бир нече убактын ичинде оттун жалындарында болуп, ички 
эмеректин баардыгы чачылган бойдон калган. Ошондой эле, ошол эле күнү митингчилердин тобу 
жогорку кызматтагы бир катар мурунку чиновниктерди камактан чыгарууга үлгүрушкөн. Саясий 
каатчылык бийликте боштукту пайда кылып, мамлекеттик институттарынын ишин тоңдуруп, 
конституциялык тартибин сактоого мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Кыргызстандын Борбордук 
Шайлоо Комиссиясы (БШК) саясий толкундоолордон улам парламенттик шайлоолордун 
жыйынтыктарын жокко чыгарган. 2020-жылы 9-октябрда президент кырдаалды турукташтыруу 
максатында Бишкекке өзгөчө абал киргизген. Бирок, кабыл алынган чаралар президентке басым 
жасап, аны кызматын бошотуп кетүүсүн талап кылган митингчилерди токтото алган эмес. Сасяий 
кырдаал ого бетер курчуп, Садыр Жапаровго бийликти “тынч жолу” аркылуу өткөрүп берүү 
максатында Сооронбай Жээнбековду, премьер-министрди жана башка жогорку кызматтагы 
чиновниктерди камтыган саясий башкармалыгы кызматтарын бошотушкан. 11,5 жыл бою камакта 
отуруп, 2020-жылдын 6-октябрында бошотулган мурунку депутат, Садыр Жапаров бийликке 
келип, де-факто мамлекеттин биринчи адамына айланган.  Мындан көп узабай эле, премьер-
министрдин жана президенттин милдеттерин убактылуу аткаруучу кызматына дайындалуусуна 
жол ачуу үчүн Жогорку Сот ыкчам түрдө Жапаровду актап чыккан.   5-октябрда болгон окуялар бир 
гана шайлоолордун талаштуу жыйынтыктары менен гана козголбостон, COVID-19 пандемия 
убагындагы өкмөттүн көрсөткөн шалаакылыгы да таасирин тийгизген.  COVID-19 пандемиясына 
байланыштуу “блокада” тегерек аймактагы социалдык-экономикалык абалды начарлатып,  
жумушсуздуктун деңгээли кескин жогорулаган. Расалык басмырлоону жокко чыгаруу боюнча 
БУУнун Комитети белгилегендей, COVID-19 пандемиясы адам укуктарынын сакталышына, өзгөчө 
адамдын тең укуктуулугуна жана басмырланбоого болгон укгуна орчундуу терс таасирин тийгизип 
жатат.256 Бул мааниде COVID-19 пандемиясы кийин дагы улануучу социалдык чыңалуунун 
потенциалдуу булагы бойдон калып, өз алдынча Кыргызстандагы каатчылыктын кийинки 
мезгилдеги улуттар аралык мамилелерге да таасирин тийгизип калат.   
 
Кыргызстанда акыркы саясий төңкөрүшү тарыхта ирээти боюнча үчүнчү жолу орун алып жатат. 
2005 жана 2010-жылдардагы көтөрүлүштөр дагы саясий жана экономикалык каатчылыктар менен 
коштолуп, өлкө боюнча бийлик менен мүлктөрдүн кайрадан бөлүштүрүүлөрүнө  алып келген.   

                                                           
255 The Associated Press, Добуштардын сатып алынышы менен начарланган шайлоолордун жыйынтыктарынын улам Кыргызстандагы 
нааразычылык акцияларынын күчөшү, The New York Times, октябрь 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/kyrgyzstan-
election-protests.html  
256 Коронавирус пандемиясы (COVID-19) жана анын Расалык басмырлоонун бардык формаларын жокко чыгаруу боюнча Эл аралык 
конвенцияга ылайык кесепеттери тууралуу жасалган билдирүү.  
 

https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/kyrgyzstan-election-protests.html
https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/kyrgyzstan-election-protests.html
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Бирок, бул жолкуда кыргыз коому бөлүнүүдөн баш тартуу менен сабырдуулукту көрсөтө алышты. 
Канча сабырдуу болсо да, мамлекеттин чыныгы ээси ким деген кычыктуу маселеси кайра эле 
чыңалуунун күчөлүшүнө алып келип, коомдун тынчтыгына жана коопсуздугуна коркунчту 
жаратуусу мүмкүн. Мисалы, Кыргызстандын акыркы мезгилдеги тарыхы этникалар аралык 
жаңжал сыяктуу капалуу окуялары менен белгиленген. Ал жаңжалы негизинен этникалык 
кыргыздар (калктын 71,7%) менен этникалык өзбектер(14,3%) арасында от алып, 2010-жылдын 
июнь айында ири масштабда олуттуу кагылышууга айланып кеткен. Бул коогалаңдардын 
себептери татаал келип, түп тамырлары бул эки улуттун ортосундагы болгон тарыхый жана 
маданий айырмачылыктарында, мамлекеттик саясатында, чыныгы жана болжолдуу делген 
социалдык-экономикалык менен саясий теңсиздикте жатат.257 Улутчул саясий риторика менен 
бекемделген “сепаратизм” тууралуу расмий  мамлекеттик баяндама этникалык азчылыктарды 
июндагы зомбулук үчүн жалгыз жооптуу деген көз карашты жоюууда кичине да болсо, өбөлгө 
түзүп, укук коргоо жана коопсуздук органдарга азчылыктарга карата катаал мамилени жасоо 
менен негизсиз камакка алууга жол берген. Жыйынтыгында, ошол убактыттан бери тандалма 
жүргүзүлгөн тергөөлөр жана соттук куугунтуктоолордун орчундуу бөлүгү өзбектерге багытталып, 
башкалардын тергөө куугунтугу бир нече киши менен эле токтолгон.258 
 
Азчылыктардын маселелери боюнча БУУнун атайын баяндамачысы, Фернанд де Варенн 2019-
жылы 19-декабрда Кыргызстанга иш-сапары менен келген мезгилде Кыргызстандагы этникалар 
аралык мамилелерин начар деп мүнөздөп, өзгөчө 2010-жылдагы Оштогу окуяларынан кийинки 
көпчүлүктү түзгөн этникалык кыргыздар менен азчылыктарга кирген өзбектердин ортосундагы 
мамилелерин белгилеген. Атайын баяндамачы этникалар аралык мамилелериндеги чыңалууну 
туу чекитине жеткире ала турган бир нече факторлорду белгилеп кеткен, алар төмөнкүдөй: 
этникалык азчылыктардын аз сандагы өкүлдөрү; мамлекеттик кызматтарды сунуштоо менен 
билим берүү тармактарындагы азчылыктардын тил боюнча маселеси; мамлекеттик кызматтарды 
сунуштоодо укук коргоо органдар тарабынан азчылыктарга карата жасалган адилетсиз мамиленин 
учурлары жана акыркысы жер менен суу ресурстарын колдонуу боюнча маселелери.259 
 
Кыргызстандагы укуктук базага ылайык, бардык жарандар мыйзам алдында тең каралып, ар бир 
адам башка жарандар менен тең коомдун жашоосуна катыша билүүсүн камсыздоо максатында 
улуттук азчылыктардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган атайын чараларды көрүү керектиги 
белгиленет. Иш-жүзүндө болсо, калктын 26,3%ды түзгөн улуттук азчылыктардын өкүлдөрү 
мамлекеттик кызматтарга дайындалуусу жана  шайлоо аркылуу келген кызматтарда эмдигиче аз 
гана санда кезигип, өзгөчө этникалык азчылыктардын эки эң ири топторуна, орустар менен 
өзбектерге басым жасалмакчы. Этникалык азчылыктардын Кыргызстандын коомдук жашоосуна 
катышуу деңгээли ошол эле улуттук азчылыктардын мамлекеттин жалпы калкынын тузгөн 
санынан  чындап эле төмөн. Ар кандай этникалык топтордун саясий жашоого катышууу үчүн 
шайлоо квоталары укуктук базада камтылганын Кыргызстандын өкмөтү моюнуна алганына 
карабастан, квоталарга болгон талаптар толук кандуу аткарылбай, мыйзамдын  талаптары 

                                                           
257 Reliefweb, Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуяларды иликтөө боюнча Көз карандысыз эл аралык комиссиясынын сунуштаган 
докладындагы корутундуларга ылайык, Кыргызстандагы иликтөөлөр боюнча комиссиясы, июнь 2010 (пункттарды караңыз  228-230), 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf  
258Ошол эле жакта.  
259 Фернанд де Варенн,  БУУнун атайын баяндамачысынын улуттук азчылыктардын укуктары тууралуу, Кыргызстанга болгон иш-сапары, 
6-17 декабрь 2019, миссиясынын аягына чыкканы тууралуу жасаган билдирүүсү, Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку 
комиссарынын Башкармалыгы (БУУ АУЖКБ) OHCHR, декабрь 2019, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25422&LangID=E  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf
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орундалган эмес.260 Чындыкта, парламенттеги 120 депутаттардын арасында 10ну гана улуттук 
азчылыктардын өкүлдөрү болгон. 261 Мындан сырткары, улуттук азчылыктар эреже катары 
жергиликтүү администрациялар менен мамлекеттик кызматтарда сейрек кезигишет. 
Кыргызстандын түштүк аймагындагы укук коргоо органдарында иштеген улуттук азчылыктардын 
өкүлдөрүнүн төмөнкү саны өзгөчө курч маселе болуп турат. 2010-жылдын июнь айынан тарта 
этникалык азчылыктардын коомдук жашоого аралашуусу кескин начарлаган. Улуттук 
азчылыктардын өкүлдөрүн жумуштарга орноштуруу боюнча көмөк көрсөткөн программалардын 
жок болгондугу алардын мамлекеттик, адегенде укук коргоо органдарында кызмат кылууга 
катышуусуна өзгөчө таасирин тийгизет. Де Варенндин сөздөрүнө караганда, “коомдук жашоого 
катышуусу ченемдеш болбогон, же т.а. азчылыктардын толугу менен жок болушунун негизги 
себептеринин бири жарым жартылай тил маселеси болуп эсептелет”.262  
 
2010-жылдагы окуялардан кийин 2013-жылы Өкмөт Улуттар аралык мамилелерди жана улуттук 
биримдикти бекемдөө Концепциясын кабыл алган. Бул Концепция боюнча, өлкөдө  бардык 
кызыкдар тараптар улутуна карабастан, баардыгын тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр менен 
камыздоого милдеттендирилмек. Бул Концепциянын ишке ашырылышына жана жаңжалдарды 
алдын алуу боюнча стратегиялардын иштелип чыгышына жооптуу болгон орган катары ошол эле 
2013-жылы түзүлгөн Улуттар аралык мамилелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
маселелери боюнча Мамлекеттик агенттиги (ГАМСУМО) дайындалган. Ошондо деле 
ГАМСУМОнун натыйжалуулугу менен улуттар аралык мамилелердин жаатындагы мамлекетттик 
концепциялары кандайдыр бир даражада сынга кабылган. Мисалы, өкмөт тарабынан сунушталып 
чыккан жарандыктын жаңы концепциясына байланыштуу бир катар кабатырлануулар 
чаылдырылган. Бул концепциясы өлкөнүн көп улуттук калкына багытталбастан, бир гана улуту 
кыргыз болгондорго ылайыкташтырылгандай деген сезим менен кабыл алынган.  
 
Башкача айтканда, саясий алкагы улуттук иденттүүлүктү курууга багытталып, бардык этникалык 
топторго тиешелүү болгон эмес. Демографиялык салмагына карабастан, улуттук азчылыктарды 
символикалык жана конкреттүү түрдө “улуттук иденттүүлүк” концепциясынан “ажыратуу менен” 
өткөн жылдарда болгон чыңалууну жандандыруу тенденциясы орун алган.263 БУУнун Атайын 
баяндамачысы тарабынан белгиленгендей, мамлекеттик демилгелер улуттук азчылыктардын 
облустардын көбүндөгү коомдук жашоого аралашпаганы же азчылыктардын тилинде билимдин 
берилиши сымал көйгөйлөргө түздөн түз багытталбастан, сабырсыздык жана расалык басмырлоо 
менен күрөштү жүргүзүү сыяктуу элдин кабардар болуусун өстүрүүгө байланышкан иш-чараларга 
тиешелүү болгон.    
 
2020-жылдын 4-октябрь күнү өткөн парламенттик шайлоолор сезимтал келген улуттар аралык 
мамилелердин тарыхында жаңы бети ачылды. Шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча 
Демократиялык Институттар жана Адам Укуктары боюнча Бюронун маалыматтарына ылайык 

                                                           
260 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” 
Конституциялык мыйзамынын 60-беренесине ылайык, талапкерлердин тизмесин түзүүдө саясий партия ар 
кандай этносторго таандык талапкерлердин 15 пайыздан кем кылбастан, мында алардын ичинен кеминде 5 талапкер алгачкы 65 
талапкердин тизмесине киргизилиши керек деп айтылат. https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-oktyabr-2020_/constitutional-law-kyrgyz-
republic-elections-president-kyrgyz-republic-and-deputies-jogorku-kenesh-kyrgyz-republic/  
261 Парламенттин (Жогорку Кеңештин) мүчөлөрүнүн 91%зы этникалык кыргыздар түзөт.  Арасынан, үчөөсү – орустар, экөөсү – 
дунгандар, жана казак, татар жана уйгур улуттары парламентте бирден өкүлдөрү бар. Өзбектер болсо калктын 14%зын түзгөнүнө 
карабастан, Жогорку Кеңеште өзбек азчылыгынын болгону үч эле өкүлү бар: http://kenesh.kg/ru/deputy/list/35  
262  Фернанд де Варенн, Азчылыктардын маселелери боюнча БУУнун Атайын баяндамачысынын миссиясынын аягына чыкканы 
тууралуу жасаган билдирүүсү, Кыргызстандагы иш-сапары,  Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы 
(БУУ АУЖКБ), OHCHR, 6-17 декабрь 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25422&LangID=E  
263 Ошол эле жакта.   

https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-oktyabr-2020_/constitutional-law-kyrgyz-republic-elections-president-kyrgyz-republic-and-deputies-jogorku-kenesh-kyrgyz-republic/
https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-oktyabr-2020_/constitutional-law-kyrgyz-republic-elections-president-kyrgyz-republic-and-deputies-jogorku-kenesh-kyrgyz-republic/
http://kenesh.kg/ru/deputy/list/35
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25422&LangID=E
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улуттук азчылыктардан болгон талапкерлер үгүт кампанияларын өздөрүнүн улутундагы кишилер 
сан боюнча көпчүлүктү тузгөн айылдарда активдүү жүргүзүшкөн.  Өзбек азчылыгынын ичинде 
орун алган катаал атаандаштык жамааттын мүчөлөрүнүн арасында чоң тынчсызданууну жаратып, 
кооптуу сезимин өрчүткөн. Ош облусуна караштуу Араван районунда  алдыңкы саясий 
партиялардын тарапташтарынын ортосунда массалык мушташуулар орун алып, жыйынтыгында 
этникалык өзбек улутунда болгон эки талапкер каттодон ажырашкан.264 Жалал-Абаддагы алдыңкы 
саясий партиянын өкүлдөрү болгон эки өзбек улутундагы талапкерлер добуштарды сатып алышты 
деген айып боюнча шектелип, бул окуя боюнча кылмыш тергөөсү башталган. Келген маалымат 
боюнча, алардын тарапташтары менен туугандары жергиликтүү бийлик менен укук коргоо 
органдары тарабынан аларды эки талапкерлереге карата каршы көрсөтмөлөрүн бердирүү 
максатында кысымга алынган. Мындай окуядан кийин да социалдык тармактарда өзбектерге 
каршы болгон жек көрүүчүлүк маанайдагы учурлары орун алган.265 
 
2020-жылы 4-октябрдагы шайлоолордон кийин парламенттеги көрүнүктүү орундарга жете 
алгандыгын билип, бирок 5-октябрдагы окуялар алардын жасаган аракеттеринин бардыгын жана  
финансалык каражаттарын жокко чыгарганда, улуттук азчылыктар иренжип калышкан. Ошол эле 
учурда, саясий каатчылык улутчул риторикасын колдогон кээ бир саясатчыларга саясий бийликке 
болгон жолду ачып берген. Мисалы, мурун: “Эл капаланбасын, ачык эле айтышым керек, 
өкмөттүн башчылыгына каны таза, нукура кыргыз киши келүүсү керек. Жөн гана кыргыз эмес, 
чындыгында өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп, анын таламын талашкан киши болуусу шарт” 
деген сөздөрдү айткан “Мекенчил” улутчул саясий партиясынын лидери, Камчыбек Ташиев 
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин  башчысы болуп дайындалган.266 Мындан 
сырткары, Ош шаарынын мурунку мэри,  Мелис Мырзакматов 7 жылдык “куугунтуктан” кийин 
Кыргызстанга кайтып келип, өлкөнүн саясий жашоосуна кайрадан активдүү аралаша баштаган.267  
 
5-октябрдан кийинки улуттар аралык мамилелерге түздөн түз байланышы бар болгон көрүнүктүү 
окуялардан бири болуп Кыргызстандын жарандарына өздүк документине “этникалык таандуулук” 
аттуу графасынын кайтарылышы болду. Жогорку Соттун Конституциялык палатасы “этникалык 
таандуулук” деген графасынын жарандын өздүк документинде жок болгондугун Баш мыйзамдагы 
38-беренеге карама-каршы келгендигин аныктагандан кийин  бул өзгөртүү  2020-жылдын 16-
октябрда күчүнө кирген. 2017-жылы “этникалык таандуулук” деген талаштуу графасы жаңы 
үлгүдөгү паспорттордон алынып, ал графа паспортко атайын орнотулуучу чиптин ичине 
киргизилген. Учурдан баштап жарандардын каалоосу менен өздүк документинде өздөрүнүн 

                                                           
264 Брюс Панниер, Броулс жана башкалар, Кыргызстандагы парламенттик кампаниясы маара сызыгына келип жетти, RFE/RL, сентябрь 
2020, https://www.rferl.org/a/kyrgyz-parliament-election-campaigning-analysis/30858185.html  
265  Шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча Демократиялык Институттар жана Адам Укуктары боюнча Бюронун чектелген миссиясынын 
жыйынтыктоочу отчету, Кыргыз Республикасы: 2020-жыл, 4-октябрдагы Парламенттик шайлоолор, ЕККУ (OSCE), декабрь 2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461.pdf  
266 Minority Rights Group International (Азчылыктардын укуктары боюнча эл аралык тобу, бейөкмөт уюму),  Дүйнөдөгү улуттук 
азчылыктар менен жергиликтүү калктардын абалы 2013 – Кыргызстан, refworld, сентябрь  2013, 
https://www.refworld.org/docid/526fb7415.html  
267 2009-2013 жылдырдын аралыгында Ош шаарынын мурунку мэри, Мелис Мырзахметов. Ал 2010-жылы орун алаган катаал этникалык  
чатактардын мезгилинде мэрдин кызматын аткарып, анын улутчул көз карашына жакын болгон, өзгөчө этникалык кыргыздардын 
арасында  чыныгы тарапташтарына ээ. Ага карата Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин “Кызмат абалынан кыянаттык менен 
пайдалануу” аттуу берене боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иш ачылгандан кийин Республикадан чет жакка качкан. Шералы 
Камчыбековдун төрагалыгынын алдында Ош шаарынын соту 2015-жылы түштүк борборунун мурунку башчысын күнөөлүү деп таап, 
айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу сот аны 7 жылга эркинен ажыратууга сыртынан өкүм чыгарган. Мурунку мэрге издөө 
жарыяланган. RFE/RL’s Кыргыз кызматы, Мамлекет “кооптуу абалда болууда” деген сөздөрү менен Ош шаарынын мурунку мэри 
Кыргызстанга кайтып келүүсү, RFE/RL, October 2020, https://www.rferl.org/a/former-mayor-of-osh-returns-to-kyrgyzstan-says-country-is-in-
dangerous-situation-/30879647.html  
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https://www.rferl.org/a/former-mayor-of-osh-returns-to-kyrgyzstan-says-country-is-in-dangerous-situation-/30879647.html
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улутун көрсөтүүгө мүмкүн болот. Бирок, жарандардын улутуна жасалган басымы элдин бириккен 
улутка таандык экен деген сезимине өз залалын тийгизиши мүмкүн.   
 
Жапаров өзүнүн президенттик кампаниясын жүргүзүү менен биргеликте жаңы конституциялык 
тартипти орнотуу максатында көрүнүктүү кадам таштап, мамлекетти башкаруу формасын 
аныктаган референдум өткөнгө чейин Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун үстүнөн иштеп 
баштаган Конституциялык кеңешмени түзгөн.268 2021-жылдын 10-январында Кыргызстанда өз 
мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо менен башкаруу формасын аныктоо боюнча 
референдум болуп өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, Жапаров 
шайлоочулардын 79% добуштарына ээ болуп, шайлоочулардын 80%дан ашууну президенттик 
башкарууну колдогон. Президенттин инаугурациясынан кийин Конституциялык кеңешме дароо 
эле өзүнүн “жыйынтыгын” элге сунуштап, юридикалык коомчулуктун сынына кабылган.  Мисалы, 
учурдагы Конституцияга салыштырганда Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда ар бир адам өз 
улутун эркин көрсөтүүгө укугу бар деген жобосу байкалбай, өзүнүн этникалык таандуулугун 
аныктоонун жана көрсөтүүнүн мажбурланышына түз коюлган эч кандай тыюу жок. Баш мыйзам 
долбоорунан мындай кепилдиктердин өчүрүлүшү мыйзамдын деңгээлинде жарандарга алардын 
улутун көрсөтүүгө мажбурлаган тартипти орнотууга жол берип, тартиптин бузулушу орун алган 
учурда кандайдыр бир чаралар көрүлушү мүмкүн болуп калат.269 Мисалы, учурдагы Конституцияга 
ылайык, биометриялык маалыматтарын тапшыруудан баш тарткан жарандар шайлоо менен 
референдумдарда добуш берүү укугунан ажыратылышат. Узак-мөөнөттүк келечекте мындай 
жоболор этникалык азчылыктар  менен адам укуктары жана эркиндигине карата басмырлоонун 
күчөтүлушүнө жана башка укук бузууларга негиз түзүп бере алат. Азыр Баш мыйзамдын жаңы 
долбоору дагы деле мандатын кармап турган депутаттардын кароосунда. Бирок, президенттик 
бийликти бекемдеген Баш мыйзамдын акыркы долбоору бираз гана айырмачылыктар менен 
өтөөрү күтүлүүдө.   
 
Көп улуттуу Кыргызстан үч он жылдыктын ичинде мифтик образдарды чыныгыга, илгеркиден 
калган көз-караштарды учурдагы күнгө ылайыкташтыруу аркылуу улуттук баатырларды 
даңазалоого багытталган маданий-тарыхый пропаганданын жардамы менен мамлекетти курууга 
далалатын жасап келе жатат. Мамлекетти куруунун жана улуттук ан-сезимди өнүктүрүүнүн 
учурдагы процесстери өз ичине кыргыз улутунун “улуу тарыхы” тууралуу уламыштарды жана  
эбегейсиз улуттук идеологиялык долбоорлорду камтыган.270  
 
Мисалы, дүйнө жүзү бою эң узун оозеки айтылып келе жаткан уламыш, “Манас” эпосу улуттук 
идеологиялык негиздин түптөөчү пайдубалы катары каралууда. Бирок, бүткүл жарандык 
иденттүүлүгү менен көп тилдүү билим берүүсү өнүкпөй, азчылыктардын укуктарына жана 
алардын көп түрдүүлүгүнө сый мамиле жасабастан бириккен жана бүтүн мамлекеттин курулушу 
татаал болот. Буга байланыштуу, Улуттук азчылыктар боюнча БУУнун Атайын баяндамачысы 
Кыргызстандын өкмөтүн бардыгын ичине камтуучу, басмырлоого каршы болгон идеологиялык 
негизди кабыл алууга чакырат. Буга кошумча, басмырлоонун бардык түрүн камтып, улуттук 
азчылыктардын укуктарын коргоого көп тараптуу мыйзамдарды кабыл алууга болгон чакырыктар 
шашылыш мүнөзгө ээ болууда. Мындан тышкары, атайын баяндамачы өлкөнүн парламентине 

                                                           
268 Азаттык Радиосу, Кубанычбек Жолдошев, Конституциялык кеңешме: Референдумга чейин күтүү кыйынбы?, декабрь 2020, 
https://rus.azattyk.org/a/30991457.html  
269 Юридикалык клиника “Адилет”,  Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамдын долбоорунун талдоосу, февраль 2021, 
https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r  
270 Кавказ менен Борбордук Азиянын институту жана Жибек-Жол боюнча изилдөөлөрдүн программалары, Кыргызстан менен 
Тажикистандагы мамлекеттик куруу жана улуттук идеологиясы, 2008, 
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2008_01_SRP_Marat_National-Ideology.pdf  

https://rus.azattyk.org/a/30991457.html
https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r
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улуттук азчылыктарга бөлүнгөн квоталарды киргизүү сунушун камтуу менен коомдук жашоодо 
улуттук азчылыктардын өкүлдөрү көбүрөөк катышуусун камсыздоо боюнча Кыргызстандын 
өкмөтүнүн аракеттерин жандандырууну сунуштай кеткен. Өлкөнүн мамлекеттик 
кызматтарындагы, ошондой эле милиция менен соттук органдарда улуттук азчылыктардын 
өкүлдөрүнүн өтө аз санда иштеп жаткан маселесин чечүү үчүн алардын жалпы калктын санынан 
тузгөн бөлүгүн так аныктап көрсөтүү максатында азчылыктардын өкүлдөрүн ишке орноштуруу 
боюнча оң иш-аракеттердин программаларын иштеп чыгуу зарыл. Эгерде, мындай мүнөздөгү 
чаралар көрүлсө, анда кыргыз  эли күчтүү улуттук иденттүүлүгүн түптөй алат.  
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6. Жаңы чоң “шеф” келдиби? Кыргызстандагы улуттар 
аралык патронаждын тармактары   

Доктор Аксана Исмаилбекова271 
 
2020-жылы 4-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоолордон кийин 5-октябрдагы  
жыйынтыктары боюнча элдик нааразычылыктардан улам мамлекеттик төңкөрүш болгон. Ал жакта 
жаш саясий топтор менен ар башка оппозициялык партиялардан бир нече беделдүү саясатчылар 
болуп, бул окуяларда маанилүү ролду ойногон.272 Бирок, Кыргызстандагы бийликтин үчүнчү жолку 
күч менен алмашуусу жөн гана бийлик үчүн күрөш менен негизделбестен, себептери тереңирээк 
болуп, түзүмдөргө байланыштуу болушу мүмкүн.273 
 
Башка көптөгөн топтор менен айрым жүздөрдүн катарында, Садыр Жапаровдун тарапташтары күч 
алып, жаңы башкаруучулар (Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, Талант Мамытов) тарапташтар 
тарабынан чыныгы “патриоттор” катары кабыл алынса, көптөгөн этникалык азчылыктар, кыргыз 
элинин арасында кезиккен башка либералдардын жана космополиттер  тарабынан  “улутчулдар” 

                                                           
271 Доктор Аксана Исмаилбекова Лейбниц атындагы заманбап Чыгыш боюнча борборунун илимий кызматкери (ZMO). Ал өзүнүн 
илимий изилдөө иштерин тууган-уруктук, этникалык таандуулук, патронаж (жан-тартуучулук), жаңжалдар менен Кыргызстандагы  
гендерлердин жаатында жүргүзөт. Анын “Туугандык байланыштар жана өз уулу: Кыргызстандагы жан тартуучулуктун “ыр-саптары”“ 
аттуу   монографиясы  Indiana University Press тарабынан 2017-жылы жарыкка чыккан. Сүрөт Андрэа Киркбиге (Creative Commons 
лицензияларынын негизинде) таандык. 
272 Аксана Исмаилбекова, Кыргызстандагы баш аламандыктардын негизинде жайгашкан муундар аралык жаңжалы, The Diplomat, 
откябрь 2020, https://thediplomat.com/2020/10/intergenerational-conflict-at-the-core-of-kyrgyzstans-turmoil/ 
273 Азамат Темиркулов, Кыргыздын кыялы жана Садыр Жапаровдун феномени,  Борбордук Азиядагы  Роза Люксембург атындагы фонд,  
Medium, январь 2021, https://rosaluxca.medium.com/ 
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катары кабыл алынган. Жапаров эркиндикке чыккан күнү, 6-октябрда Жогорку Сот тарабынан 
акталып, премьер-министр, кийин президенттин милдетин аткаруучу кызматына жетүүгө үлгүргөн.    
 Өкмөттө 40 күн аралыгында иштегиче Жапаров маанилүү кызматтарга (Улуттук коопсуздук 
боюнча мамлекеттик комитети, парламенттин спикери, Башкы прокурор жана кийин 
президентикке аттануу максатында Жапаров бошоткон президенттин милдеттерин убактылуу 
аткаруучусу) өзүнүн тарапташтарын дайындаган.  
 
Бирок, парламенттик шайлоолорду кайрадан өткөргөндүн ордуна Жапаров парламентти 
президенттик шайлоолор менен башкаруунун формасын тандоо боюнча референдумдун өткөрүү 
туралуу чечимин кабыл алууга басым жасаган.274 Ошондой эле, республиканын Баш мыйзамынын 
жаңы долбоорун кайрадан иштеп чыгуусун демилгелеп, Конституцияны иштеп чыгуу боюнча 
Кеңешмени түзгөн. Мындай аракеттери коомду экиге ажыратып, бөлгөн.275 Бардык саясий 
окуялардын жана Кыргызстандагы саясий абал тууралуу  кийинки талкуулануулардын мезгилинде 
улуттук азчылыктардын абалы көңүлгө алынбаган бойдон кала берген.   
 
Учурдагы кыргыз саясатында бир парадокс орун алууда: мыйзам үстөмдүгү менен Конституцияга 
кайдыгер мамиле жасаганына карабастан, Жапаров эмне себептен популярдуу болуп турат? Мен 
мурунку изилдөөдө белгилегендей, Кыргызстан элинин арасындагы Жапаровдун популярдуулугу 
көбүнчө “өзүбүздүн балабыз” деген көз караштын үзүрү десе болот.276 Бир нече образдарга ээ 
болгон жана  авторитардык бийликке умтулган Жапаров “карапайым киши” катары кабыл 
алынып, улуттук лидер катары өзүнүн легитимдүүлүгүн өзүнүн болжолдуу жеке кыйынчылыктары 
аркылуу (абакта отургандыгы) алдыга илгерилетип жатат. Ошондой эле, Жапаровдун  
Кыргызстандын кримтөбөлдөр менен болгон тааныштыгын, көптөгөн жөнөкөй жарандарга жакын 
болгон тууганчылыгын, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүгө болгон ачык ниети, “өзүбүздүн 
балабыз” деген көз-караштын, ритуалдык символдор менен санжыранын баалуулуктарынын 
ийгиликтүү колдонулушу өз максаттарына жетүүдө таасирин тийгизүүдө.277 Бул эсседе 
Кыргызстандагы улуттук азчылыктардын абалынын үстүндө жүргузүлгөн талдоо тууралуу 
маалымат берилип, менин мурунку изилдөөлөрүмдүн жана кийинки маектештер менен телефон 
аркылуу жакын арада алынган интервьюлардын негизинде алардын пикирлери баяндалмакчы. 
Ошондой эле, эсседе Кыргызстандын мамлекттик органдарындагы өзбек ишкерлер менен улуттар 
аралык патронаждары тууралуу кеп жүргүзулүп, алардын келечекке болгон көз карашын 
түшүнүүгө далалат жасалат.    
 
Этникалык азчылыктар жана бизнес  
Этникалык кыргыздар Кыргызстандын калкынын 72%зын тузөт. Этникалык азчылыктардын 
арасында көпчүлүктү жалпы калкынын 14,6%ды тузгөн өзбектердин азчылыгы эсептелүүдө. Алар 
көбүнчө Кыргызстандын түштүгүндө, Өзбекстан менен болгон чек-аранын тегерегинде жайгашкан.  
Тагыраак айтканда, негизинен Ош шаарында жана Фергана өрөөнүндө Ош менен Жалал-Абад 
облустарында турушат. Кыргызстандын түштүгүндө кыргыздар менен өзбектер болжолдуу эсеп 

                                                           
274 Махабат Садырбек, Кыргызстандагы президенттик шайлоолор жана референдум, Кыргызстандагы “демократиялык 
экспериментинде” эки кадам артка ташталдыбы? Борбордук Азиянын талдануусу, 145, январь 2021, https://laender-
analysen.de/zentralasien-analysen/145/praesidentschaftswahl-und-referendum-in-kirgistan-zwei-schritte-zurueck-im-kirgisischen-demokratie-
experiment/ 
275 Гульзат Байалиева жана Жолдон Кутманалиев, Камакта отурган саясатчынын эс оодарылчу ылдамдыкта бийликке келишине 
социалдык тармактардын тийгизген таасирси, openDemocracy, октябрь 2020, https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-kyrgyz-social-
media-backed-animprisoned-politicians-meteoric-rise-to-power/ 
276 Исмаилбекова Аксана. 2017. “Туугандык байланыштар жана өз уулу: Кыргызстандагы жан тартуучулуктун “ыр-саптары”  Blood Ties 
and the Native Son: Poetics of Patronage in Kyrgyzstan. Bloomington: Indiana University Press. 
277 Аксана Исмаилбекова, Өз баласы: Садыр Жапаровдун Кыргызстанда көтөрүлүшү, openDemocracy, январь 2021, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/native-son-the-rise-of-sadyr-japarov-kyrgyzstan/ 
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менен тең санда жашашат.  Мисалы, 2009-жылы Ош шаарынын калкынын (жалпысыныан 258 000 
киши) дээрлик бир жарымын өзбектер (48 пайыз) экинчи жарымын кыргыздар (43 пайыз) түзүшүп, 
ал эми калган 9 пайызды башка улуттагы  азчылыктар түзүшкөн.278 
 
Бул эки улут мурунтан бери бири бирине жанаша жашап келип, мамлекет менен бизнестин 
биргеликте түзгөн “симбиоз” аркылуу үзгүлтүксүз катнашта болушкан.279 Өзгөчө айтканда, 
базарларда соода жүргузүп, коомдук тамак-аш жайларын иштетип, айдоочулукта иштөө менен 
өзбектер ишкерлик жаатында үстөмдүк кылса,  кыргыздар болсо жергиликтүү мамлекеттик 
түзүмдөрдө кызмат көрсөтүшкөн.280 Бирок, 2010-жылкы жаңжал бул “симбиозду” түп тамырынан 
бери өзгөртүп, жалпысынан талкалап, аны менен кошо өзбектердин ишкерлик жаатына коркунуч 
туудурган.  
 
2010-жылы жайында Ош шаарында өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы чыккан жаңжал 
аймактагы акыркы жылдардын ичинде эң начары болуп эсептелүүдө.  2010-жылы 10-июнундагы 
орун алган саясий каатчылыктын жыйынтыгында улуттук жамааттар аралык кагылышуулар от 
алып кеткен. Адамдардын өлүмүнө алып келген жайкы коогалаңдан кийин, өлкө ичинде 
улутчулдук маанайлар өрчүп, он жыл өткөн соң жалпы дискурс Кыргызстанды “кыргыздардын 
жери, ал эми калгандар болсо (этникалык азчылыктар) бул жерде жөн гана коноктор” деген 
баяндаманы илгерилетүүдө. Мындай көз караш бир гана жаштардын арасында жайылбастан, 
түштүк аймагында турган улуу муундун арасында да көрүнөт.281  Түштүктө жогорку деңгээлдеги 
жакырчылык байкалууда. Улутчулдуктун, этникалык чатактардын жана миграциялык аспекттери 
өзбектер улуттук азчылыкка кирген сезимин жаратып, же анын жаралышына өбөлгө түзүп, 
жамааттар аралык чыңалууну кескин жогорулаткан.   
 
Көптөгөн өзбектер күнүгө бир катар кыйынчылыктарга дуушар болууда. Негизги кыйынчылыктар 
экономикалык ишмердүүлүктү жүргүзгөн адамдарга тиешелүү болуп, кылмышкерлердин да, 
мамлекеттин да тарабынан жасалган басымга жана коркутуу-үркүтүүлөргө үзгултүксүз кабылып 
жатышкан. Натыйжада, ишкерлер өздөрүнүн ишмердүулүгүнүн коопсуздугун камсыздоо 
максатында ар түрдүү жаратман стратегияларын колдоно башташкан. Стратегиялар төмөнкүдөй 
чараларды камтыган: соода базарлардан махаллаларга (райондорго) көчүүсү, автобекет менен 
аэропорттордон жүргүнчүлөрдөн буйрутма алуу үчүн уюлдук телефондордун колдонулушу, алдын 
ала “ишенимсиз” делген кардарларды тейлөөгө же алар менен соода жүргүзүүгө жол бербөө. 
Өзбектер өздөрүнүн экономикалык жаатындагы бизнестерин өнүктүрүүсүн ачык жашырбаса да, 
өздөрүнүн учурда иштетип жаткан ишмердүүлүгүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн аракеттерин 
жумшап, кыргыз коомчулугуна байкалбас ыкмаларын колдонуу менен өздөрүнүн бизнесин коргоп 
жатышкан.   
 
Кээ бир ишканалар медресе менен мектептер сымал  “коопсуз” социалдык долбоорлорго 
айланган. Катышууга белгилүү бир улут менен чектелген зоналарды жаратып, ишенимсиздиктен 
улам “кармалып калуунун” тобокели төмөнкү деңгээлде болгон коомдук кызматтарын 
өнүктүрүшкөн.  

                                                           
278 УСК (Улуттук статистикалык комитет), 2009. 2009-жылдагы Кыргыз Республикасында калкты жана турак жай фондун каттоосу, 1-
Китеп. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети, Бишкек. 
279 Лиу Морган. 2012. Соломондун тагынын алдында. Оштогу жаңылануулар боюнча өзбектердин көз-караштары.  Питтсбург: Питтсбург 
университетинин басмаканасы; Мегоран Ник. 2013. Жалпы мейкиндик, бөлүнгөн мейкиндик: Ошто болгон этникалык окуялардын 
баяндамасы. Айлана чөйрө жана пландоо A 45(4), 892–907 бет. 
280 Ошол эле жакта. 
281 Сергей Абашин, Кыргызстандагы улуттук курулуш жана өзбек азчылыгынын маселеси, Фергана жаңылыктары (Fergana News), март 
2012, http://www.fergananews.com/article.php?id=7126 
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Менин изилдөөмө катышкан респонденттер дагы кылмыштуу тармактардагы адамдарын 
кезиктирүүдөн качуу максатында социалдык түйүндөрдү, видеокамераларды колдонуп, өздүгүн 
жана бизнесин жашырууга аракет жасап жатышат. Коопсуздуктун мындай моделдери ар кандай 
“күтүүлөргө” болгон жооп катары калыптанган: чыныгы турмуш өзбектерге таандык болгон 
ишканаларына жасалган физикалык зомбулук, алардын изине түшүү менен басмачылыктын иш-
аракеттери катары кабыл алынган.282 Фон Бемкендин жана башкалардын пикирине караганда, 
коопсуздук шарттарын адамдар күнүмдүк тиричилигинин алкагында алардын жашоосуна шык 
берүү менен ыраатка келтирүүчү коопсуздук менен кооптуу абалынын “элестеги  
 
ички дүйнөлөр” катары түшүнүүгө болот.283 Демек, коопсуздуктун моделдери субъекттер аралык 
(инсандар аралык) түрдө кабыл алынган социалдык практикаларына негизделип, коопсуздукту 
камсыздоодо субъекттерге (инсандарга) тиешелүү болгон иш-аракеттердин индивидуалдуу 
эркиндигин өзгөчө баса белгилейт. Мындай кырдаал субъекттердин мамлекеттик органдарга 
ишене албагандыгын жана ишенбегендигин даана ачык көрсөтүүдө. Төмөндө, мен коопсуздук 
шарттарын эл кандай жол аркылуу түзгөнү тууралуу маалымат берген үч учурду талкуулап 
кетмекчимин: 1) Сүйүн Өмүрзаковдун тармагына болгон каршылык; 2) “доля” системага жана 
паракорчулукка болгон каршылык жана 3) “төмөнкү” жана “жогорку” улутчулдуктардын 
ортосундагы тең салмактуулук.     
 
Коопсуздукту издей I: Сүйүн Өмүрзаковдун тармагына болгон каршылык  
Милициянын генерал-майору,  Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун 
басары, Сүйүн Өмүрзаков спортчулар машыгууларын жүргүзгөн Оштогу бир нече спорттук 
клубдардын ээси. Укук коргоо органдардын арасында бедели жогорку деңгээлде болсо да, 
Оштогу жергиликтүү ишкерлердин арасында анын аброю төмөн.  
 
2018-жылдын 12-сентябрь күнү Сүйүн Өмүрзаковдун спортчуларынын тиешеси бар делген 
иликтөө иштерин “Азаттык” радиосунун журналисттери жүргүзүшкөн. Ошондой эле, журналисттер 
Өмүрзаковдун үй-бүлөсүн дагы териштирип чыгышкан. Алардын айтымында, Сүйүн Өмүрзаковдун 
байкеси, Ош шаарынын облустук прокуратуранын кызматкери, Улукбек Өмүрзаковдун тиешеси 
бар экен деп чыккан.284  
 
Бул факт “Өмүрзаковдун спортчулары Ошто “иммунитети” барбы?” деген аталыштагы иликтөө 
отчетунун тыянактары менен далилденген. Бул отчет өз алдынча жергиликтүү ишкерлер Оштогу 
Өмүрзаков тарабынан опузалоого кабылгандарына даттанышканын тастыктаган.285 Мындай 
шектүү иштери ачыкка чыккандан кийин Улукбек Өмүрзаков ишкерлерди коркутуп, арыздарын 
алып кетүүгө мажбурлоого далалат жасаган деп айтылууда. Бул иши оңунан чыкпай калганда, 
аларды унчуктурбоо максатында ишкерлерге карата кылмыш иштери козголгон.286 
 

                                                           
282 Исмаилбекова Аксана. 2018. Кыргызстандын түштүгүндө турган өзбек бизнесмендери үчүн кооптуу жана коопсуз жерлер. IQAS  49-
Том / 2018 1–2,  41–60 бет. 
283 Марк фон Бёмкен, Конрад Шеттер, Хафиз Бобоёров, Нина Багдасарова жана Жоомарт Сулайманов,   Кыргызстан менен 
Таджикистандагы жергиликтүү коопсуздуктун камсыздалышы. Күнүмдүк турмушта коопсуздуктун камсыздалышы (The Production of 
Securityscapes by Everyday Practices), BICC Working Paper 5/2016, Эл аралык Бонндогу конверсия боюнча Борбор (Bonn International 
Center for Conversion (BICC)), май 2016, https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/working_paper5-1_01.pdf  
284 Ыдырыс Исаков, Бандиттерге толгон Ош, Азаттык Радиосу, сентябрь 2018, https://rus.azattyk.org/a/29491208.html#player-set-
time=4.259495 
285 Эрнист Нурматов, Өмүрзаковдун спортчулары Ошто кол тийбестиктен пайдаланып жатабы?, Азаттык Радиосу, июль 2016, 
https://rus.azattyk.org/a/27881112.html 
286 ОШол эле жакта. 
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2020-жылдын ноябрь айында УКМКнын кызматкерлери тарабынан Улукбек Өмүрзаков Ош 
шаарында кармалып, “Жол-Чырак” аттуу көмүр кен казуучу компаниясына кол салуунун 
уюштурулушуна шектелген. Прокурор менен биргеликте, укук коргоочулар “Мухаммад-Умар” 
аттуу спорттук клубдан дагы төрт кишини кармашкан. Таркатылган маалымат боюнча, алардан 
атайын жабдуулар таап алынып, керектелген салыктар менен социалдык төлөмдөрдү төкпөстөн, 
82 миллион сомдон ашуун көмүрү мыйзамсыз жол аркылуу казылып, сатылган.287 Жапаров менен 
жолугушканда жергиликтүү тургундар Өмүрзаковдун үй-бүлөсү түштүк борборду бүтүндөй басып 
алганын баяндап беришкен.288 
 
Zoom платформасы аркылуу жүргүзүлгөн интервьюсунда Афтандил ысымдуу жергиликтүү тургун, 
Өмүрзаков президент Жээнбеков менен ортосунда байланышы бар экенин тастыктаган: 
“Жээнбеков менен Өмүрзаков бир эле “мафиянын” ичине кирет, анткени экөө тең Кара-
Кулжалыктар. Өмүрзаков миллионер, ошондуктан ал өз “долясы” (тапкан кирешеси) менен 
Жээнбековдун “Кара-Кулжа” аттуу фонду менен бөлүшкөн. Алар бири бирине тууган 
болгондуктан, көп жылдар бою Жээнбеков Өмүрзаковду коргоп келген.”   
  
Өзбек ресторанынын ээлеринин бири, Мухаммед мени менен телефон аркылу жүргүзүлгөн 
маегинде Сүйүн Өмүрзаков ишкерлерден акча талап кылып жүргөнү жөнүндө айтып берген. 
“Мени шаардын борборунда жайгашкан ресторанымды аларга сатууну суранышкан, буга 
байланыштуу мага спортчулар менен милиция коркутуу-үркүтүү жасашкан.” Анын ою боюнча, 
“Садыр Өмүрзаковдон коркпогонун көрсөтүү менен (далил катары Улук Өмүрзаков камакка 
алынышын) кайраттыгын чагылдырууда.  “Садыр орус тилин билбесе да, бандит болсо да, 
чыныгы кайраттуулугун көрсөткөнү үчүн сабатсыз болуусу коркунучтуу нерсе эмес. 
Ишкерлерге жөн гана өкмөттөгү туруктуулук керек. Кылмышкерлер өз жазасын алышты. 
Демек, тартип орногонсуп келе жаткандай. Бирок, мындан ары иштер кандай болуп 
кетеерине көңүл бурушубуз керек” деген сөздөр менен комментарийин кошумчалаган.  
 
Cүйүн Өмүрзаковдун кичүү инисинин камалышын өзбектер күчтүн белгиси катары кабыл алып, 
Жапаровго болгон мурунку ишенимин жанданткан. Жергиликтүү тургундардын сөздөрүнө 
караганда, ресторандардын ээлеринин коопсуздугунун алкагында бул камалыш Өмүрзаковдун 
түзгөн тармагын жөнгө сала алчу жөндөмүн көрсөтүп жаткан. Бирок, кийинчиреек, баардыгы 
татаалдашкан, себеби Сүйүн Өмүрзаков президенттик шайлоолордун убагында кичүү инисин 
түрмөдөн сактап калуу аракетинде түштүк аймакта көбүрөөк добуштарды чогултуу үчүн өз 
адамдарын топтоп,  жигердүү иштеген.   
  
Жапаровдун инаугурациясы өткөн соң 2020-жылдын 30-январь күнү Улукбек Өмүрзаков 
бошотулган. Бишкектин Биринчимай райондук сот тарабынан аны үй камагына чыгаруу боюнча 
чечими кабыл алынып, анын адвокатына, Икрамидин Айткуловдун сөздөрүнө таянсак аны 
мамлекеттик бюджетке 20 миллион сом төгүп берүүгө милдеттендирүү боюнча чечими 
чыгарылган.289  
 

                                                           
287 Эл гезит,  ИИМнин башчысынын, Сүйүнбек Өмурзаковдун иниси, прокурор Улук Өмүрзаков кармалды, ноябрь 2020, 
https://elgezit.kg/2020/11/12/zaderzhan-prokuror-ulukbek-omurzakov/ 
288 Today.kg, Убактылуу кармоочу жайда Улукбек Өмүрзаковдун кармалышы анын адвокатынын ою боюнча мыйзамсыз болуп жатат, 
январь 2021, https://today.kg/news/411336/  
289 Азаттык Радиосу, Рейдерчилик айыпы боюнча кармалган прокурор Өмүрзаков эркиндикке чыкты, RFE/RL, январь 2021, 
https://rus.azattyk.org/a/zaderzhannyy-po-podozreniyu-v-reyderstve-prokuror-omurzakov-vyshel-na-svobodu/31078504.html; Sputnik.kg 20 
миллион төлөндү – КР ИИМ башчысынын орунбасарынын иниси түрмөдөн үй-камагына чыгарышты, февраль 2021 
https://m.ru.sputnik.kg/society/20210201/1051299107/ulukbek-omurzakov-domashnij-arest.html?mobile_return=no 
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Изилдөөмдүн башка өзбек катышуучусунун “Карагыла! Жээнбеков “же балык эмес, же эт эмес” 
дегендей болуп, эч бир “духу” (эрки) жок болгон.  Керек болсо Матраимовго [кеңири таанымал 
болгон паракорчулукка белчесинен баткан мурунку бажы кызматкери] да эч нерсе деген эмес. 
Анын ордуна Жапаров “кустуртам” деп айтып, Матраимовду мамлекеттик казынага 2 
миллиард сом төктүрүүгө мажбурлаган. Учурда Улук өкмөткө 20 миллион сом төлөп берди” 
деген сөздөрү жогоруда белгиленген абалды тастыктагандай. Жапаровдун кишилери менен Сүйүн 
Өмүрзаковдун ортосунда сүйлөшүулөр жүргөнү же жүрбөгөнү тууралуу эч кандай маалымат жок, 
бирок анын кичүү иниси Өмүрзаков Жапаровго ишенимдүү кишиси боло алгандыгын далилдей 
билген үчүн абактан бошотулганы толук ыктымал. 
 
Коопсуздукту издей II: “доля” системага жана паракорчулукка болгон каршылык 
Бир катар кафелердин ээси, Акбар, “доля” аттуу системасын (бизнестен келип тушкөн пайданын 
коррупцияланган мамлекеттик органдарга же кылмыштуу топтордун капчыгына кеткен пайызы) 
жоюууга жана паракорчулук менен күрөшүн жүргүзөөрү туралуу билдирүүсүн жасагандыгы үчүн 
Жапаровго колдоо көрсөтүп, өз добушун ага салган. Ошондой эле, Акбар Жапаров түрмөдө 
отурганын, адилетсиздикти жон териси менен сезип, жашоодогу кыйынчылыктарын башынан 
кечиргендигин кошумчалап белгилей кеткен. Өзбек ишкерлердин абалына көз чаптыра турган 
болсок, анда Акбар төмөнкүдөй түшүндүрмө берген: “Биздин ишибизди сактап калуу үчүн өкмөт 
эмне десе, биз аны аткарышыбыз керек. Биз өкмөткө каршы чыкпайбыз”.   
  
Жапаровдун президенттикке келгенден бери өзгөрүүлөр орун алды беле деген суроомду 
бергенде Акбаров оң жообун берген.   Анын айтымында, “Ош шаарындагы маанилүү мамлекеттик 
органдарда иштеген Кадыр Алиевдин [жашырын ат] кичүү иниси Орон районунда [жашырын ат]  
милициянын башчысы болгон. Алар өз “долясын” (кирешеден түшкөн пайдасын) жада калса күн 
караманын уруктарын сатып жаткан сатуучулардан дагы алууга үлгүргөн (б.а. майда 
соодагерлерден, мисалы унаа жуучу кызматын көрсөткөндөрдөн, чакан гараждардан, азык –түлүк 
соодасынан, коомдук тамактануу жайлардан, дүкөндөрдөн ж.б.у.с. акча каражаттарын 
өндүрүшкөн).  Алиевдин кичүү иниси бийликке биринчи жолу келгенде, ал ар бир ишкерди өз 
кабинетине (участкалык милиционердин чакыруусу аркылуу) чакырып, анын “жаңы ээлеген 
кызматы менен куттуктоо үчүн” өзүнүн кирешеси менен бөлүшүүнү (“долясын”) ачык эле талап 
кылган.  
  
Акбар ага 2000 сом өлчөмүндө акчаны берип, өзүндө жеткиликтүү болгон ошол эле көлөмү бар 
болгонун белгилеген. Ошондой эле, ишкерлерден өздөрүнүн телефон номерлерин берүүсү талап 
кылынган. Алиевдин инисинин керектөөсүнө жараша, алар “кабинетке” чакырылмакчу. Мисалы, 
Алексей Романов дайыма эки килограмм этти сурап, ай сакйын бир жолу 6-7 киши болуп өзүнө 
жана досторуна ресторандан пловду буйрутмага берчү. Башка милиционерлер дагы келип, 
кафелердин ээлеринен коомдук жайдын кызматын акысыз көрүүсүн талап кылышкан. Бул 
чиновник бир гана жергиликтүү ишмерлерге эмес, ошондой эле мамлекеттик чиновниктерди 
коркутууга алганы белгилүү, мисалы: “ “Менин угушумча, сиз чоң тендерди утуп алыптырсыз, 
менин “бөлүгүм” кайда?” деген сөздөрүн айтуу менен, бактыга жараша кийин бул киши 
кызматтан алынган. Анын ордун ээлеген учурдагы киши элдин айтканына караганда 
ишенимдүү мамлекеттик кызматкердей болуп көрүнүүдө (“таза бала экен” деген сөздөр 
тараган).”  
 
Башка ишкер, Алишер электротармактагы болгон кыйынчылыктар тууралуу айтып берген: “Менде 
менин ресторанымды иштетүү үчүн 20 киловатт өлчөмдөгү электрокубаттуулуктун запасы 
бар. Ага мен 120 000 сом төлөгөм. Бирок, кышында электркубаттуулуктун колдонулушу бул 
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сандан ашат, анткени ресторандын ичин жылытууга жана башка кошумча керектөөлөргө көп 
электркубаты сарпталат. Жайында болсо балмуздак ж.б.у.с. азыктарды тоңдуруум 
керектелет. Бул себептерден улам, жайкысы да, кышкысы да бул чектөөдөн ашып түшөбүз. 
Ошондо мага дароо электркубаттуулук боюнча текшерүүчү келип, менден дагы кошумча акча 
каражаттарын (“доляны”) талап кылышат. Текшерүүчү мага айып пулдун толук көлөмүн же 
мамлекетке же жарым көлөмүн өзүнө төлөтүү мүмкүнчүлүгүн сунуштаган. Албетте, мен 
айып пулдун жарым көлөмүн текшерүүчүгө төлөөнү тандагам.” 
 
Көрүп тургандай, электркубаттуулуктун запаска 30 же 40 киловатт алууга шарт жоктой; эгерде 
шарт болгондо, мамлекеттик бийлик өздөрүнүн “долясын” алуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылмак. 
Бунун ордуна алар 20 киловаттка гана уруксат берип, текшерүүчүлөр келип, тартип бузуулардын 
маселесин өзүнчө “чечип” кетишет.  30 киловаттан өйдө электркубаттуулукту алуу үчүн мамлекет 
ресторандын ээсине 500 миң сом турган трансформатарды сатып алуусун талап кылат. Мындан 
сырткары, ал архитектордон, техникалык инспектордон, айыл өкмөтүнүн башчысынын жана эң 
акырында коомчулуктун уруксатын алууга тийиш. Трансформаторду алуу кыйынга жаткандыктан, 
ишкерлер уруксат берилген 20 киловаттын чегинде калууга мажбур болуп, “доляга” кошумча 
болгон башка чыгымдарды тартууга аргасыз калышат.  
 
Башка өзбек респонденттин мени менен тузгөн маегинде, жергиликтүү милиция бой көтөргөн 
(уяты жоктугу) жагынан кылмышкерлерден ашкан адамдар болуп саналып, ишкерлердин абалын 
эч кандайынан түшүнүшпөгөнүн белгилеген. Кылмышкерлер расмий мыйзамдардан да ашкан 
күчтүү көзөмөлдү орнотушат. Маек курган адамдын сөзү боюнча, эгерде “милициядан” акча 
берип кутулуп кете алсаңыз, кылмышкерлерден акча берүү менен кутулуу өтө кыйын болот. Өзбек 
ишкерлер “көчө балдарга”/кылмыштуу тармактарга өз “долясы” менен бөлүшүүгө мажбур болуп, 
“грев” (акчалай которуу, же түрмөдө отургандарга жиберилген жөнөтмө) дегенди соттолгондорго, 
өзгөчө айтканда “братваларга” (кримтөбөлдөргө) чогултууга милдеттендирилген. Ишкерлер 
соттолгондорго кичине көлөмдөгү акча каражаттарды бөлүп чыгарып беришет (тамак-ашына, 
тамекисине, самынга). Мамлекеттик бюджет камалгандар үчүн абдан эле чектелген. Балким, 
бардык кафе менен ресторандардын аталыштары камакта отургандар тарабынан таанылып, бул 
процесс “отметка” деген аталышка конгон. Ишкерлер кылмышкерлерди “уяттуураак” деп 
сыпатташкан, анткени эгерде алардын ишмердүүлүгү өркүндөп, өсүп кетпесе, төлөмдү алуу үчүн 
бираз күтүшү керек болуп калаарын түшүнүшкөн.   
 
Сурамжылоомо катышкан кишилердин үчөөсү “бети жок” милиция аларга акыркы убактын 
ичинде келбегенин айтышып, алардын келбегени эле жакшы жаңылык экенин белгилешкен. 
Бирок, биз окуялар кандай болуп кетишин байкап, күтүүгө аргасыз болуудабыз – учурда бийлик 
алмашып жаткан кезине күбө болуп турабыз. Бул мезгилди ишкерлердин көбү “күтүү мезгили” 
деп аташат.  
 
 
Коопсуздукту издей III:  “төмөнкү” жана “жогорку” улутчуллдуктардын ортосундагы тең 
салмактуулук.   
Жапаровдун негизги атаандашы биринчи мамлекттик катчынын кызматында болуп турган кезде 
өзбектердин ЖМКларына каршы жүргүзгөн пропагандасынан улам “этникалык” улутчул деп 
аталып, түбү түштүктөн болгон Адахан Мадумаров эле.290 Жапаров президенттик шайлоолордо 
элдин добуштарынын 82%на ээ болсо, Мадумаров Ош облусунда эле элдин добушунун 10%на 

                                                           
290  Оштогу кабарлоочум менен Zoom платформасы аркылуу  жүргүзүлгөн интервью, Zoom, 07.02.2021 
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ээлик кылып, Жапаровдон кийин экинчи орунда болгон.291 Бирок, этникалык азчылыктар гана 
жалгыз эмес, башкалардын көзүндө да ал улутчул адам катары эсептелген. Ал 2007-жылы 
“Кыргызстан чындап эле баарыбызга үй, бирок башка улуттар бул жерде жөн гана “ижарага 
жашаган адамдар”” деген чагымчыл сөздөрүн айтуу менен этникалык азчылыктардын 
өкүлдөрүнүн көбүндө бүгүнкү күнгө чейин эсинде калган.292 
 
Этникалык азчылыктардын көбү негизинен президентикке койгон түндүктүк талапкерге же 
жетекчиси түндүктөн болгон саясий партияга добуштарын беришет. Ошентип, ар бир кыргыз 
саясатчы этникалык азчылыктардын, өзгөчө өзбектердин добуштарын алууга умтулушат. 
Шайлоолордун убагында кыргыз саясатчылар этникалык азчылыктардын колдоосунан пайда 
көрүп, өздөрүнүн шайлоо командаларына өлкөдөгү басымдуулук кылган улутка кирбеген 
таасирдүү кишилерди чакырышкан.  Башка өзбек ишкердин, Ильястын сөздөрүнө караганда, 
Жапаровдо ошончо керек болгон “эрки” бар болуп, түбү да түндүктөн болгонун белгилеген. “Биз 
советтик союздун мезгилинен тарта түндүктүктөргө колдоо көрсөтүп келе жатабыз. 
Түштүктөргө караганда, түндүктүктөрдө улутчул ой-жүгүртүүсү сейрек кезигет. Ошондой 
эле, алар ачык эле кылмышкерлерге каршы чыгышы мүмкүн. Ошондой ишеним менен 
жагымдуулуктун айынан түштүктөгү өзбектер Кыргызстандын түндүгүнөн чыккан 
саясатчыларды тандашат, себеби алар дагы деле өзбек жамааты олуттуу жабыр тарткан 
2010-жылкы Оштогу курч жаңжалын унутуша элек” деген сөздөрүн билдирген.293 Мадумаров 
сыяктуу этникалык улутчулдукка көбүрөөк шектелген саясатчыдан айырмаланган Жапаровдун 
экономикалык популизми менен маданий консерватизмдин/улутчулдуктун ортосундагы 
айырманы көрүү чоң мааниге ээ.   
 
2013-жылы этникалык таандуулукка негизделбеген “кыргызстандыктардын” жарандык 
иденттүүлүгүн түзүүнүн стратегиясы расмий түрдө кабыл алынган.  Кийин, бул чечимдин 
негизинде, улуттук паспортунда жарандын этникалык таандуулулугун билдирип турган графасы 
жоюлган. Бирок, Жапаров бийликке келген соң, бул графаны учурдагы Конституциянын негизинде 
Жогорку Соттун кабыл алган чечимине жооп катары жарлыгы менен  кайрадан киргизген. Бирок, 
Кыргызстандын жарандарынын паспортторунда “улуту” деген графасы кайра пайда болот. Бул 
кырдаал этникалык азчылыктарды, өзгөчө 2010-жылы жабыр тарткан өзбектердин тынчын кетире 
баштаган. Канча болсо да, улутун көрсөтүүсү жарандардын каалоосунан көз каранды, ошондуктан 
эгерде алар бул графасын көргүсү келбесе, арыз жазуусу кереги жок.294 
 
 
 
Корутунду 
Жапаров мыйзам үстөмдүгүнө кайдыгер мамиле жасаганына карабастан эл эмне себептен ага 
колдоо көрсөткөнүн түшүнүү үчүн өзбек бизнесмендеринин коопсуздук стратегияларына көңүл 
буруу керек. Алар “карама-каршы” инсан болгон, бирок ошол эле убакта мыйзамдын 
адилетсиздигин жон териси менен сезген жана башка күчтүү “мафияларга” туруштук көрсөтө 

                                                           
291 Президент, Референдум 2021, Кол аркылуу эсептөөнүн жыйынтыгында БШКнын акыркы маалыматтары, AKI Press, 
https://akipress.org/elections/president2021/?hl=ru#region-2 
292 Эрика Марат, Кыргызстан: плюрализмдин келечеги, Плюрализм боюнча глобалдык борбору (Global Centre for Pluralism), ноябрь 
2017, https://www.pluralism.ca/wp-content/uploads/2017/11/ericamarat_prospectsforpluralism_RU.pdf 
293 Аксана Исмаилбекова жана Филипп Лотхольц,  Кыргызстандын түштүгүндө болгон жаңжалдардан он жыл өткөн соң: келечектеги 
абалы, кесепеттери жана жасалчу кадамдар, Борбордук Азия боюнча программа, июль 2020, 
https://centralasiaprogram.org/archives/16380?fbclid=IwAR2UZqrzfKRXotQtGjgpKWxbQHnhdkoy79xxd7vg-4l2RxWVg6t3di3J774 
294 24.kg, Кыргызстандыктардын паспортторунда “улуту” графасы кайрадан пайда болот, октябрь 2020, 
https://24.kg/vlast/169312_vpasportah_kyirgyizstantsev_vnov_poyavitsya_grafa_natsionalnost/ 
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билген бирөөгө ишенишет. Кыргызстандын мисалында мамлекеттин, бизнестин жана 
кылмыштуулуктун ортосунда болгон чектер билинбей калган.295 Буга карабастан, канатын кеңири 
жайган паракорчулук менен күрөшүүгө болгон каалоосун көптөгөн жөнөкөй жарандар билдирип 
жатканын көрүүдөбүз. Тилекке каршы, учурдагы шарттарда укук коргоо органдар менен бийликти 
кармап турган башка ыйгарым укуктуулардын “доляны” жана пара алууну опузалагандарын 
токтотуу чоң кыйынчылыкка жатат.296 Жогоруда келтирилген мисалдар көрсөткөндөй, милиция, 
соттор жана прокурорлор паракорчулукка белчесинен батып калган, себеби укук коргоо 
органдарында жүргүзүлө турган реформалар донорлук уюмдар менен жарандык коомдун 
мүчөлөрүнүн күтүүлөрүн көптөн бери актабай келген. Реформалардын жүргүзүлүшүндө болгон 
ийгиликсиздик бүгүнкү күнгө чейин уланып келген авторитардык саясий система менен алсыз 
жергиликтүү башкарууга келип такалган.297 
 
Адамдардын инсандыгы менен кыйынчылыктары алар каалаган мамлекеттик бийликтин 
потенциалдуу башчысы менен эреже катары шайкеш келет. Карапайым элдин баалуулуктарын 
чагылдырган саясатчылар элдин көңүлүн алат. Жапаровдун учурунда болсо, эл анын жалпы 
тажрыйбасын, “кайраттулугун”, жана “улутчул идеалдары” төмөн болгон “түндүктүк” адамдын 
иденттүүлүгүн өздөрүнө окшоштуруп башташкан. Бул аспекттердин баардыгы элдин чогулушуна 
түрткү берген.   
 
Мыйзамдар иштебей, эл соттук адилетсиздиктен тажап, мамлекетке болгон ишеним жокко чыгып 
калган мезгилде алар адилеттүүлүктү издөө менен өзгөрүулөргө болгон үмүтүн актоону көздөп  
мыйзамдарга баш ийбеген Жапаров сыяктуу “карама-каршылыктын сезимин” туудурган 
адамдарга колдоо көрсөтө баштайт.  Ошол эле убакта бизнесмендер өздөрүнүн кырдаалын “күтүү 
абалы” катары мүнөздөп, иш мындан ары кандай кетээр экен деген ой менен күтүп отургандарын 
белгилешти.  
 
 
 

                                                           
295 Эрика Марат,  Борбордук Азияда кылмыштуулук менен мамлекеттин ортосундагы өз ара байланышы: мамлекеттин алсыздыгы, 
уюшкан кылмыштуулук жана Таджикистан менен Кыргызстандагы коррупция, Борбордук Азия жана Кавказ боюнча Институту &Жибек-
Жолун изилдөө боюнча программасы, октябрь 2006, https://isdp.eu/content/uploads/publications/2006_marat_the-state-crime-nexus-in-
central-asia.pdf 
296 Орусиялык жана Евразиялык Институт (IRES) тарабынан уюштурулган «2019-2020 жылдардын шайлоолорундагы саясат менен коом 
жана Кыргызстандагы Конституциянын кайрадан каралып чыгышы» аттуу Тегерек столдун учурунда берилген комментарий үчүн Натан 
Лайтка ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин, февраль 2021. 
297 Эрика Марат, Кыргызстан менен Таджикистандагы ЕККУнун полициясын реформалоо программалары: Мурунку кыйынчылыктар 
жана келечектеги мүмкүнчүлүктөр, EUCAM, октябрь 2012, https://eucentralasia.eu/2012/10/osce-police-reform-programmes-in-kyrgyzstan-
and-tajikistan-past-constraints-and-future-opportunities/; Эрика Маратка таандык болгон полицияны реформалоо боюнча саясат тууралуу 
кененирээк маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, көрө аласыздар: https://www.wilsoncenter.org/event/book-talk-the-politics-
police-reform 
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7. COVID-19 пандемиясына көрүлгөн начар даярдыкка 
Кыргызстандагы саламаттык сактоо системасындагы 
паракорчулук айыпталууда  

Рыскелди Сатке298 
 
COVID-19 пандемиянын дүйнөлүк коомчулукка тийгизген таасири чек аралар аркылуу таркап 
жаткан илдетке каршы өлкөлөрдүн көргөн чараларындагы көптөгөн кемчиликтерди ачыкка 
чыгарган. Эгерде кээ бир мамлекеттердин көптөгөн оң жыйынтыктарга жеткендигине күбө болсок, 
башка өлкөлөр болсо өздөрүнүн саламаттык сактоо системаларынын чектелген 
мүмкүнчүлүктөрүнөн улам бул жугуштуу ооруга реакция жасоо боюнча чаралар менен күрөш 
жүргүзгөн. Айрым учурларда жалпы саламаттыкты сактоо жаатында каатчылыкты өрчүткөн 
себептердин арасында бул системанын чектелген мүмкүнчүлүктөрү жалгыз болгон эмес. COVID-19 
пандемиясын жайылтпоо максатында кыргыз өкмөтү тарабынан көрүлгөн чаралардын 
паракорчулук маселеси ого бетер начарлатып салганына мисалдардын бири болуп Кыргызстанды 
кароого болот. Борбордук Азиядагы мамлекеттин Коррупцияны кабылдоо индекси боюнча 2019-
жылы Transparency International аттуу глобалдык байкоочу тарабынан 100 баллдык система 

                                                           
298 Рыскелди Сатке – көп тилдүү Third Pole аттуу веб-платформасында Борбордук Азия боюнчча аймактык редактору. Twitter социалдык 
тармагында @RyskeldiSatke атындагы баракчасына катталсаңыз болот.  
Сүрөт Бишкек шаарынын Мэриясынын расмий веб-сайтынан алынган.   
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боюнча 30 баллга баамдалып, дал ошондой көрсөткүчкө ээ болгон Джибути, Украина жана 
Азербайджан сымал мамлекеттердин катарына койгон. 299  
 
2005-жылдан тарта бийлиги үч жолу күч менен алмашкан Кыргызстанда саламаттыкты сактоо 
мекемелерин камтуу менен мамлекеттик мекемелердеги кеңири жайылган паракорчулук саясий 
туруксуздуктун негизги факторлорунун бири болуп келүүдө.300 Болжол менен, COVID-19 
пандемиянын маалында Кыргызстандын өкмөтү катуу сынга кабылганына себеп болуп эл өзүнүн 
чөнтөгүнөн чыгарган каражаттардын, ошондой эле Европа Биримдиги, Дүйнөлүк Банк, Ислам 
Өнүктүрүү Банкы, Инфратүзүмдүк инвестициялардын Азия Банкы, Немистердин Өнүктүрүү Банкы 
(KfW), Азия Өнүктүрүү Банкы, Эл аралык валюта фонду сыяктуу эл аралык уюмдардан берилген 
“гранттар менен кредиттердин” ачык-айкындыгы жана алардын үстүнөн көзөмөлдүн жоктугу 
болгон.301 Ошол эле маалда, Amnesty International  аттуу дүйнөлүк кыймылы өлкөнүн бийлигин 
догдурларды (медиктерди) пандемиянын учурунда көптөгөн сааттар бою кошумча наркы 
төлөнбөстөн “абак” сымал режиминде кызмат көрсөтүүгө мажбурлаганы үчүн катуу сынга алган.302 
 
Кандай болсо да, USAID уюму тарабынан каржыланган Эл аралык Республикалык институттун  
жалпы улуттук сурамжылоосунда белгиленгендей, жараксыз саламаттык сактоо системасы 
мамлекеттеги негизги көйгөйлөрдүн бири гана болгон. Бул сурамжылоо 2020-жылдын 4-октябрда 
өтө турчу чуулуу парламенттик шайлоолордун алдында Кыргызстандын эң ири эки шаарында 
жана жети облус боюнча жүргүзүлгөн.303 Бул сурамжылоого ылайык, Кыргызстандын бийлиги 
COVID-19 пандемиясына каршы көргөн чаралары, паракорчулук жана саламаттык сактоо 
системасы өлкөдөгү эң маанилүү маселелери болуп таанылган.304 Кыргызстандын саламаттык 
сактоо тармагындагы финансылоо боюнча жыйырма жыл ичинде жүргүзулгөн реформалары 
тууралуу  Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жасаган отчетунда дагы жергиликтүү 
паракорчулук белгиленип, ошондой эле өлкөнүн президентинин администрациясы менен кошо 
мамлекеттик чиновниктердин арасында “кызыкчылыктардын кагылышуусунун” тенеденциялары 
2019-жылы эле байкалганы көрсөтүлгөн.305 Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кыргыз 
бийлигине берген сунуштамалары төмөнкүдөй болгон: 
 
“Кээ бир мүчөлөрдүн арасында “кызыкчылыктардын кагылышуусун” алдын алууга мүмкүн 
болбогон учурларда, тиешелүү министрликтер кеңешменин/комитеттин отурумдарында бул 
кагылышууларды жарыялоо жана каттоо боюнча так аныкталган саясатты иштеп чыгып, 
кабыл алууга милдеттүү болушат. Ошондой эле, кызыкчылыктардын кагылышуусу орун алган 
кырдаалды жөнгө салуу үчүн ага жараша процедураалык эрежелерди иштеп чыгуусу абзел 

                                                           
299 Кыргызстан боюнча коррупцияга каршы изилдөөлөрдүн  Transparency International Борбору, Transparency International, 
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan 
300 Кыргызстанда дагы бир төңкөрүшпү? Европа Парламенти, октябрь 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659300/EPRS_ATA(2020)659300_EN.pdf 
301 Александра Ли, Кыргызстанга таажы вирусу менен күрөшүүгө бөлүнгөн каражаттарды коротууда ачык-айкындыктын жок болушу, 
OCCRP, июнь 2020, https://www.occrp.org/en/coronavirus/no-transparency-in-kyrgyzstans-coronavirus-spending; Ольга Русланова, 
Кыргызстан үчүн COVID-19 пандемиясынын баасы канчага туруп калат?, КАБАР, июнь 2020,  https://cabar.asia/en/how-much-will-covid-
19-cost-for-kyrgyzstan 
302 Кыргызстан: COVID-19 пандемиянын мезгилинде, медициналык кызматкерлер өздөрүнүн жандарын курмандыкка чалуу менен 
өздөрүнүн укуктарынын бузулушунан жабыр тартышкан, Amnesty International, сентябрь 2020, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/kyrgyzstan-medics-suffer-rights-violations-pay-high-personal-price-during-covid19-
pandemic/ 
303 Кыргызстанда жүргүзүлгөн сурамжылоосу шайлоочулардын парламенттик шайлоолордун алдындагы жогорку маанайын 
көрсөтүүдө, IRI, сентябрь 2020, https://www.iri.org/resource/kyrgyzstan-poll-suggests-high-voter-intent-ahead-parliamentary-elections 
304 Ошол эле жакта. 
305 Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму – Европанын аймактык Бюросу, Кыргызстандагы саламаттык сактоонун каржылоо жана 
кызматтардын стратегиялык сатып алуу боюнча башкармалыгы, 2019, 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/412654/GHF_SPS_KGZ_-11-09-2019_WEB.pdf 

https://www.occrp.org/en/coronavirus/no-transparency-in-kyrgyzstans-coronavirus-spending
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(мисалы, кээ бир талкулоолордон жана чечимдерди кабыл алуудан чететтүү боюнча 
эрежелери)."306 
 
Эл аралык уюмдардын ырааттуу жүргүзүлгөн башкармалыгына карабастан, Кыргызстандын 
өкмөтү ачык-айкындыктын саясатын жүргүзө албай, 2020-жылы болгон COVID-19 пандемиясына 
ыкчам чараларды көрүү максатында 645 миллион АКШ долларды коротушкан. Коррупция менен 
уюшкан кылмыштуулукту баяндоо долбоорунун (OCCRP) платформасы “алган каражаттарын 
кайсыл жакка коротуп жатканы тууралуу деталдуу маалыматты бербеген” мамлекеттин очет берүү 
механизмин өзгөчө кылдаттык менен изилдеп чыккан.307 OCCRP долбоорунун отчетунда 
Кыргызстандын бийлигинде “чыгымдарды көзөмөлгө алуу үчүн ресурстары жок болгон” деген 
маалымат чагылдырылган. Ошондой жол менен эле, айылдык медициналык клиникаларда жана 
бейтапканаларда учураган паракорчулук терең сиңип калган жазасыздык менен пара алуунун 
менталитетин көрсөтүп турат. Мындай учурлардын биринде, Баткен облусуна караштуу түштүк 
Лейлектеги райондук бейтапкананын кызматкерлери жана догдурлары жалпы облустук 
саламаттык сактоо жаатында COVID-19 пандемиясы күч алып жаткан маалда, бейтапканада өсүп 
жаткан коррупция менен күрөшүндө жардам сурап, өлкөнүн мурунку президентине жана башкы 
прокурорго кайрылышкан.308 Нааразычылык акциясына чыккан медиктер бейтапканын директору 
“бейтапканадагы ишти бизнеске айландырып ийген. Ал кошумча жумуш орундарын ачып, 
фрилансерлерди жалдап жатат. Жумушка орногон ар бир киши бейтакананын улук медайымга 
10 000 сомдон баштап 20 000 сомго чейин (120-230$) алып барып беришкен. Кээ бирлер параны 
директордун өзүнө алып барып беришкенин айтууда” деген даттануусун билдиришкен.     
 
Ошондой эле жол аркылуу саламаттык сактоонун мурунку министри, Космосбек Чолпонбаев 2020-
жылдын сентябрь айында кызматтык милдеттерин аткарууда ыйгарым укуктарынан кыянаттык 
менен пайдаланып, мамлекеттик бюджетине дээрлик 9 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирген 
(106 000 АКШ доллар) ири коррупциялык схеманы тузгөнү үчүн камакка алынган.309 Мындан 
мурунураак, Кыргызстандын Коопсуздук Кеңеши фармацевтикалык компаниялар менен сөз 
келишимине кирип, Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарын кайрадан 
бөлүштүрүү менен башка жака которууга байланыштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондунда 8 коррупциялык тобокелдер бар экенин билдирген.310  
 
Дүйнөлүк Банктын Кыргызстандагы алгачкы медициналык санитардык жардамын жакшыртуу 
программасына берген баамдоосу көрсөткөндөй, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фонду “261 медициналык мекеме менен келишим түзүп, бардык деңгээлде медициналык 
кызматтарын көрсөтүп, саламаттык сактоонун мамлекеттик ички финансылоонун 80%зын 
башкаруу менен” мамлекетте “медициналык кызматтарын жападан жалгыз  сатып алуучу” болуп 
турган."311 
 

                                                           
306 Ошол эле жакта. 
307 Александра Ли, Кыргызстанга таажы вирусу менен күрөшүүгө бөлүнгөн каражаттарды коротууда ачык-айкындыктын жок болушу, 
OCCRP, июнь 2020, https://www.occrp.org/en/coronavirus/no-transparency-in-kyrgyzstans-coronavirus-spending 
308 Жазгуль Масалива, Лейлектеги медициналык кызматкерлер президентке коррупция боюнча арызданууда, 24kg, май 2020, 
https://24.kg/english/152640_Medical_workers_of_Leilek_complain_to_President_of_corruption/ 
309 Аида Жумашова, Космосбек Чолпонбаев Бишкектеги 1-тергөө изоляторуна киргизилди, 24kg, сентябрь 2020, 
https://24.kg/english/165584_Kosmosbek_Cholponbaev_placed_in_pretrial_detention_center_1_in_Bishkek/ 
310 Кыргыз Республикасынын Президенти, Коопсуздук Кеңеши тууралуу маалымат, 
http://www.president.kg/ru/apparat_prezidenta/sovety_pri_prezidente/informaciya_soveta_bezopasnosti 
311 Дүйнөлүк Банк, Техникалык баа берүү: Кыргыз Республикасы - Алгачкы медициналык-санитардык жардамын жакшыртуу 
программасы (P167598), http://documents1.worldbank.org/curated/en/278311557237004060/pdf/Final-Technical-Assessment-Primary-
Health-Care-Quality-Improvement-Program-P167598.pdf 
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Сүрөт-3: Салматтык сактоо жаатындагы Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 
менен Саламаттык сактоо Министрлигине дал келген мамлекеттик чыгымдардын көлөмү, 2017-
жыл 
 

 Миң кыргыз 
сому 

АКШ доллар 
(эквиваленти) 

% 

Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду 

13,064,888 192,130,700 80 

Саламаттыкты сактоо Министрлиги 3, 211, 742  47,231, 494 20 

Экөө биригип: 16,276,629 239,362,194 100 

Маалымат булагы: Integrated Fiduciary Reports (IFRs) 
 
Булак: Алгачкы медициналык-санитардык жардамын жакшыртуу программасы, Дүйнөлүк Банк, 
2017 
 
Кыргыз ЖМКлары Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда орун алган коррупциянын 
темасын бир нече жолу ортого чыгарып, натыйжада анын мыйзам-укуктук базасы бузулган.312 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду “Кыргыз Республикасынын жарандарын 
милдеттүү медициналык камсыздандырылуусу жөнүндө” мыйзамга жана Кыргыз 
Республикасынын Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тууралуу Жобосуна ылайык 
“медициналык кызматтарын сатып алууга жана өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын 
каражаттарын бириктирүүгө жоопкерчилигин” жападан жалгыз моюнуна алган жана өлкөнүн 
Саламаттык сактоо жаатында бирдиктүү төлөмүн төккөн  мекеме болгон.313 Оңдоп-түздөөчү 
жерлери көп болгон укуктук-ченемдик базасынан сырткары, Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду чыгымдар боюнча өзүнүн ички аудитин жүргүзүп, “товарлар менен 
кызматтардын жеткирилишине, бөлүштүрүүсүнө, сактоосуна, сатып алуусуна, ошондой эле 
саламаттык сактоо жаатындагы уюмдардын каржыланышына” толук жооптуу болот. Маңызы 
боюнча айтканда, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондундагы коррупциялык 
тобокелдер алсыз көзөмөл менен так аныкталган эрежелердин жок болгондугуна байланыштуу 
болот. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча аймактык Бюросунун иш отчетунда 
“Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жана Медициналык аккредитация боюнча 
Комиссиясы  тарабынан берилген сырткы баа менен жасалган испекциясы борборлоштурулган 
көзөмөлдү аткарып, ошондой эле уюштуурунун өнүгүүсүнө, салыштырма талдоого, коомчулуктун 
эффективдүулүгүнүн жана отчеттуулугун жогорулатуусуна аз көлөмдө таасирин берип жатат” деп 
баяндалган”.314 Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аймактык Бюросу кыргыз мамлекетинде 
“бөлүнгөн (фрагментацияланган), алсыз жана натыйжасыз” делген “мамлекеттик секторундагы 

                                                           
312 Kaktus Медиа, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондундагы  коррупциялык тобокелдин 8 түрү. Will eradicate, декабрь 
2016, https://kaktus.media/doc/348575_8_korrypcionnyh_riskov_v_foms._bydyt_iskoreniat.html 
313 Айнура Ибраимова, Бактыгуль Акказиева, Айбек Ибраимов, Элина Манжиева жана Бёрнд Рэчел, Кыргызстан: Саламаттык сактоо 
системасы боюнча обзор, Саламаттык сактоо системалары өткөөл мезгилде (Health Systems in Transition), 13-Том, No. 3 2011, Европалык 
обсерватория, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/142613/e95045.pdf; “Кыргыз Республикасынын жарандардын 
милдеттүү медициналык камсыздандырылуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Юстиция 
Министрилиги, октябрь 1999 No. 112, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/275?cl=ru-ru; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тууралуу Жобосу, Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрилиги, 
сентябрь 2018 No. 420, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93506 
314 Кырыгызстандагы медициналык жардамдын сапатына жасалган обзор, иш документи,  Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму – 
Европанын аймактык Бюросу, сентябрь 2018, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/383890/kgz-qoc-eng.pdf?ua=1 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/142613/e95045.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/275?cl=ru-ru
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саламаттык сактоо уюмдарына жасалган инспекциясы, аларга жүргүзүлгөн мониторинг менен 
башкаруусу” боюнча жогорудагыга окшош тынчсыздануусун тең бөлүшкөн.315   
 
Бирок, 2020-жылдын январь айында  Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 
жогорку кызматындагылары пара алгандыгы боюнча иши, тагыраак айтканда өлкөнүн Бишкек 
борбор шаарында жогорку деңгээлдеги кызматкери 143 миң сомду (1686 АКШ доллар) 
опузалаганынан улам камакка алынышы коомдук таалкууларды кайрадан жанданткан.316  
 
Биздин өлкө дуушар болуп жаткан маселелердин эң маанилүүсү кайсынысы? 
(Спонтандык жооптор; бир нече жооптор болушу мүмкүн) 

 
Булак: Кыргызстан тургундарынын коомдук пикирин сурамжылоо,  
Иран Ислам Ремпубликасы, 6-15 август, 2020-жыл 
 
Кийин, кыргыз журналисттери “ПолитКлиника” иликтөө тобунун онлайн-басмаканасынан 2020-
жылдын июль айынын башында COVID-19 пандемиясы башталганга чейин 2020-жылдын февраль 
айында салматтык сактоо органдардын катышуусу менен өткөн мамлекеттик сатып алуулар 
боюнча жасаган иликтөөсүн жарыялашкан. Иликтөөдө жеке коргоо каражаттарынын, 
беткаптардын жана бир катар башка позициялар боюнча баалары жогоруланган экенин 

                                                           
315 Кыргызстан - Кыргызстандагы саламаттык сактоонун каржылоо жана кызматтардын стратегиялык сатып алуу боюнча башкармалык 
(2019), Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму – Европанын аймактык 
Бюросу,https://www.euro.who.int/en/countries/kyrgyzstan/publications/governance-of-health-financing-and-strategic-purchasing-of-services-
in-kyrgyzstan-2019 
316 Татьяна Кудрявцева, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкектеги филиалынын башчысы параны опузалаганы 
үчүн кармалды, 24.kg, январь 2020, https://24.kg/english/142116_Director_of_Bishkek_branch_of_CMIF_arrested_for_bribe_extortion/ 
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аныкталган.317 Мисалы, коргоочу костюмдардын базардагы баасы 2000 сом (23$)  болсо, Бишкек 
шаарында костюмдун бир даанасы 6000 сом (70$) баада сатып алынган. Ошондой эле кырдаал 
респиратордук беткаптарды сатып алууда байкалган, мисалы ошол эле беткаптар базардагы 
баасы 30-150 (0,3-1,7$) сомго барабар болсо, Бишкекте бир даанасын 300-400 (3,5-4,7$) сомго 
сатып алышкан. Коомдук нааразычылык сатып алуулалардагы коррупциялык схемаларды 
жүргүзгөнгө жооптуу болгон саламаттык сактоодогу кызматкерлерге карата тергөө иштерин 
баштоо боюнча Кыргызстандын мурунку президенти тарабынан чыгарылган жарлыгынын 
негизинде 10-июлда өлкөнүн Финансылык полициясы тарабынан бул кылмыш боюнча тергөөнүн 
башталышына алып келген.318 
 
Бишкектеги шаардык ооруканада иштеген кызматкерлер жеке коргоо каражаттарынын 
жетишсиздигине даттанып эл алдында чатак чыккан соң өлкөнүн начар каржыланган ооруканалар 
менен клиникаларында жеке коргоо каражаттары жана медициналык беткаптар жетиштүү түрдө 
таркатылганы туралуу маселе талаштарды туудуруп, ачык бойдон калууда.319  
 
COVID-19 пандемияга каршы көрүлгөн чараларга Азия Өнүктүрүү Банкы менен БУУӨПтун  берген 
баасы боюнча “2020-жылдын 29-июнуна карата Кыргыз Республикасынын 783 медициналык 
кызматкерлери COVID-19 илдетине кабылышкан (бул көрсөткүчү ошол күнгө чейин ооруну 
жуктуруп алагандардын жалпы санынан 15%ды түзгөн). Бул өтө чоң сан медициналык 
кызматкерлердин жеке коргоо каражаттары менен камсыздалуусун күмөнгө салып, жугуштуу 
ооруларды алдын алуу менен ага каршы күрөш жүргүзүү маселелери боюнча медициналык 
кызматкерлерге кошумча даярдык керектигин баса белгилеп көрсөтүүдө. Өкмөт алып жаткан 
жардамдын жарым бөлүгүн жеткиликтүү, бирок жогорку сапаттагы жеке коргоо 
каражаттардын чыгарылышына же өлкө ичинде5 аларды жетиштүү санда саткан дүкөндөрдү 
ачууга жумшоого керектелет.."320 
 
Аны менен бирге, 2020-жылдын октябрь айында ортого чыккан саясий каатчылыктан кийин өкмөт 
алмашып, мамлекеттин бийлигиндеги кызматтардын милдеттерин убактылуу аткаруучулар 
тарабынан Саламаттык сактоо министрлиги жана жергиликтүү бийлик кылдаттык менен 
текшерилген.321 Премьер-министрдин орун басары, Эльвира Сурабалдиева COVID-19 
пандемиянын алгачкы кезинде өлкөгө ыкчам түрдө жөнөтүлгөн медициналык жана гуманитардык 
жардамы боюнча ачык-айкындыгы жок болгонун кескин түрдө сынга алган. Ошол эле убакта, 
медициналык беткаптар менен жеке коргоо каражаттардын жетишсиздиги кыргыз медициналык 
кызматкерлердин саны жеткис арыздарына алып келип, интернет талаасында бийликти катуу 
сынга алып, социалдык тармактарда коркунучту туудурган жугуштуу оору менен жүргүзгөн күрөшү 

                                                           
317 Таажы вирусунан акча табуу: жөнөкөй беткап 25 сом туруп, коргоочу костюму 6000 сом турат (Longrid), pk.kg, июль 2020, 
https://pk.kg/news/19017 
318 Кыргызстан: COVID-19 менен жүргүзүлгөн күрөш коррупциялык чатакка айлануусу ыктымал, Acca, июль 2020, 
https://acca.media/en/kyrgyzstan-fight-against-covid-19-could-degenerate-into-a-corruption-scandal/ 
319 Гулиза Авазова, Жеке коргоо каражаттарына байланыштуу чатактан кийин Бишкектеги 1-ооруканадагы башкы догдуру кызматынан 
алынган,  Kaktus Медиа, август 2020, 
https://kaktus.media/doc/418313_glavvracha_bolnicy_1_v_bishkeke_yvolili_posle_skandala_s_sizami.html 
320 Кыргыз Республикасындагы COVID-19 пандемиясы: Социалдык-экономикалык жана элдин алсыз калган абалынын тийгизген 
таасирине баа берүү менен Саясаттын ага каршы көргөн чаралары, Институционалдык документ, Азия Өнүктүрүү Банкы, август 2020, 
https://www.adb.org/documents/covid-19-kyrgyz-republic-socioeconomic-vulnerability-impact 
321 Дина Маслова, Эльвира Сурабалдиева жергиликтүү чиновниктер менен Саламаттык сактоо министрлигинин гуманитардык жардамы 
боюнча жасаган билдирүүлөрү үчүн аларды сындады, Кaktus Медиа, декабрь 2020, 
https://kaktus.media/doc/427174_elvira_syrabaldieva_raskritikovala_minzdrav_i_mestnye_organy_za_otchety_po_gympomoshi.html 
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жана болуп жаткан окуялардан көңүлдөрү калгандары менен бөлүшүп жатышкан.322 Учурлардын 
биринде, бир жаш медициналык кызматкер Twitter платформасындагы аккаунтунда төмөнкүдөй 
сөздөрдү жазып чыккан: “ЖМКлар врачтардын жеке коргонуу каражаттары боюнча болгон 
тынчсыздануулары жөнүндө жазып жатышат. Чындыгында, бүгүн, менин кезметимде, таажы 
вирусунан сактап калаарына күмөндүү болгон жыртыкчасы бар беткапты мага беришти. 
Анан дагы врачтар таажы вирусу менен ооруп калганына таң калып жатканына кантесиң.”323  
 
Бирок, кийин пикири менен ачык бөлүшкөн медициналык кызматкери интернетте жасаган 
билдирүүсү үчүн жумушунда тартип жазасын алып, акыры Twitter платформасындагы баракчасын 
өчүргөн. Анын кийинки билдирүүсү мурун чыгарган маалыматы жалган болгон үчүн кечирим 
сураган видеосу болуп, ал өлкөнүн телеберүүсүнө чыгарылып, көрсөтүлгөн. Адам укуктары 
боюнча эл аралык Өнөктөштүн аймактык байкоо жүргүзүү боюнча органы (IPHR) Кыргызстандын 
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таркатуучуларды кармап, алар 
менен “профилактикалык сүйлөшүулөрду жүргүзүп, кылмыш куугунтукка кабылат деген 
коркутууга алып, “элдин алдында кечирим сурап, өкүнгөнүн билдирген соң” гана эркиндикке 
чыгарганы менен алек болуп отурганын тастыктаган корутундуну жазган. Жабыр 
тарткандардын көбү Кыргызстандын ар кайсы бөлүктөрүндө COVID-19 пандемиясынын 
жайылышы тууралуу жалган маалыматты таркатып жатышат деген айыпка кабылып, 
алардын арасында кээ бирлери медициналык кызматкерлер катары иштеп, ооруканалардагы 
же башка медициналык мекемелериндеги пандемияга байланыштуу көйгөйлөрдү (мисалы жеке 
коргоо каражаттардын жоктугу) чагылдырып жатышкан.”324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
322 Робин-Форестьер Уолкер, “Догдур күнөөнү моюнуна алууга мажбурланганы” үчүн Кыргызстандын бийлиги коомчулуктун 
нааразычылыгына кабылбайт, Al Jazeera, апрель 2020, https://www.aljazeera.com/videos/2020/4/20/kyrgyzstan-govt-faces-backlash-over-
doctors-forced-confession 
323 Кыргызстандагы медициналык кызматкерлери эмгектенүүнүн начар шарттарына арыздануудан коркуп жатышат, Acca, апрель 2020, 
https://acca.media/en/in-kyrgyzstan-medical-staff-is-afraid-to-complain-about-poor-working-conditions/ 
324 Кыргызстандагы COVID-19 пандемиясына каршы көрүлгөн чаралардын адам укуктарына тийгизген таасирине баа берүү, IPHR - Адам 
укуктары боюнча эл аралык Өнөктөштүн аймактык байкоо жүргүзүү боюнча органы, июль 2020, https://www.iphronline.org/wp-
content/uploads/2020/07/Covid-19-KYZ-final.pdf 
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Мамлекеттик Өкмөттүн таажы вирусуна каршы көргөн чаралары канчалык деңгээлде 
канааттандыраарлык деп ойлойсуз? 

 
Булак: Кыргызстан тургундарынын коомдук пикирин сурамжылоо,  
Иран Ислам Ремпубликасы, 6-15 август, 2020-жыл 
 
Эл аралык изилдөө институту (IRI) жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, COVID-19 пандемиясына 
каршы Кыргызстан бийлиги тарабынан көрүлгөн чаралары өлкөнүн көпчүлүгүн түзгөн кедей 
калкын канааттандырылбаган бойдон калтырып, калктын дээрлик 70% ы саламаттык сактоо 
жаатында орун алган каатчылыкты жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын бийлигинин өкүлдөрү 
жасаган аракеттери менен нааразы болуп калган. COVID-19 пандемиясынан кийин болгон 
каатчылыктан улам коомдо пайда болгон чыңалуу учурда мурунку президент, Сооронбай 
Жээнбековдун кулатылган бийлигинин пайдасында болбой, натыйжада 4-октябрда өткөн чуулуу 
парламенттик шайлоолордон кийин эле өзү дагы кызматынан кетирилген. Кыргызстандагы 
акыркы саясий толкундоолор статус-квону алууга эмес, иш-жүзүнө ашырылчу максаттардын 
негизинде саламаттык сактоо жаатында реформалардын жүргүзулүшүнө болгон курч 
муктаждыгын көрсөтүүдө. Кыргызстандын жалпы саламаттык сактоо жаатындагы адистердин ою 
боюнча, өлкөнүн “оңбогон” саламаттык сактоо жаатындагы орун алган жергиликтүү паракорчулук 
жалгыз гана маселе эмес. Улуттук илимдер академиясынын кызматкери, доктор Рахман Тойчуев 
бул эссенин авторуна мамлекеттин орчундуу көйгөлөрү катары Саламаттык сактоо 
министрлигинде ишбилгилигине ээ болгон кызматкерлердин жоктугу жана салматтык сактоо 
системасынын мыйзам-укуктук базасынын начар абалда болгондугун белгилеп айтып кеткен.  
 COVID-19 пандемиясынын биринчи жана экинчи толкундар кезинде саламаттык сактоо жаатында 
ортого чыккан каатчылык өлкө ичинде медициналык кызматтар боюнча реформаларды жүргүзүү 
темасында коомдук талкулоорду жаңыдан козгогон. Паракорчулукка баткан жана алдыга 
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өнүкпөгөн саламаттык сактоо системасынын таза, ачык-айкын жана натыйжалуу медициналык 
кызматтарды көрсөтүү системасына өтүү жолдору боюнча ар түрдүү ой-пикирлер бар. Убактылуу 
өкмөт мамлекеттик органдарга ири масштабдагы реформаларды жүргүзөөрү тууралуу билдирүү 
жасагандан кийин, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун Саламаттык сактоо 
министрилиги менен бириктирүүсүн жогорку кызматтагылар жана Кыргызстандын мыйзам 
чыгаруучулары колдоого алган сымал көрүнүүдө.325 Тескерисинче, мындай ортодо жасалган 
кадамдар оң жыйынтыкка алып келеерине серепчилер күмөн санашып, мамлекет реформаларды 
терс кабыл алып жаткандыктан мындай өзгөрүүлөр терс натыйжаларга алып келет деген оюн 
чагылдырууда. Далилдөө медицинасы боюнча серепчи, Бермет Барыктабасова “ар бир кызматкер 
өлкөнүн жалпысынан өнүккөн деңгээлине жараша мүмкүн болушунча иштейт. Өкмөттүн, башка 
мамлекеттик органдардын иши кынтыксыз болбой турган маалда Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду менен Саламаттык сактоо министрилигинин кынтыксыз иштөөсүн күтүүгө 
мүмкүн болбойт” деген сөздөрүн айтып, басым жасаган. 326  
 
Азия Өнүктүрүү Банкы менен БУУӨПтун саясатты изилдөө боюнча акыркы документинде COVID-19 
пандемиясына туруштук көрсөтүү максатында Кыргызстандын бийлигине төмөнкүчө сунуштама 
берилеген: “сапаттуу медициналык кызматтарын көрсөтүү үчүн финансылык төлөмдөрдү (мисалы, 
кошумча төлөөлөрдү) жана административдик жолтоолорду (мисалы, жашаган жерин тастыктоочу 
документтерин же кишинин юридикалык жактан тастыктоочу документин талап кылынуусун) 
жоюу же көлөмүн/талаптарды кыскартуу. ” Ошондой эле, саламаттык сактоо жаатынын ачык-
айкындыгына өбөлгө түзүүчү “бул жаатты санариптештирүү менен мобилдик чечимдерге 
инвестицияларды тартуу” деген пикири сунушталган.327 Глобалдуу өнүктүрүү топтору мамлекеттин 
өкмөтүнө “бар болгон бюджеттер менен ресурстарга болгон керектөөлөрдү негизги 
кызматтардын тизмесине салыштыруу жүргүзүлүшүнө басым жасоо менен салматтык сактоо 
жаатындагы маалыматтык системаларын бекемдөө; мамлекеттик менен жеке дарыканалардын 
жана дармектер менен жабдып туруучулардын ортосунда салыштырууну жүргүзүү, аймактардын 
ортосунда болгон айырмачылыктарды аныктоо (расмий катталбаган шаардын чет жакасындагы 
кыштактарын да эсепке алуу менен), запастар менен сатып алуулар боюнча башкармалыгын 
бекемдөө” деген кеңештерин берген.328  
 
1991-жылы эгемендикке жеткенден бери Кыргызстан калкынын жакырчылыкта жашаган 
бөлүгүнүн жашоо деңгээлин көтөрүү үчүн көп нерсе жасабаганы чындыкка жатаары шексиз. 
Саламаттык сактоо жаатын кошо эске алуу менен өкмөттө тамырларын терең түптөгөн 
паракорчулук менен коррупциянын жоюлушу тууралуу бир нерсе деп айтуудан алысмын. 
Салматтык сактоо жаатында эмгектенген ата-мекендик серепчилердин арасында сатып алуулар 
системасында, так айтканда ПЦР-тесттерин сатып алууда, лабораторияларда, жеке коргонуу 
каражаттарды жана башка медициналык дармектерди сатып алуу учурунда коррупциялык 

                                                           
325 Кыргызстан мамлекеттик кызматкерлеринин санын 10%га кыскартуусун пландоодо, Кабар, ноябрь 2020, 
http://en.kabar.kg/news/kyrgyzstan-plans-to-cut-number-of-civil-servants-by-10/ 
326 Мария Орлова, Оңдолууга умтулуу. Жети жолу өлчөп, бир гана жолу кесүү керек болгон маалда, 24.kg, ноябрь 2020, 
https://24.kg/obschestvo/173665_zud_reformirovaniya_kogda_nado_sem_raz_otmerit_/ 
327 Кыргыз Республикасындагы COVID-19 пандемиясы: Социалдык-экономикалык таасири менен начарланган абалга баа берүү жана 
Саясаттын пандемияга каршы жасаган кадамдар, Азия Өнүктүрүү Банкы, Институционалдык документ, август 2020, 
https://www.adb.org/documents/covid-19-kyrgyz-republic-socioeconomic-vulnerability-impact 
328 Азия Өнүктүрүү Банкы, Кыргыз Республикасындагы COVID-19 пандемиясы: Социалдык-экономикалык таасири менен начарланган 
абалга баа берүү жана Саясаттын пандемияга каршы жасаган кадамдар, август 2020, https://www.adb.org/documents/covid-19-kyrgyz-
republic-socioeconomic-vulnerability-impact 
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тобокелдери жогору болгондугу кеңири белгилүү.329 Сынчылар белгилегендей, сатып алуулардын 
үстүнөн болгон көзөмөлдүн жок болгондугу паракорчулук үчүн жол ачууда. Ошондуктан, 
саламаттык сактоо жаатын жакшыртууга багытталган максаттарга жетүүдө бул маселелерди чечүү 
жолдоруна Кыргызстандын Өкмөтү көбүрөөк артыкчылык бериши керек. Бирок, кыргыз 
мамлекетинин ичиндеги олуттуу түзүмдүк маселелер чечилбеген бойдон тургандыктан, өлкөнүн 
саламаттык сактоо жааты жакын арада көрүнүктүү реформаларга кабылааарынын 
ыктымалдуулугу төмөн.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
329 Марат Уралиев, Бермет Барыктабасова гуманитардык жардамды бөлүштүрүү үчүн бирдиктүү реестрдин ыкчам түрдө иштелип чыгуу 
талабын койду, Kaktus Медиа, декабрь 2020, 
https://kaktus.media/doc/427677_bermet_baryktabasova_potrebovala_bystree_razrabotat_edinyy_reestr_raspredeleniia_gympomoshi.html 
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8. Кыргызстандын жасалма демократиясында 
коррупциянын “өзгөрбөс чоңдук” болуп эсептелүүсү 

Ширин Айтматова330 
 
Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү 
Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин 
колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары 
колдонуп келе жатышат. Ошол эле убакта, коррупция менен клептократия өлкөнү башкарып 
жаткан элиталар демократияны камсыздоого убадаларын бергендей эле бир ылдамдыкта өсүп 
жаткан. Кыргызстан эгемендик алган маалдан тарта мамлекетти башкарууга келген 
президенттердин көбүнө коррупция боюнча айыбы тагылганына карабастан, он жылдар бою 
токтобой коррупция менен жүргузүлгөн күрөш эч кандай жыйынтыктарды алып келген эмес.  
 
Кыргызстан бир нече эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенине жана бир катар 
макулдашууларын (2005-жылы БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясы, Экономикалык 

                                                           
330 Ширин Айтматова Кыргызстандын парламентинин мурунку мүчөсү, жана “Үмүт-2020” аттуу коррупцияга каршы багытталган элдик 
кыймылынын жетекчиси. Айтматова RFE/RL, Kloop.kg, Bellingcat жана The Guardian уюмдары менен иштешкен изилдөөчү жана 
полемист болгон. Мыйзам чыгаруучу жана активист катары анын “иконоборческий” деп аталган саясий ишмердүүлүгү Кыргызстанды 
бир нече ирээт чочуткан. Айтматова Даун-Хаус мектебинде, кийин Брин-Мор колледжинде жана Сара Лоуренс атындагы жаңы мектеп 
менен колледжинде билим алган.  Учурда, ал Борбордук Азияда эң белгилүү жазуучунун кызы болуп чоңойгонун, заманбап кыргыз 
саясатында ал ойногон чечүүчү ролу жана Үмүт-2020 кыймылынын жетектөө тарыхында жаңы баракты ачып баштаганын чагылдырган 
китептин үстүнөн иштеп жатат.  
Сүрөт Маттиас Бюлерге (Creative Commons лицензияларынын негизинде) таандык. 
  

http://kloop.kg/
http://kloop.kg/
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кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюмунун Стамбулдагы коррупцияга каршы иш-аракеттердин 
планы, 2007-жылкы Өндүрүүчү тармактардагы ачык-айкындык демилгеси, жана ошол эле 2017-
жылы Ачык өкмөт өнөктөштүгүнө мүчө болуп кирген) ратификациялаганына карабастан, 
Кыргызстан дагы деле коррупцияланган мамлекеттердин тизмесинде эң жогорку саптарда 
жайгашып турат (Transparency International аттуу(“Трэнспэрэнси интернэшнал” – “эл-аралык ачык-
айкын”) Коррупцияны кабылдоо Индекси уюму 2020-жылга ылайык Кыргызстанды 180 
мамлекеттин ичинен 124-орунга жайгаштырган. 100 баллдык система боюнча баалаганда, 
Кыргызстан 31 баллга гана ээ боло алмак).331 Эл аралык коом ар дайым эле кыргыз саясатчылар 
тарабынан демократияны орнотуу боюнча убадалар менен үмүттөндүрүлүп, коррупция менен 
күрөшүүгө кредиттерин мурунтан бери берип, учурда деле кредиттер менен камсыздоосун 
улантып, өздөрү туура деп эсептеген институционалдык кеңештерин сунуштоодо. Бирок, буга 
карабастан коррупция Кыргызстанда туруктуу бир “өзгөрбөс чоңдук” бойдон калууда.  
ҮМҮТ-2020 деген элдик кыймылы коррупцияланган саясий элиталарга, клептократияга жана 
жердешчиликке каршы багытталып, 2019-жылдын жай мезгилинде Кыргызстанда колдонмо 
демократиянын кийинки өнүгүшү менен анын ачык-айкындыгын талап кылган. Элдик кыймыл  
саясий аренаны бир катар видео-иликтөөлөр менен толтурган. Натыйжада, күчтүү “вирустук” 
эффектине кабылып, саясий репрессияларга карабастан элди ойготууга жарап, бул иш-
аракеттердин туу чокусу УКМК кызматкерлеринин активисттерди аңдуусу, менин жолдошумдун 
Кыргызстан менен Казакстандын жашыруун полициясы тарабынан уюштурулган мыйзамсыз 
негизде камалышы болгон. Жыйынтыгында, Үмүт-2020 кыймылынын активдүүлүгүнөн өч алуу 
максатында жолдошум дээрлик бир жыл түрмөдө отуруп чыккан. Үмүт-2020 кыймылынын 
Матраимовдорго каршы жүргүзүлгөн кампаниясынын мисалында саясий процесстерге 
жүргүзулгөн талдоо талаштуу маселелерди белгилеген. Алар учурлардын көбүндө көңүлдүн 
сыртында калып, Кыргызстан соттогу адилеттүүлүктү калыбына келтирүү менен туруктуулугунда 
ийгиликтүү жыйынтыктарды көргүсү келсе, бул талаштуу маселелерди эске алуу керек.      
 
Эркин Европа Радиосу/Эркиндик Радиосунун кыргыз кызматы (RFE/RL), Коррупция менен уюшкан 
кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCRP) жана Kloop борбору 2019-жылдын май айында 
иликтөө макаласын жарыялашкан. Бул макалада 2019-жылдын май айында Кыргызстандан 
чыккан “кир” акчаларын чыгаруу үчүн түзулгөн мыйзамдуу финансалык системасына 
жеткиликтүүлүктү камсыздап берген жана бул “кир” акчаларды мыйзамдаштырууга өбөлгө түзгөн 
Кыргызстандагы эң ири масштабдагы коррупциялык схемалары ачыктап берилген (Тиркеме 1: 
“700 миллион АКШ доллар менен жүргөн адам”).   Үмүт-2020 бул биргеликте жүргүзулгөн 
иликтөөдө сунушталган маалыматка укуктук баа берүүсүн бийликтегилерден талап кылган. Бул 
иликтөөнүн алкагында жашыруун түрдө мыйзамсыз акча табуу жагынан бажы системасынан ашып 
түшкөн Матраимовго карата өзү жетектеген аткезчилик боюнча айыптоолор ачыкка чыккан. Бул 
тема боюнча өкмөттүн жана коомдун үн катуусуна же кандайдыр бир түшүндүрмө берүү 
талаптарына карабастан Кыргызстандын бийлиги Матраимов боюнча иликтөөгө коюлган 
талаптарга жооп кайтарбоону чечкен. Биийликке кайрылуунун мүмкүн болгон бардык мыйзамдуу 
жолдорун жана амалдарын колдонуп, эч кандай жыйынтыкка келе албагандан кийин Үмүт-2020 

                                                           
331 Бириккен Улуттар Уюму: Баңгизат менен кылмыштуулук боюнча башкармалыгы, Кол коюу менен ратификациянын статусу, февраль 
2020, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html; Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюму 
(OECD), CAN – Чыгыш Европа менен Борбордук Азия үчүн коррупцияга каршы тармагы, Стамбулдагы коррупцияга каршы иш-
аракеттердин планы: Мониторингдин үчүнчү айлампасы – Кыргызстан – жүргүзүлүп жаткан иш боюнча жаңыланган маалымат, 
сентябрь 2017, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kyrgyzstan-Progress-Update-September-2017-ENG.pdf; EITI, Кыргыз 
Республикасы, https://eiti.org/kyrgyz-republic; Ачык Өкмөт өнөктөштүгү, Кыргыз Республикасы – 2017-жылдан тарта мүчө болуп кирди – 
Иш-аракеттердин 1.планы,  https://www.opengovpartnership.org/members/kyrgyz-republic/; Транспарэнси Интернэшнал (Transparency 
International), Коррупцияга каршы багытталган Кыргызстан боюнча Transparency International уюмунун изилдөө борбору, 
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kyrgyzstan-Progress-Update-September-2017-ENG.pdf
https://eiti.org/kyrgyz-republic
https://www.opengovpartnership.org/members/kyrgyz-republic/
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan
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кыймылы Бишкекте  2019-жылы декабрда жана ноябрда болуп өткөн тынч нааразычылык 
акцияларына катышуу менен өз кампаниясын улантууну чечкен.  
 
Акырында, Жээнбековдун бийлиги кулаган соң орун алган шор окуялардан кийин гана коррупция 
боюнча жүргүзүлгөн тергөө ишинин алкагында 2020-жылдын октябрь айында кыргыз бийлиги 
мурунку президент Жээнбековдун санаалашын, Матраимовду камаккка алышкан. Бирок, ошол эле 
күнү Матраимов өзүнүн кылмыш иштерин жасагандан улам мамлекетке келтирилген зыянды 
калыбына келтирүү убадасын бергендиктен боштондукка чыккан. Коомдун нааразычылыгы пайда 
болгондуктан Матраимовду камоо боюнча жасалган экинчи иш-аракети сот тарабынан эки айга 
камакка алынышы менен аяктаган.     
 
Матраимов боюнча тергөө иши мамлекетти көп жылдар бою кучагына бөлөп келген 
Кыргызстандагы коррупцияга каршы жүргүзүлгөн күрөшү оңунан чыкпай калганын чагылдырууда. 
Бул көрүнүш сандык көрсөткүч боюнча акыркы жылдары Кыргызстандагы көмүскө экономиканын 
көлөмү орто эсеп менен алганда 23,6%дан 53,5%га чейин жеткен.332 SHADOW долбоорунун 
алкагында жүргүзүлгөн акыркы изилдөөгө ылайык, 2018-жылы Кыргызстандагы көмүскө 
экономиканын деңгээли ИДПнын 42 пайызын түзгөн.333 
 
Аткезчилик көмүскө экономиканын эң ири бөлүгү катары эсептелүүдө. Акыркы жылдары 
кытайлык ЖМКлардан алынган маалыматтарга ылайык, Кыргызстан жылына кытай экспортунан 
5,5 миллиард доллар көлөмүндө пайда көрүүдө. Бирок, Кыргызстандын статистикасы боюнча 
Кытайдан келген импорттун расмий көлөмү 1,9 миллиард АКШ долларды түзгөн. Ортодо болгон 
3,6 миллиард АКШ доллар түзгөн айырмачылыгы бул өтө эле чоң көлөм.334 Коңшу өлкө, Казакстан 
дагы Кыргызстандын бажыдагы статистикасы ишенимдүү эмес экендиги тууралуу билдирүү 
жасаган.335 Бардык өнүгүп келе жаткан мамлекеттердегидей эле, мындай кырдаал Кыргызстанда 
адилеттүү коомду курууга болгон мүмкүнчүлүктөрдүн төмөндөгөнү тууралуу жетиштүү түрдө 
кабар берүүдө.   
 
Биз көрүп жаткан демократия чыныгыбы же “жасалмабы”?  
Элдин көбү үй-бүлөсүн багуу үчүн аларды таштап, Орусияга кеткен маалда, мамлекеттин 
каражаттарын уурдап, өздөрүнүн үй-бүлөлөрүнө жана жердештерине мыйзамсыз жол аркылуу 
байуу үчүн мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берген Кыргызстанды башкарып жаткан элиталарды чет 
мамлекеттик жардамдын жана инвестициялардын милллиарддаган АКШ доллар каражаттары 
болуп көрбөгөндөй байыткан.    
 
Демократия бир гана кыргыз саясий элиталар тарабынан “барымтага” алынып, арзан баада 
колдонулбастан, уурдоону улантуу менен демократиялык өнөктөштөрдөн финансалык жардамды 
алуу максатында мамлекетти иштетүү абдан эле ыңгайлуу абал экенин тез эле түшүнүшкөн, 
анткени калктын жарымы эле чет мамлекеттерде эмгек мигранттар катары иштеп, үй-бүлөлөрүнүн 

                                                           
332 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети,  Кыргыз Республикасында көзөмөлгө алынбаган экономиканын 
динамикасы жана параметрлер, апрель 2019, http://www.stat.kg/ru/news/dinamika-i-parametry-nenablyudaemoj-ekonomiki-v-kyrgyzskoj-
respublike/; Ивалло Изворски жана башкалар, Кыргыз Республикасы: Өлкөлөр боюнча экономикалык Меморандум, Дүйнөлүк банкты 
тобу 2020, http://documents1.worldbank.org/curated/en/679681585289928309/pdf/Main-Report.pdf   
333 Эл аралык ишкерлик боюнча Кеңешменин мүчөлөрүнүн жаңылыктары (IBC Members’ News), Эл аралык SHADOW долбоорунун 
алкагында жүргүзүлгөн изилдөөнүн Бишкекте сунушталган жыйынтыктары, декабрь 2020, 
http://ibc.kg/en/news/members/4807_results_of_a_research_of_the_international_shadow_project_presented_in_bishkek  
334 Ири Европанын архивдери (Greater Europe Archives), http://greater-europe.org/archives/7725  
335 Иван Зуенко, Евразиялык ажырым (разрыв): Экономикалык биримдиктен утушта жана утулушта болгондор, Москвадагы Корнеги 
Борбору, ноябрь 2016, https://carnegie.ru/commentary/?fa=65114  
 

http://www.stat.kg/ru/news/dinamika-i-parametry-nenablyudaemoj-ekonomiki-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/news/dinamika-i-parametry-nenablyudaemoj-ekonomiki-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/679681585289928309/pdf/Main-Report.pdf
http://ibc.kg/en/news/members/4807_results_of_a_research_of_the_international_shadow_project_presented_in_bishkek
http://greater-europe.org/archives/7725
https://carnegie.ru/commentary/?fa=65114
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тамак-ашын камсыздоо үчүн акчаларын Кыргызстанга жөнөтүү менен алек болуп жүрүшкөн. 
Батыш мамлекеттердин алдында өздөрүн туура көз карашта көрсөтүп, “демократ” деп атоо гана 
керек болгон кезде, экономиканы көтөрүүгө, жумуш орундарын түзүүгө жана жарандардын 
жашоосу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарылчылыгы жокко чыгып калгандай эле.   
 
Эл аралык илимий коомчулуктун назарынан таң калыштуу түрдө сыртында калып калган саясий 
илимдеринин изилдөөчүсү, Алымбек Биялинов демократизациянын үстүртөн гана жүргүзүлгөн, 
б.а. кыргызча варианты тууралуу алдын ала айтып чыккан. Ал бул процессти башкаруунун учурда 
иштеп жаткан советтик системасын “боёоо” катары мүнөздөп, эркин рыноктун институттары 
сымал маңызы жок болгон демократиялык институттардын төмөнкү деңгээлде иштеткенин 
кошумча кылып белгилеген.336 Абдан көп учурларда демократияга өтүү процесси иштеп жаткан 
министрликтер менен ведомстволордун аталыштарынын тактачаларына жасалган өзгөрүүлөрү 
менен гана чектелип, бираз гана теришитирүүгө келгенде чыныгы базар экономикасына өтүүсүнө 
болгон тиешеси өтө аз экендиги ачык-айкын көрүнүүдө.  
 
Жасалма демократизацияны жамынганы менен, Кыргызстан дагы деле борборлоштурулган 
башкаруунун жоюлуп бараткан советтик системасынын закым сыяктуу болгон институттары менен 
калган. Башкаруунун советтик системасында мамлекет экономика менен жарандардын жашоосун 
катуу көзөмөлгө алып, соттор менен укук коргоо органдарын өзүнүн колунда жазалоо органдарга 
айландырып, жарандардын укуктарын коргоонун ордуна алардын жашоолоруна ырахат менен 
балта чапкан учурлары норма катары эсептелген. Мамлекеттик башкаруунун аппараты менчикти 
басып алуу менен акчаны опузалоо максатында жеке ишканалардын ишмердүүлүгүнө 
кийлигишет. Жада калса, бүгүнкү күнгө чейин биздин мамлекеттик органдар жеке менчиктин 
укуктарынын кол тийбестигин таануудан баш тартып жатышат.    
 
Жакын арада эле 2020-жылдын октябрдагы окуяларда саясий толкундоо орун алып, 
жыйынтыгында экс-президент Жээнбековдун бийлигинин кулашына алып келип, “Нью-Йорк 
Таймс” гезити жумшартылган түрдө “мурунку камактагы адам” деп сыпаттаган Садыр Жапаров 
шайланган президенттик кызматына көтөрүлгөн.337 Менин күйөөмдүн абакка киргизилгенден 
кийин кыргыз сот системасынын кандай экенин билип, бул өлкөдө ар бирөөбүз адам укуктарынын 
корголушун күтпөй, адилеттүү сотсуз камалып кетүүбүздүн тобокели жогору. Бул өзгөрүүлөрдүн 
бардыгына эмне түрткү берди? Көпчүлүк аны популист деп атоого шашкан элдин арасынан ким 
аны түрмөдөн чыгарып, такка алып келип отургузуп койду? Кыргыздардын арасында калп эле 
демократтар деп эсептелгендер өздөрү билбестен,  өздөрүнүн айыбын өздөрү ачып, натыйжада 
саясий таасирин колунан жоготуусуна өздөрү себеп болушу мүмкүнбү?    
 
Демократия деген түшүнүк Кыргызстанда өз “жылтырагынан” айрылып, “шылдың келеке” деген 
сөз менен шайкеш келип, биздин жакырчылыкка баткан эл үчүн өзүнүн негизги мааниси менен 
маңызын жоготкон сөзгө айланып калган. Балдар үйүндө тарбияланып, өсүп келе жаткан 
балдардай эле, кыргыз өкмөтү бул дүйнөдө бир жетишкендиктерге жетүү үчүн эч кандай керектүү 
жөндөмдөргө үйрөнө алган эмес, себеби жөн гана башкаларга ишенүүгө көнүп калган. Эгерде 
мурун бир гана Москвадан кайыр сурап жүрсөк, эми болсо жардам үчүн болгон өлкөлөрдөн 

                                                           
336 Алымбек Биялиновдун Акипресстин пикири тууралуу ою, 
http://mnenie.akipress.org/find/?query=Алымбек%20биялинов&place=crosstop 
337 Эндрю Хиггинс, Адамды уурдоого шектелген саясатчы Кыргызстандын өкмөтүн башкаруу кызматына шайланды, The New York Times, 
октябрь 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/10/world/asia/kidnapper-kyrgyzstan-prime-minister.html  
 
 

http://mnenie.akipress.org/find/?query=%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&place=crosstop
https://www.nytimes.com/2020/10/10/world/asia/kidnapper-kyrgyzstan-prime-minister.html
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баардыгына кайрылып жүрөбүз. Биздин саясатчылардын өзүнүн жоопкерчиликтерин өз мойнуна 
алуу жагынан эч нерсе өзгөрбөгөн бойдон калган.  
 
Эмне себептен “жасалма” демократия авторитаризмден дагы кооптуу болуп чыкты? Мындай 
“жасалма” демократия ири же сапаты жагынан жогорку деңгээлдеги демократияга жол 
бербестен, тескерисинче авторитаризмге шарт тузүп берген. Акырында,  демократиянын 
“жылтырагы” оңой жана тез алынышы менен керек болгондо башка нерсе менен “боёп” коюуга 
мүмкүн болгон. Эл аралык өнөктөштөрдүн койгон үмүттөрүнө карабастан, “жасалма” демократия 
бара бара чыныгы демократияга айланган эмес. Буну акыркы шайлоолордон элдин жасаган 
тандоосунан байкоого мүмкүн, себеби аны менен бирге мамлекет артка кетүүнү кубаныч менен 
тандап, кыргыз жеринде демократиянын “уруктарынын” өсүп-өркүндөөсүнө жолтоо болгонун 
талдоо жүргүзгөндө билинет.   
 
Албетте, толук залимдерге караганда калп болсо да демократтар менен иш алып баруу алда канча 
жагымдууураак. Жада калса арасынан кээ бирлери англис тилин үйрөнүп, өздөрүнүн рахаты үчүн 
жагымдуу нерселерди айтууга да үйрөнушкөн. Булар көбүнчө мурунку мамлекеттик 
кызматкерлердин балдары экенин унутпоо керек (мага окшогон), анткени алар Советтер Союзу 
тарагандан кийин чет мамлекеттерде билим алуу менен  биринчилерден болуп пайда көрүшкөн. 
Чет мамлекеттерден мекенине кайтып келип, өздөрүнүн тааныш-билиштерин, досторун, тууган-
уруктарын эл аралык уюмдарга орноштуруп, кайсыл жергиликтүү уюмдарга каржылоонун 
бөлүнүүсүн же бөлүнбөстүгүн чечүү менен эл аралык уюмдарда иштеген жергиликтүү 
кызматкерлердин өз алдынча “мафиясын” түзүшкөн. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан 
мамлекеттерине демократиянын жаркыраган шам чырагын алып келе жатат деп төшүн каккан  
Батыштагы штаб-квартиралардын башкармалыктары тарабынан эл аралык уюмдардын жогоруда 
айтылган мүчөлөрү белгисиз бир себептер боюнча эч качан сынга алынган эмес.  
 
Тилекке каршы, англис тилин билүүсү адамды мыкты инсан, мыкты адис же мыкты демократ 
кылбайт. “Жасалма” демократия Конституция тарабынан камсыздалган укуктардын 
маанилүүлүгүн жокко чыгарып, калп эле өздөрүн “демократтар” деп эсептеген лидерлер 
демократиялык баалуулуктарын туура эмес колдонгондуктан чыныгы демкратиянынын кадырын 
кетирип, аны орнотууда толук кандуу каатчылыка алып келүүсү Кыргызстандын 2020-жылы 
октябрдагы болгон окуяларда чагылдырылган.     
 
Кыргыз эли башынан биринчи жолу кечирген “демократиялык принциптери” жасалма жана 
иреетсиз болуп, бир гана элиталар менен алардын жакындарына пайдасын тийгизгенине 
байланыштуу, элдин көбү чындыкты болгону болгондой эле кабыл алууну кааламак. Буга мисал 
катары жогоруда айтылган эле учурду алып карасак болот, ал жерде көпчүлүк демократиялык 
принциптер көп аралашпаган жана башкаруунун көбүрөөк борборлоштурулган системасын 
тандашкан.  
  
Жасалма демократиянын элге тийгизген таасири адамдын организминин сапаты начар болгон 
антибиотиктерге көрсөткөн реакциясы сымал болуп, көп колдонгон учурда организмдин аларга 
көнүп кетүүсүнө алып келип, аыйктыруу процессинен толугу менен баш тартууга туура келип 
калышы ыктымал. Бул абал өзгөчө кескин кырдаалдарда антибиотиктерге калыптанып калган 
кооптуу туруштук көпчүлүк убакта өлүмдү алдын алууга себепчи болуп, саясий иштердин 
“жасалма көбүгү” жарылганга чейин, б.а. жасалма демократия же сапатсыз демократия 
паракорчулук, жердешчилик менен тууганчылктын “инфекциясын” жаап жашырып келген.  
Антибиотиктерге калыптанып  калган туруштук өлүмдөрдүн алдын ала билчү себептерден болгон 
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кырдаал өзгөчө курч абалдарда кооптуу, б.а. саясий иштердин “жасалма көбүгү” жарылганга 
чейин “жасалма” демократия же демократиянын төмөнкү принциптери паракорчулук, 
жердешчилик менен тууганчылыктын “инфекциясын” жаап жашырып келген. Демек, саясий 
системанын үстүнө конгон демократиянын “сыйкырдуу тамчысы” ал системаны “сыйкырдуу 
арабага” айланта албасы эми тушүнүктүү болду.  
 
Маңызы жок жана алсыз болгон институттары “жасалма” демократиянын жетекчилеринин 
колдоруна ишеним менен берилип, жана институттарда паракорчулук кенен өркүндөп жатса, анда 
иш-жүзүнө ашыруу максатында ошолордун эле колуна түшүүчү коррупцияга, клептократияга 
каршы багытталган деталдуу иштелип чыккан пландардын, программалардын жана 
стратегиялардын пайдасы кандай?  
 
Жасалма демократиянын лидерлеринен колдоону көргөн трансулуттук кылмыштуу уюмдар 
мамлекеттик чек-араларда баңгизат жана аткезчилик менен соода жүргүзүү аркылуу өркүндөөсүн 
улантып келүүдө. Бул көрүнүш коррупцияга каршы жүргүзүлгөн күрөш “көргөзмө” мүнөзгө ээ 
болгондугун жана саясий себептер менен негизделгенин ачык айкын көрсөтүүдө.  
 
Бүтүндөй дүйнө жүзүнүн көзүнүн алдында кичинекей жана кедей Кыргызстан дагы бир ирээт 
адилетсиздикке чакырык таштады. Бирок, кандай жыйынытыктын эсебинен жана кандай баада? 
Кыргызстандагы окуялар мамлекеттеги демократия калыбына келер же келбестигин, 
авторитардык бийликке өтөөр/өтпөстүгүн жана исламдаштыруу жолуна түшөр/түшпөстүгүн келе 
жаткан бир нече жылдын ичинде ырастайт. Жаңы бийликтин коррупцияга каршы жүргүзүүчү 
күрөшүнө болгон чечкиндүүлүгү өлкөдөгү чыныгы өзгөрүүлөрүнө алып келерин же келбеерин 
дагы аныктоо керек.  
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9. Кыргызстандагы укук коргоо ишмердүүлүгүнөн 
жарандык активизмге өтүү 

Эрнест Жанаев338 
 
Жарандык коом секторун мактаган жана ошол эле учурда аны куугунтукка алган Кыргызстан 
сыяктуу башка мамлекетти табуу кыйын болор. Мындай мамлекетте бейөкмөт уюмдар дилетант-
мамлекетинин ичиндеги боорукердик менен макулдашылгандык жок болгондугун жашыруу үчүн 
гана эң көп керек болот.  
 
Кыргызстанда адам укуктары жаатында түзулүп калган кырдаал көптөгөн жылдардын ичинде 
начарлап, жарандык коом секторуна багытталган чет-мамлекеттик жардамы көптөгөн 
себептерден улам алсыроодо. Мындай себептерге төмөңкүлөр кирген: финансылык каатчылык, 
донор-мамлекеттерде улутчулдуктун өсүшү, демократиялык принциптердин бузулушу,дүйнө-жузү 
боюнча кезиккен өлүмдөргө алып келген чатактар жана учурдагы пандемия.   

                                                           
338 Жазуучу жана адам укуктары боюнча консультант, Эрнест Жанаев Улуу Британияда 2014-жылдан баштап иштейт. Кыйноолорго 
каршы Конвенцияга караштуу БУУнун Факультативдик протоколун (Optional Protocol) Кыргызстандын өкмөтү кабыл алганында 
маанилүү ролду ойноп, акыркы жолу шайлоо боюнча мыйзамдарга финансылык жагында ачык-айкындыкты жогорулатуу жөнүндө 
мыйзамдын кабыл алынышына түрткү берген. Мындан тышкары, ал Борбордук Азиядагы окуяларды чагылдырган көз карандысыз 
ферганалык гезити үчүн англис тилинде жазылган жаңылыктарына редакция жасап берген. Учурда эл аралык уюмдарда жана 
аналитикалык борборлордо консультант болуп эмегектенген Эрнест пост-советтик өлкөлөрдөгү адам укуктары боюнча маселелерге 
изилдөө жүргүзүп, сөз эркиндиги, социалдык жана саясий өнүгүү боюнча адистешкен. Ошондой эле, ал Сент-Эндрюс атындагы 
университетинде магистранты.  
Сүрөт Борбордук Азия менен Европадагы “БУУ-Аялдар” аттуу БУУнун түзүмүнө (Creative Commons лицензияларынын негизинде)  
таандык. 
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Кыргызстандын жарандык коому, өзгөчө укук коргоочулар өздөрүнүн мамлекетинин 
чыккынчылыгына кабылгандай сезип жатышат. Буга көптөгөн нерселер далил катары болуп бере 
алат, мисалы бейөкмөт уюмдарга каршы багытталган демилгелер, конкреттүү лидерлерди 
куугунтукка алуу, бирок булардын арасынан эң эле оор жана кесепеттүүсү 2010-жылы болгон 
Оштогу окуялар эсептелүүдө. Мамлекет тарабынан үзгүлтүксүз түрдө баса белгиленген жасалма 
түрдө пропагандаланган постколониалдык айырмачылыктарын, укук коргоо органдардын 
мыкаачылыгын жана жаңжалдан кийинки өкмөттүн ашыра “жеңиштүү” алып жүрүүсүн кечип 
өтүүгө баардыгын жасагандар үчүн бул каргашалуу окуялары эң катуу жараны козгойт.   
 
Көзөмөлдүн “жүгүнөн” арылуу максатында өкмөт жана анын ишенимдүү кишилери бейөкмөт 
уюмдары менен жарандык активисттерди көп убактын ичинде куугунтукташкан. Азимжан 
Аскаровду кармап, ага айып тагуу менен мамлекет бир нече максатын орундата алган, алар: 
“мамлекеттин душманына” карата жүргүзүлгөн согушту “утуп алуусу”, жарандык коому “бешинчи 
колонна” катары таанылышы жана тарыхый далилдерге карабастан, этникалык өзбектер 
Кыргызстанда тамырын жайган жамаат эмес, “диаспора” катары эсептелүүсү.  Максаттардын 
орундалышы мыйзам үстөмдүгү менен тынчтыкты орнотуу үчүн күрөш жүргүзгөн бейөкмөт 
сектордун үстүнөн алган жеңиши болгон эле. Этникалык өзбек укук коргоочунун камакка 
алынышы боюнча пайда болгон элдин нааразычылыгынын фонунда өкмөттүн бейөкмөт 
уюмдардын көз карандысыздыгына болгон жек көрүүсү бейөкмөт уюмдардын USAID тарабынан 
көрсөтулчү жардам берүү программасында өзгөчө статуска ээ болуу укугуна терс таасирин 
тийгизген.339 Ошентип, бул кырдаалды кийинки саясаттын жүрүшүн аныктоочу бир чекит катары 
кароого болот.  
 
Чет мамлекеттерде жашаган кээ бир кыргыз илимпоздор мамлекеттик жогорку кызматтарда 
иштегендердин көзүнчө кыргыз өкмөтүнүн жүргүзгөн этникалык саясаты боюнча сын пикирлерин 
айтуудан өздөрүн өздөрү токтотууда.  “Чатэм-Хаустун эрежелери” (ачык-айкын ой-пикирлерди 
бөлүшүү максатында түзүлгөн эл аралык мамилелердин жаатындагы британиялык аналитикалык 
борбор. Бул борбордун эрежелери боюнча, делегаттар жана семинардын коноктору 
купуялуулуктун прицибин сактоого мажбур болуп, өздөрүнүн чыныгы ойлору менен бөлүшө 
алышат, которм.) сыяктуу коопсуз шарттары түзулсө дагы, илимпоздор жалпыга жарыяланган 
тыянактарга басым жасаган эмес. 2010-жылы орун алган этникалык коогалаң жана андан кийин 
болгон куугунтуктоолор, көрсөтүлгөн зомбулук менен этникалык өзбектердин активдеринин 
тоңдурулушу бул жаңжалда эч кандай  түйшүк тартпагандарга ыңгайсыздыкты келечекте 
жаратпагандай болуп сезилүүдө, ал эми ошол каргашалуу окуялардан аман калгандар бүгүнкү 
күнгө чейин коркуу сезими менен бирге жашап келе жатышат.   
 
Бирок, өзүнүн жарандык коому менен жардамды көрсөтүүгө багытталган уюмдарды өнүктүрүү 
боюнча кыргыз өкмөтүнүн каралып чыккан саясаты эмоционалдуу, мамилесин дароо көрсөтө 
билген же көз карандысыздай болуп көрүнгөн эмес эле, анткени Орусия жетекчилигинин астында 
кеңейип жаткан Евразиялык экономикалык биримдиктин кызыкчылыктарын да канаатандырып 
жаткан.  2014-жылы кыргыз жарандык коому орусиялык ЖМКлар жана дипломаттар тарабынан 
сынга кабылгандан кийин, Кыргызстан өзүнүн укук коргоочуларына карата катаалыраак саясатын 
жүргүзө баштаган.  Кыргызстан АКШнын аскерий базаларын мамлекеттен чыгарып, Крымдын 
Орусия Федерациясынын курамына кошулганын колдоп, Орусиядан орчундуу көлөмдө 

                                                           
339 Ольга Дзюбенко,  Баш ийбеген Кыргызстан четке кагылган келишими АКШнын жардам берүү боюнча агенттигине терс таасирин 
тийгизеери тууралуу билдирүү жасады, Рейтерс (Reuters), июль 2015, https://www.reuters.com/article/us-usa-kyrgyzstan-
idUSKCN0PW0QA20150722 
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финансылык жардамды алган.340 Мамлекет тарабынан каржыланган Кыргызстандын ЖМКлары 
бир жыл бою Орусия менен Украинада болуп жаткан окуялары боюнча сын пикирин 
чагылдырганы үчүн жарандык лидерлерин уяткарышкан.   
 
Кыргызстандын өкмөтү бейөкмөт уюмдардын лидерлеринин арасындагы активдүү сынчыларын 
басуу үчүн 2014-жылды ылайык жыл катары эсептегендей. Мындай абалга алып келген көптөгөн 
факторлор болгон, алардын арасынан төмөнкүлөр: Кыргызстандагы жарандык секторго АКШ 
көрсөткөн колдоонун тийгизген таасири, глобалдык террордук коркунучун алдын алуу максатында 
Бишкектеги АКШнын аскерий базасын жайгаштырылышы жана 2010-жылы орун алган этникалык 
коогалаңга мамлекеттин жасаган мамилесинин эл аралык коомчулук тарабынан катуу сынга 
алынышы. Кийин, президент Атамбаев дагы бир аскерий базаны түзүүгө Орусияга сунуштаган.341  
 
БУУ укук коргоочуларды сүрөттөгөндөй, адам укуктарын алдыга илгериткен же ал укуктарды 
коргогон ар бир активист өзүн укук коргоочу деп атай аларын БУУ белгилей кеткен.342 Amnesty 
укук коргоо кыймылы укук коргоочуларды “дүйнөдөгү эң эле кайраттуу адамдар” деп 
сыпаттаган.343 Кыргызстанда адам укуктарынын корголушу жана эл аралык коомчулугу колдоо 
көрсөткөн жарандык секторунда болгон ар бир иш кесипке айланып калган. Жарандык коомдун 
финансылык көз карандысыздыгы мамлекеттик кызматкерлер менен болгон мамилелериндеги 
чыңалууну курчутуп, мамлекеттик ЖМКлар биринчилердин алган жогорку айлыктары тууралуу 
жалган маалыматтарды жойгондугу ого бетер мамилелерди начарланткан. Активдүү 
ишмердүүлүккө чындап аралашкан, жана ар бир жаранга керек болгон баалуулуктарды алдыга 
илгерилетүүгө жөндөмдүү болгон адамдар финанансылык жардамды алуу үчүн чет мамлекеттик 
өнөктөштөргө кайрыла алышат, жана аны алууга ишене алышат. Мындай кырдаал көптөгөн 
жылдар бою орун алып келет. 
 
Учурлар 
Укук коргоочуларга карата бара бара душмандарга жасалгандай мамиле өсүп жаткандыгын 
чагылдырган факттар көп болуп, коомчулукка кеңири таанымал болгон маркум Азимжан 
Аскаровдун иши бул мамиленин эң  эле көрүнүктүү мисалы болуп берген. Жарандык коомдун 
белгилүү бир лидери “Азимжан Аскаров өтүп кеткенден кийин менде жанып турган үмүтүм 
үзүлүп, ага байланыштуу мен укук коргоо ишмердүүлүгүмдү калтыргам” деген билдирүүнү 
калтырган.344 Кыргыз мамлекетинин өкүлү болуп, өзүнүн кызматкерлерине жоопкерчилигин 
моюнуна алган  Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы (мындан ары “ЖАМК”) деген 
пенитенциардык мекемеси 2020-жылдын июль айында кайтыш болгон белгилүү укук коргоочу, 
жана көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон Азимжан Аскаровдун өлүмүн алдын ала алган эмес.  
 
Соттор Аскаровду түрмөдө кармоо үчүн бардык аракеттерин жумшап жаткан маалда, улгайган 
кишини толугу менен ооруп кала электе аны бошотууга дүйнө жүзүнөн келген өтүнүчтөргө 
карабастан,  ЖАМК Аскаровго керектелген медициналык жардамдын камсыздалышына 

                                                           
340 RFE/RL, Кыргызстан Крымда болуп өткөң референдумду “мыйзамдуу” өттү деп эсептөөдө, март 2014, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-recognition-crimea-referendum-ukraine-russia/25304439.html; Стефани Отт, Орусия Кыргызстандын 
үстүнөн болгон көзөмөлдү күчөтүүдө, The Guardian, сентябрь 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/russia-tightens-
control-over-kyrgyzstan 
341 Брюс Панниер, Кыргызстандын президенти дагы бир орусиялык базанын түзүлүшүнүн каалагандай, RFE/RL, июнь 2017, 
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-new-russian-base-atambaev-putin-afghanistan/28583538.html 
342 Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы(OHCHR), Укук коргоочу деген ким?, 
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx 
343 Amnesty International Улуу Британия, Адам укуктарын коргоочулары дүйнөдөгү эң кайраттуу кишилер, январь 2018, 
https://www.amnesty.org.uk/human-rights-defenders-what-are-hrds 
344 Абдумомун Мамраимов, Facebook, декабрь 2020, https://www.facebook.com/abdumomun.mamaraimov/posts/10208073977203607 
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тоскоолдукту жаратууну уланта берген. Кийин, Аскаровдун ден-соолугуна коркунуч туудуруп, 
айыккыс дартка чалдыккандан кийин гана ЖАМК өзүнүн ичиндеги ооруканасына жаткырган.345 
Аскаров ооруканага жаткырылгандан кийин,  ошол эле түнү жан берген. Анын өлүмүнө алып 
келген расмий себеби катары “пневмония” дарты белгиленген.346 COVID-19 пандемиянын 
тополоңунда маркум Аскаровду кесипкөй медициналык жардамы жок калтырып коюп, 
адамкерчиликке каршы жасалган кылмыштуулукка болгон жоопкерчилик толугу менен кыргыз 
мамлекетинин моюнунда экени шексиз. Ал эми башка кылмыштарга соттук угуулардын, тергөө 
иштердин убагында жана Аскаровду бошотууга болгон чакырыктарды камтыган БУУнун Адам 
укуктары боюнча Комитетинин чыгарган чечиминен кийин анын ишинин кайрадан каралуусунда 
кыжырды кайнаткан адам укуктарынын бузулушун киргизүүгө болот.347 
 
Эң көп куугунтукталган, чет мамлекетте таанымал болгон укук коргоочунун күтүлбөгөн жерден 
жана өз убагынан мурун кетүүсү менен ага жүргүзүлгөн экспертизанын акыркы корутундусу 
мамлекеттин Азимжан Аскаровго карата калыс мамиле жасагандыгын билдирген позициясына 
күмөндөрдү жаратууда. Аягында, башка камалгандарга тандалма түрдө өз мөөнөтүнөн мурун же 
убактылуу эркиндикке чыгаруу боюнча нормаларды колдонуу менен, Кыргызстан Аскаровду сак-
саламатта жана тирүү кармоого максаты жок болгондугун белгилей кетүү керек.  
 
2020-жылдын октябрь айындагы башаламандыкта пенитенциардык башкармалыгы коштоосу жок 
бошотулуусу жөнүндө буйрук чыгарып, анын негизинде оор кылмыштар боюнча жаза өтөп жаткан 
башка камакта отургандар менен кошо экс-президент менен премьер-министр абактан 
чыгарылган. Алар жүргүзгөн сот процесстердин калыстыгы боюнча күмөндөр дагы жок эмес. 
Саясий топтор тарабынан колдоого алынган айрым кишилердин пайдасына мындай ылдамдыкта 
чыгарылган чечимдер өкмөттүн эч бир тарапка жан тартпастыгы тууралуу жасалган 
билдирүүлөрүн ишенимден чыгарууда.   
 
2010-жылдан тарта өткөн 10 жылдын ичинде укук коргоочулар бийлик жана саясий топтор үчүн 
катардан чыгып калган адамдар болуп калган. Бүтүн мамлекеттик системасы боюнча эч кандай 
күмөн калган эмес, себеби ар бир президент алмашкан сайын президенттин администрациясына 
чейин жарандык коомдун көз карандысыздыгын жоюуга умтулуп, айрым лидерлердин 
куугунтукталышы көп учурларда саясий себептер менен негизделген. Ошол эле убакта эл аралык 
ЖМКлары жарандык активисттердин куугунтукталышын жана аларга жасалган аггрессиялык 
аракеттерди жетиштүү түрдө чагылдырып жатса, бир катар иликтөөлөрдүн деталдары  көпчүлүк 
үчүн олуттуу даражада ачык-айкын эмес келип, жергиликтүү маалымат агенттиктери үстүртөн гана 
маалыматты чыгарууда.  
   
Кыйноолорго каршы күрөштү жүргүзгөн активист Камиль Рузиевдин ишмердүулүгүнөн 
кыжырланган Ыссык-Көлдүн жериликтүү милициясы 2015-жылы аны коркутуу-үркүтүүгө алып, 
жыйынтыгында ал өзүнүн коомдук активдүүлүгүн басаңдаткан.348 Андан кийин УКМК 2020-жылы 

                                                           
345 Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы(OHCHR), БУУнун серепчисинин пикирине караганда, 
Кыргызстан адам укуктарынын жаатында моюнан алган милдеттенмелерин аткарып, укук коргоочу, Азимжан Аскаровду бошотуусу 
керек, май 2020, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25872&LangID=E 
346 Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы (OHCHR), Кыргызстан: БУУнун серепчисинин пикирине 
караганда, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү өлкөнүн аброюндагы так болуп калган, июль 2020, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26138 
347 CCPR/C/116/D/2231/2012, БУУнун Адам укуктары боюнча Комитети, май 2016, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/116/D/2231/2012&Lang=en 
348 Александра Ли, Укук коргоо жаатында жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн айынан куугунтукка жана коркутуу-үркүтүүлөргө кабылганы 
жөнүндө активист билдирүү жасады, ['Activist states about persecution and threats for human rights activity'], «Борбордук Азиянын 
Эркиндик үнү» порталы, февраль 2015, http://vof.kg/?p=18578 
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Камиль Рузиевди камакка алуу менен ага каршы кылмыш ишин козгогон.349 Ага колдоо көрсөтүү 
максатында коом нааразычылык акцияларына чыккандан кийин гана ал эркиндикке чыкса да, 
айыптардын бардыгы алынган эмес.  
 
Улутчулдар менен укук коргоочулар 2010 жана 2011-жылдары Азимжан Аскаровдун атынан ишти 
жүргүзүп жаткан кезде адам укуктары боюнча адвокат, Нурбек Токтакуновду коркутушуп, ага кол 
салуу аракеттерин жасашкан. Чуулуу иштер боюнча иштөөсүн Токтакунов улантса да, өкмөткө 
жаккандагыдай кылып ЖМКларда калп эле “бет ачуулары” менен үзгүлтүксүз аңдууга 
байланыштуу болгон жалган жалааларды жабуу боюнча кампаниялардын курманы болгон.350 
 
2017-жылы анын кызматын сынга алган үчүн президент Атамбаев адам укуктары боюнча белгилүү 
адвокатты, Чолпон Жакупованы сотко берген.351 2020-жылы октябрда бийлик алмашкан соң 
токтобой жүргүзулгөн байкоо тууралуу адвокат кабар берген.352 
 
Адам укуктары боюнча башка таанымал журналист, Улугбек Бабакулов ошол убактагы президент 
Атамбаевдин кемсинтүү менен улутчулдардын тобу жасаган коркутуу-үркүтүүлөрдүн айынан 
УКМК аны кылмыш жасоо боюнча айыбын жарыялоонун астына бир нече күн калаганда, ал 
өлкөдөн качып чыгып кетүүгө аргасыз калган.353 Кийинчирээк, Франция ага баш калкалоону 
сунуштаган. 
 
Президент Атамбаевдин маалында Улуттар аралык мамилелер боюнча жүргүзулгөн саясат боюнча 
Кеңешмесинде ошол убакта президенттин жасаган каралоолорунан улам Азиза Абдирасулова 
менен Толекан Исмаилованын мүчөлүктөрү мөөнөтүнөн мурун аягына чыккан.354 Буга кошумча, 
Абдирасулова УКМКнын кароосунун алдында болгондугун кийин билген.355 Моралдык зыян 
келтирилгендиги үчүн эки жарандык лидерлери президент Атамбаевди сотко берүү аракеттери 
ийгиликсиз аяктаган.  
 
Динара Ошурахунова, Бурул Макенбаева, бейөкмөт уюмдардын мурунку лидери Гульнара 
Журабаева жана Жогорку Соттун мурунку судьясы Клара Сооронкулова белгисиз кишилер 
тарабынан алардын аркасынан аңдыгандыгын, аларды сүрөткө жашыруун тарткандыгын жана 
сүйлөшүүлөрүн жаздыргандыгын билишкен.356 Укук коргоо органдары бул иш боюнча бир да 
шектүүнү кармабастан же себептердин түшүндүрмөсүн бербестен расмий түрдө тергөө 
жүргүзүшкөн.  

                                                           
349 Айзирек Иманалиева, Кыргызстан: Жаңы камалуулар жарандык коомдун кысымга алынышын көрсөтүүдө, Eurasianet, июнь 2020, 
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-fresh-arrest-shows-how-screws-are-tightening-on-civil  
society?fbclid=IwAR1wQg92Ojqch4pDSqWguQv_LKlJ9SkqdNfdYQv-66O0gZzlU8O3U5KAerY 
350 RFE/RL, Кыргызстандын мурунку премьер-министрдин адвокаты жалган жалааларды жабуу боюнча кампаниялардын курманы 
болгондугун айтып чыгууда, февраль 2019, https://www.rferl.org/a/former-kyrgyz-pm-s-defense-lawyer-says-targeted-by-smear-
campaign/29785685.html 
351 Эльдияр Арыкбаев, Эмоциялар, мазактоолор, шылдың келекеси жана какшыктар: Чолпон Жакупованы эмне үчүн соттоп жатышат?  
Kloop, май 2017, https://kloop.kg/blog/2017/05/02/oskorbleniyaemotsiiironiyaisarkazmzachtosudyatpravozashhitnitsucholpondzhakupovu/ 
352 Чолпон Джакупова, Фэйсбуктагы пост, Facebook, октябрь 2020, 
https://www.facebook.com/cholpon.djakupova/posts/3370862356329938 
353 Эркин Европа/Эркиндик радиолорунун Кыргыз кызматы, Кыргыз журналистине Францияда баш калка берилди, Эркин 
Европа/Эркиндик радиолору, февраль 2019, https://www.rferl.org/a/kyrgyz-journalist-who-denies-hate-incitement-charge-says-given-
political-asylum-in-france/29791479.html 
354 Абдумомун Мамараимов, Азиза Абдирасулова: "Кыргызстандын Парламенти мамлекетке чыккынчылык жасады”['Aziza Abdirasulova: 
Kyrgyzstan parliament committed crime against state'], Фергана агенттиги, февраль 2019, https://fergana.news/articles/105294/ 
355 Алина Пак, Укук коргоочу Азиза Абдирасулова ага карата аңдуу жүргүзүлгөндүгү тууралуу билдирүү жасады, Kloop, декабрь 2016, 
http://kloop.kg/blog/2016/12/08/pravozashhitnitsaazizaabdirasulovazayavilachtozanejsledyat/ 
356 Фергана агенттиги, Кыргыз айым-укук коргоочулары телефондору үчүнчү тараптан угууга алынгандыгы тууралуу арызданышты, 
сентябрь  2018, http://www.fergananews.com/news/32607 
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Орусия жетектеген мурун Бажы биримдигине, кийин Евразиялык экономикалык биримдикке 
Кыргызстан интеграциясын баштаган мезгилде УКМК бүтүндөй укук коргоо уюмдарын куугунтукка 
алган. 2015-жылы уюмдун юристтеринин үйлөрүн тинтүү менен Оштогу “Бир Дүйнө” жана Адам 
укуктарын коргоо Борборунун офистерине кол салышкан.357 
 
Авторду кошо эске алуу менен алдыңкы укук коргоочулар Укук коргоочулардын Кеңешмесин 
башында 2008-жылы Кыргызстандын акыйкатчысынын маалында түзүшүп, мыйзам үстөмдүгү  
менен адам укуктары тууралуу элдин кабардар болуусун жогорулатуу багытында иштеген 
бейрасмий платформа катары кызмат көрсөтүүнү көздөшкөн. Ошондой эле, расмий институттар 
өздөрүнүн иштерин аткара албай калганда, мамлекет менен коомчулукка системалык деңгээлде 
пайда болгон маселелер боюнча эскертүү берүү үчүн дагы иштерин башташкан. Жаңжалдарды 
чечүү үчүн колдонулуучу механизм катары платформа өзүнүн ресурстарын жана коомдук 
ишмерлер менен болгон байланыштарын колдонгон.  
 
Бул Кеңешменин көрүнүктүү жетишкендиктеринин бири укук коргоочулар толугу менен 
акталуусун талап кылгандарына карабастан, 2008-жылы Ноокатта орун алган башаламандыктарга 
катышкандардын мунапысы болгон.358 Дээрлик бардык айыпталуучулар этникалык өзбектер 
болуп, кыйноолорго жана процессуалдык бузууларга толгон процесс учурундагы көрсөтүлгөн 
экстремизм үчүн соттолушкан. Ошол убакта жаңжалдарды жөнгө салуунун дагы бир куралын 
колдонууга мүмкүн болгон. Дал ушундай жол аркылуу келечектеги президенттердин маалында 
кеңештердин негизи түптөлгөн.   
 
2014-жылы Крымдын аннексиясы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилелердин 
өзгөчөлүктөрүн ачык көрсөткөн. Укук коргоочулардын Кеңеши Орусиянын Украинага карата 
жасаган кастык мамилесин катуу сынга алып, Кыргызстандын Өкмөтүн Кремльдин тарабына 
өткөндүгүн айыптаган. Албетте, Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнө колдоо көрсөтүп 
келген ЖМКлар бул көз карандысыз адамдардын тобун жетиштүү түрдө жамандашкан.359 Укук 
коргоочулардын Кеңеши ошол эле жылы ишмердүүлүгүн токтоткон.  
 
Жаңжалдарды жөнгө салуу механизминин ролун ойногон Кеңештин жоюлушу мамлекет 
тарабынан жасалган басымдын күчөлүшүн белгилеп, радикалдык жана жашыруун ишмердүүлүгү 
үчүн оңтойлуу шарттарын түзүү менен мындай ресурсту коркунучтун алдында калтырууда.   
 
Орусия тарабынан жетектелген жана бир катар мурунку советтик республикаларды камтыган 
Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму өлкөдөгү көптөгөн бейөкмөт уюмдарды анын көз 
карандысыздыгына коркунуч келтирүүсүнүн четин чыгаруу менен Кыргызстандын өкмөтүн 
сындаган.360 Кошумча отчеттуулук же чет мамлекеттик агенттер  жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 

                                                           
357 Джастин Бёрк, Кыргызстан: Кылмыш куугунтугу укук коргоочуларды “күжүрмөн даярдыктын” абалына келтирди, Eurasianet, ноябрь 
2014, http://www.eurasianet.org/node/70846; Крис Риклтон, Активисттердин билдирүүлөрүнө ылайык, Кыргызстандын коопсуздук 
кызматкерлери өзбек азчылыктарына коркутуу-үркүтүүлөрдү жасоодо, Eurasianet, апрель 2015, https://eurasianet.org/kyrgyzstans-
security-agents-intimidating-uzbek-minority-activists-say 
358 Дэвид Триллинг, Борбордук Азиядагы ислам жоочуларына Кыргызстандын тийгизе алчу таасирине баа берүү, Eurasianet, июнь 2010, 
https://eurasianet.org/evaluating-kyrgyzstans-impact-on-the-islamic-militant-threat-in-central-asia 
359 StanRadar.com, "Кыргызстандын укук коргоочуларынын Кеңеши" бул ангажирдүулүкпү же бейтараптыкпы?  (6 жылдын ичиндеги 
кайрылуулардын талдоосу), июль 2014, 
http://www.stanradar.com/news/full/10870sovetpravozaschitnikovkyrgyzstanaangazhirovannostilibespristrastnostanalizobraschenijza6let.htm
l 
360 Элеонора Бейшенбек кызы, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдары Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун (ЖККУ) 
көзөмөлүндө, Эркин Европа/Эркиндик радиолорунун Кыргыз кызматы, март 2015, http://rus.azattyk.org/a/26890889.html 

http://www.eurasianet.org/node/70846
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жардамы менен бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө каттуураак көзөмөлдүн киргизилиши 
боюнча демилге иш-жүзүнө ашарына 2016-жылы бираз гана калган, бирок батыш донорлор менен 
жарандык коомдун жасаган басымынан улам четке кагылган. Кызуу талаш-тартышуулардын 
кезинде түзүлгөн “уулуу” кырдаал укук коргоочуларга карата кастык мамиледеги абалдын 
түзүлушүнө өбөлгө болгон.361 
 
Белгиленип же белгиленбей кеткен жарандык лидерлердин, укук коргоочулардын жана 
активисттердин көпчүлүгү аларга карата укук коргоо органдар же алардын ишенген кишилеринин 
тарабынан жасалган мындан да алда канча кооптуу куугунтуктары тууралуу маалымат менен 
кеңири эл менен бөлүшүүдөн баш тартышмак. Мындай куугунтуктун аракеттерине кокустан 
жаракат келтирүүгө жада калса өлтүрүүгө да жасалган көптөгөн далалаттар, алардын 
ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон жана болбогон иш-аракеттер үчүн камакка алынышы кирет. 
Ишмердүүлүктөрүнө байланыштуу болбогон кылыктары мас абалда унааны айдоо же 
коомчулуктун нааразычылыгын козгоочу көзөмөлдөнүүчү баңгизаттын колдонулушун айтууга 
мүмкүн болгон.  
 
Мамлекеттик органдар тарабынан жасалган куугунтуктоолордон өздөрүн коргоп калуу жана 
ишмердүүлүктөрүн элдин алдында ачык-айкын жүргүзүү максатында гана кээ бир жарандык 
лидерлер улуттук сыйлыктарын алып жаткандары түшүнүктүүдөй эле.362 Мамлекеттик бийлик укук 
коргоочуларга сый мамиле жасоодон баш тартып жатканда, чет элдик демократиялык институттар 
менен эл аралык уюмдары укук коргоочунун иши канчалык деңгээлде кооптуу экени тууралуу 
элдин кабарын жогорулатуу үчүн жанданышат.363 
 
Активизмдин COVID-19 пандемиясына каршы жооп катары эсептелүүсү  
Коррупциясы жоюлбаган башка чет мамлекеттерде байкалгандай эле, Кыргызстан COVID-19 
пандемиясына каршы чаралардын көрүлүшүнүн муктаждыгына дуушар болгон. Жеке адамдар 
жана ишкерлер тарабынан колдоо көрүп, жарандык сектордон жардамга келген ыктыярчылардын 
массалык активдүүлүгү өкмөттүн таажы вирусунун дүрт этип жайылып кетишине каршы жасаган 
кесипкөй эмес жана алсыраган реакциясын жумшартууда өлкөгө кыйла жардам беришкен. 
Коррупциялык чиновниктерге байланган саясий активисттер партиялык каражаттарга ээ болуп 
турса да, анчалык пайдасын көрсөтө алышкан эмес.  
 
Активизм өзү менен өзү коомдо болгон боштукту толтурат, бирок ошол эле убакта бир эле 
жарандык секторду эмес, кээде мамлекеттин дагы ишин аткарып койчу кызматтарды сунуштай 
билген жарандык коомду түзүүгө жөндөмдүү болушу керек. Кыргызстанда мындай активизм 
мамлекеттик мекемелерге жетишпеген билимдерге ээ боло алган. Борбордук Азиянын Америка 
университетинин  Борбордук Азия боюнча алдыңкы болуп эсептелиниши кокустан эмес, анткени 
анын көптөгөн бүтүрүүчүлөрү эл аралык деңгээлдеги абройго жетип, коомго өз пайдасын алып 
келүүдө.   
 

                                                           
361 Анна Лелик, Кыргызстан:  Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам долбоору четке кагылды, Бейөкмөт уюмдары сүйүнүүдө, Eurasianet, 
май 2016, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-foreign-agent-bill-nixed-ngos-rejoice; Aйзирек Иманалиева, Кыргызстан:  Баш мыйзам 
долбоору бейөкмөт уюмдарды дубалга такоо коркунучун чагылдырууда, Eurasianet, май 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-draft-
bill-threatens-to-drive-ngos-against-the-wall 
362 Кыргыз Республикасынын Президентинин веб-баракчасы, 'Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сыйлыктардын берилүүсү 
жөнүндө', ноябрь 2017, http://www.president.kg/files/docs/award/ukaz_noyabr_russ.pdf  
363 АКШнын Мамлекеттик департаменти, Foro Penal укук коргоо уюму жана Азимжан Аскаровго 2014-жылдын  “Адам укуктарынын 
коргоочусу” сыйлыгын тапшыруу жөрөлгөсү, июль 2015, https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244903.htm 
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Президент Атамбаев убагындагы УКМК Facebook социалдык тармагында өзүнүн сынчыларын 
аңдып таап, андан кийин президенттикке келген Жээнбековдун маалында сынчылардын ишин 
кеңейткен.364 ИИМ менен биргеликте, өкмөттүн COVID-19 пандемиясына каршы көрүлгөн начар 
чаралары боюнча макул болбогондугун социалдык тармактарда билдиришип, сынчылар жашаган 
үйлөрүнө чейин барышып, айткан сөздөрүнөн баш тартуусуна коюлган талаптары кээ бир 
учурларда сынчылардын камакка алынышына чейин алып келген.365 Пандемия менен күрөшүүгө 
багытталагн ири көлөмдөгү эл аралык финансылык жардамы максаттуу эмес сарпталып 
жаткандыгы тууралуу болгон коомдун божомолдору натыйжада саясий өзгөрүүлөр боюнча 
чечилбеген доолорду мындан да катуу курчутуп, учурлардын көбүндө мындай доолор эч качан 
пайданы алып келген эмес.366 
 
Мындай кырдаал активисттерден, ыктыярчылардан жана жаш саясатчылардан турган “Реформа” 
аттуу алгачкы саясий партиясын жараткан массалык онлайн-активдүүлүгүн козгогон факторго 
айланып калышы мүмкүн болгон.367 Бул партиядагы кээ бир ыктыярчылар саясий аренадагы 
негизги партиялардын катарына кошулуп кетишкен.  
 
Кыргызстандагы төңкөрүштөр учурлардын көбүндө соңуна чыкпай калып, бийликти күч менен 
алмаштыруунун негизги куралына айланып, бир саясий топтун башка топтордун үстүнөн болгон 
саясий үстөмдүгүнө өбөлгө түзүп, президенттиктин “демөөрчүсү” катары колдонулуп, көптөгөн 
бейкүнөө жарандардын өлүмдөрүнө себепкер болгон.   
 
Жарандык активисттерден айырмаланып, саясатчылар өздөрүнүн шайлоочуларынын, саясий 
топтордун жана каржы өнөктөштөрүнүн колдоосунан пайда көрүшкөн. Мүмкүн, ошол себептен 
улам саясатчылар өздөрүнүн иштерин токтотуп калганда, мыйзамсыз бир нече айыптарга 
шектелип, түрмөгө отуруу тобокелине барышат, анткени аны менен бийлик алмашкан соң,  
мөөнөтүнөн мурун эркиндикке чыгуусуна байланыштуу саясий упайларды топтоого умтулушкан. 
 
Дал Бишкектеги активисттер парламенттик шайлоолордо орун алган массалык бузууларга каршы 
чыгышып, жыйынтыгында укук коргоо органдары менен болгон тирешине алып келген. Бирок, 
тажрыйбалуу саясатчылар аймактардагы колдоосу менен ошол маалдан пайдаланышып, саясий 
айыптар боюнча камалгандарды эркиндикке чыгарышып, Убактылуу Өкмөттү түзүүгө жана Баш 
мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуусуна киришкен. Кийин, 2021-жылдын январда өткөн 
президенттик шайлоолордо жеңишке жеткен соң Садыр Жапаров 2020-жылкы төңкөрүштү 
түрмөдө отуруп, пландап жатканынын “ачыкка чыгарды”.368 
 
Кыргызстандагы укук коргоочулардын ишмердүүлүгүнүн келечеги үчүн көптөгөн татаал маселелер 
бар, мисалы: эл аралык институттар менен чет өлкөлүк донорлор тарабынан үзгүлтүксуз 
финансылык жана моралдык колдоонун көрсөтүлөөрү же көрсөтүлбөсү; укук коргоо 
ишмердүүлүгү үчүн укуктук аймагы жетиштүү болобу же болбойбу; мамлекет укук коргоочуларга 

                                                           
364 Нуржамал Жанибекова,  'Атайын кызматтар Атамбаевдин “Фэйсбуктагы” сынчыларын текшерүүдө', Kloop, январь 2017, 
http://kloop.kg/blog/2017/01/10/spetssluzhbyproveryayutkritikovatambaevavfejsbuke/ 
365 Kloop, 'Кимдин атын атабаш керек. Президентти сындаган учун кыргызстандыктарды кантип куугунтукташат', июль 2020, 
https://kloop.kg/blog/2020/07/31/tot-kogo-nelzya-nazyvat-kak-kyrgyzstantsev-presleduyut-za-kritiku-prezidenta/ 
366 Александра Ли, Кыргызстан таажы вирусуна каршы күрөшүү жүргүзүүгө миллиондогон АКШ долларды сарптап жатат, бирок 
бийликтегилер каражаттар кандай королуп жатканын жашырууда', Kloop, июнь 2020, https://kloop.kg/blog/2020/06/24/milliony-na-
covid/ 
367 Брюс Панниер,  Акыркы чуулуу төңкөрүштөн кийин Кыргызстанда ким калды?, RFE/RL, октябрь 2020, https://www.rferl.org/a/who-is-
who-in-kyrgyzstan-after-the-latest-tumultuous-uprising/30882154.html 
368 Владимир Соловьев, “Түрмөдө сен 24 саат бою сиз бош кишисиз”, Коммерсант, январь 2021, 
https://www.kommersant.ru/doc/4639707?from=main_1#id1957426 
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басым жасоодон баш тартабы же тартпайбы; адамдын эркиндигин жана негизги укуктарын 
чектөөгө умтулгандарга карата өсүп жаткан жазасыздыкка жол берилбестигинин 
камсыздалынышы.   
 
Алдыңкы демократиялык мамлекеттердин адам укуктарын бузгандарга карата санкцияларды 
киргизүү сыяктуу эски дипломатиялык ыкмасы (мисалы, Судандын мурунку президенти, Аль-
Баширге карата киргизилиши) Орусияны колдоп жаткан Кыргызстандагы тартип бузгандарга 
натыйжасыз болуу ыктымалдуулугу жогору. Же, болбосо Азимжан Аскаровдун учурундай эле 
Кыргызстандагы адам укуктарын бузгандарга санкциялардын колдонулушу ыраатсыз жана 
туруксуз натыйжага алып келмек. Анда укук коргоочуну кыйноого алган жергиликтүү 
милицонерден баштап Аскаровдун ишин көзөмөлдөгөн Башкы прокурорго чейин бул окуяга 
тиешелүү болгон кылмышкерлердин аттары сонун эле белгилүү болчу.369  
 
Туруктуу максаттарга жетүүнү көздөгөн кайсыл бир ишмердүүлүк болбосун, баардыгына 
ишенимдүү жана үзгүлтүксүз финансылык колдоо керектелет. Кыргызстанды таажы вирустун 
пандемиясы каптап кеткенде адамдын эркиндигин жана укуктарынын сакталышына өбөлгө түзүу 
үчүн жеке сектор жергиликтүү же улуттук деңгээлдеги укук коргоо ишмердүүлүктү каржылай 
баштап чыгаар, ким билет? Ал эми кээ бир юристтер болсо адам укуктарын коргоо жаатында 
колдон чыгарып жиберген мүмкүнчүлүктөрүн кайтаруунун үстүнөн ишке киришип, мындай 
мүмкүнчүлүктөргө айрым иштер боюнча кызыкчылыктарга өкүлчүлүктү камсыздоо менен соттук 
териштирүүлөрдү стратегиялык деңгээлде жүргүзүү кирген.  
 
Бишкекте жайгаштырылган чет өлкөлүк жана эл аралык миссиялар донорлордун өкүлдөрү болсо 
да, алардын Кыргызстандын бийлигине тийгизген таасири төмөн болуп, көбүнчө биргеликте 
жүргүзүлгөн долбоолордун күтүлүп жаткан жана көбүнчө техникалык мүнөзгө ээ болгон 
жыйынтыктарына байланыштуу эле. Кыргызстандагы реформаларды каржылап жаткан штаб-
квартираларда же өкмөттөрдө отурган чечим кабыл алуучулар өздөрүнүн өкмөттөрүнөн 
жогорураак деңгээлдеги жыйынтыктарды талап кылуулары керек. Демократиялык өнүктүрүүгө 
багытталган жардам Кыргызстандагы жарандык сектордун канааттандырылгандыгынан көз 
каранды болушу зарыл. 
 
Калыптанып калган демократиялар мыйзам үстөмдүгүнүн маселелери боюнча болгон 
тынчсызданууларын билдиргендиги менен гана чектелбестен, алардын адам укуктары менен 
эркиндигине сый мамиленин сакталышына болгон пикирлери керектүү адамдарга жетээрине 
толук ишенимде болушу шарт. Дал ушундай жол аркылуу кыргыз элинин казынасына салык 
төгүүчүлөрдүн төлөгөн акчаларынын баркы жогорулап, Кыргызстан өзүнүн эле укук 
коргоочуларын куугунтукка алуусун токтото алат.   
 
 

                                                           
369 Front Line Defenders (Ирланддык укук коргоо уюму), Азимжан Аскаровдун учуру, июль 2020, 
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/azimjan-askarov-sentenced-life-imprisonment 
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10. Көпүрө астынан: Троллинг жана Кыргызстандагы 
көз карандысыз маалымат каражаттарынын 
куугунтукталышы 

Бегайым Үсөнова менен АРТИКЛЬ 19дун макаласы370 
 
2019-жылы ноябрь айында “Азаттык” радиосу (“Эркин Европа” / “Азаттык» радиосунун кыргыз 
кызматы), Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны изилдөө борбору (OCCRP) жана анын 
Кыргызстандагы Kloop.kg өнөктөш борбору Кыргызстандын Бажы кызматындагы кеңири жайылган 
коррупция боюнча биргелешкен иликтөөсүн жарыялаган эле.371 Бул иликтөө жарыялангандан 
кийин Интернетте журналисттерди коркутуулар, кемсинтүүлөр акыркы шайлоолордон бери 

                                                           
370 Бегайым Үсөнова – учурда Кыргызстандагы Медиа Полис Институтунун директору, бул кызматта 2009-жылдан бери иштеп келет. 
Медиа Полиси Институту өлкөдөгү көз карандысыз журналисттерге жана медиа уюмдарга эксперттик укуктук талдоо жүргүзүп, колдоо 
көрсөтөт. Медиа Полиси Институтунда иштеп жүргөндө, Бегайым сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги, 
кастык тили, медиа сабаттуулук жана жалпы эле медиа саясат боюнча көптөгөн дарстарды, семинарларды жана тренингдерди өткөрдү. 
Бегайым Кыргызстандагы ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун, медиа сабаттуулукту, кадыр-баркка шек келтирүү, шайлоону чагылдыруу 
жана экстремизмге каршы мыйзамдарды камтыган бир катар басылмалардын автору жана авторлошу болуп саналат. 
АРТИКЛЬ 19 – сөз эркиндиги жана маалымат эркиндигин коргоо жана жайылтуу боюнча дүйнө жүзү боюнча иштеген адам укуктарын 
коргоочу көз карандысыз уюм. Анын аталышы жана мандаты Адам укуктарынын жалпы декларациясынын сөз эркиндигине кепилдик 
берген 19-беренеси менен байланышкан. АРТИКЛЬ 19 эл аралык жана салыштырма укук менен алдыӊкы тажрыйбага негизделген 
ченемдик жана маалыматтык, ошондой эле сөз эркиндигине байланыштуу маселелер боюнча бир катар документтерди даярдады. 
АРТИКЛЬ 19 эл аралык органдардын жана Интернетти башкаруу органдарынын сөз эркиндигин коргоодогу жана өнүктүрүүдөгү 
Интернеттеги техникалык стандарттарды белгилөөчү ролун изилдейт. 
371 “Азаттык”, OCCRP, Kloop.kg. Жибек жолундагы кландар, коррупция жана аткезчилик. OCCRP. 2019-ж., 
ноябрь. https://www.occrp.org/ru/plunder-and-patronage/ 

https://www.occrp.org/en/plunder-and-patronage/
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уланып келе жаткан Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКларга карата жаңы коркутуулар менен 
опузалар доору башталганынан кабар берет. Бул макалада көз карандысыз журналисттерге жана 
медиа уюмдарга карата интернеттеги куугунтуктун канчалык күч алгандыгы чагылдырылып, 
мамлекеттин, социалдык медиа платформалардын жана журналисттердин өздөрүнүн буга жооп 
мамилеси иликтенип, көйгөйдү чечүү боюнча максаттуу сунуштар берилди. 
 
Оңтойлуу шарттар 
Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКлар жана алардын журналисттери акыркы кездерде, жалаа 
жабуу тууралуу көйгөйлүү мыйзамдардан улам, байма-бай куугунтукка алынып жатышат.372 Мунун 
көрүнүктүү мисалы – ошол кездеги президент А.Атамбаевдин 2017-жылы март айында көз 
карандысыз Zanoza.kg онлайн жаңылыктар платформасына (азыркы Кактус Медиа) жана 
башкаларга каршы миллиондогон долларлык доо койгондогу сот иштери.373 Бул иш БУУнун Адам 
укуктары боюнча комитетине жөнөтүлгөн, эми алардын сунуштары күтүлүп жатат. Бирок 2019-
жылы ноябрь айында “Aзаттык”, OCCRP жана Kloop.kg’нин материалдары менен иликтөөлөрүнүн 
жарыяланышы көз карандысыз ЖМКларга карата коркутуулардын жана чабуулдардын мүнөзү 
өзгөрүп, Интернеттеги куугунтук бир кыйла көбөйө баштаганын айгинелейт. Иликтөөнүн жана 
кийин башка көз карандысыз маалымат каражаттары тарабынан бул иликтөө менен байланышкан 
башка макалалардын жарык көрүшү иликтөөгө катышкан журналисттерге тикелей кол 
салуулардын эле эмес, санариптик чабуулдардын жана интернеттеги куугунтуктун да себепчиси 
болду.374 Бул тенденция 2020-жыл бою да уланып, 2020-жылы 4-октябрдагы талаштуу 
парламенттик шайлоодон кийин жана 2020-жылы 17-ноябрда сунушталган конституциялык 
реформанын артынан ого бетер күч алды. 
 
Көз карандысыз иликтөөлөр менен алектенген журналисттерди коркутуу 
Ноябрь айында Kloop.kg’нин иликтөөсү жарыялангандан кийин, Kaktus Media көз карандысыз 
онлайн маалымат платформасы жана башкалар иликтөөнү сындаган жана ага катышкан 
журналисттерди куугунтуктаган социалдык медиа троллдор көбөйгөнүн белгилешкен.375 Бул 
“троллдордун” аккаунттарда журналисттик иликтөөнү төгүндөгөн, ошондой эле 2019-жылдын 25-
ноябрына белгиленген өлкөдөгү коррупцияга каршы тынч нааразычылык акциясына катышууну 
пландап жаткандарга асылган комментарийлери камтылган. Кыргызстандагы көз карандысыз 
маалымат каражаттарына кол салуу жаңылык деле эмес. Бирок, 2017-жылы жалаа жабуу боюнча 
сот процесстеринен көрүнүп тургандай, сын айткан адамдарды коркутуу сыяктуу салтка айланып 
калган ыкмаларга троллинг жана онлайн куугунтук сыяктуу жаңы ыкмалар кошулду. 
 
 
 

                                                           
372 АРТИКЛЬ 19. Кыргызстан: “Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигине кепилдиктер жөнүндө” мыйзам. 2017-ж., 
август. https://www.article19.org/resources/kyrgyzstan-law-protecting-presidents-honour-and-dignity-should-be-abolished/ 
373 АРТИКЛЬ 19. Кыргызстан: Zanoza.kg жаӊылыктар платформасын жана анын журналисттерин мыйзам аркылуу куугунтук токтотулсун. 
2017-ж., декабрь. https://www.article19.org/resources/kyrgyzstan-stop-legislative-harassment-of-zanoza-kg-and-its-journalists/ 
374 Руслан Харизов. Болот Темировго кол салуу. Factcheck.kg редактору билдирүү менен чыкты. 24.kg. 2020-ж., 
январь. https://24.kg/obschestvo/140225_napadenie_nabolota_temirova_redaktor_Factcheckkg_vyistupil_szayavleniem/; Аида Жумашова. 
Матраимовдун аялынын сарптоолору. Factcheck.kg сайтына DDoS чабуул улантылууда. 24.kg. 2019-ж., 
декабрь. https://24.kg/obschestvo/138321_tratyi_jenyi_matraimova_DDoS-ataka_sayta_Factcheckkg_prodoljaetsya/ 
375 Адеим Убакеева. Ачык-айкын. Фейктер жана чыныгы адамдар, алар кимдердин фотолорун уурдап алган. Kloop.kg. 2020-ж, 
январь. https://kloop.kg/blog/2020/01/22/naglyadno-fejki-i-realnye-lyudi-chi-foto-oni-ukrali/; Айдана Абдуваитова. Троллдор сөз 
эркиндигин жактаган акцияны гей-парад деп каралагысы келет. Алардын дагы бири Матраимовду мактап жатат. Kaktus Media. 2019-ж., 
декабрь. https://kaktus.media/doc/402916_trolli_hotiat_vydat_akciu_za_svobody_slova_za_gey_parad._eshe_odin_iz_nih_hvalit_matraimov
a.html; Александр Шабалин. $700 млн жөнүндөгү иликтөөдөн кийин Матраимовду колдоп чыккан троллдор менен боттордун иши 
тууралуу. Kaktus Media. 2019-ж, 
ноябрь. https://kaktus.media/doc/401754_o_rabote_trolley_i_botov_podderjivaushih_matraimova_posle_rassledovaniia_o_700_mln.html 
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Тролддорду тандоо 
Кыргызстанда 2020-жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон жана Борбордук шайлоо 
комиссиясынын жыйынтыктарын жокко чыгаруу чечиминен кийин, көз карандысыз маалымат 
каражаттарына жана журналисттерге карата интернеттеги коркутуулар көбөйүп, аны менен катар 
журналисттерге кол салуу учурлары да көп каттала баштады.376 Учурда “тролл фабрикаларынын” 
көбөйүшү жана алардын саясий оппоненттерин дагы, ЖМКларды жаманатты кылуу үчүн 
колдонулушу журналисттерге карата Интернеттен кыянаттык менен пайдалануунун күчөшүнө 
түрткү болду деп айтылууда.377 
 
“Азаттык” радиосуна жасалган чабуулдар 
Кыргызстандагы башка көз карандысыз ЖМКлар сыяктуу эле, “Азаттык” радиосу коррупцияга 
тиешелүү иликтөөсүн жарыялай баштаганга чейин эле журналисттери менен бирге 
саясатчылардын жапырт каралоосуна кабылды.378 Бирок көптөн бери улантылып келген мындай 
каралоо жана чабуулдарга салыштырмалуу “Азаттыктын” журналисттери азыр интернетте ого 
бетер катуу коркутуу жана куугунтук башталганын кабарлады. «Азаттык» радиосу белгилүү 
саясатчылардын жарыя сөздөрүндө сынга кабылып, бул жаңылыктар платформасына 
интернеттеги чабуулдардын көбөйүшүнө түрткү берди.379 
 
Конституциялык реформага каяша кылгандар сынга кабылды 
17-ноябрда Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору 
жарыяланды. Улуттук жана эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттары жана жарандык коом 
уюмдары, анын ичинде Медиа Полиси Институту жана АРТИКЛЬ 19 уюмдары, колдонуудагы 
конституцияда белгиленген жана эл аралык укук менен кепилденген укуктар менен 
эркиндиктерди бузат деп сунушталган түзөтүүлөрдү сынга алышты.380 Сунушталып жаткан 
өзгөртүүлөргө каршы чыккан айрым журналисттер, активисттер жана юристтер, айрыкча аялдар 
онлайн чабуулдарга кабылды. Аларды коркутуп, кемсинтип, каралап турушту.381 Бул сөз 
эркиндигине кедерги болуучу, сын-пикирлерди басууга жасалган ачык аракет айрыкча социалдык 
тармактардын кыргыз тилдүү сегменттеринде байкалды.382 Медиа Полиси Институту жана медиа 
коомчулуктун башка өкүлдөрү саясий лидерлерди интернетте аларды сындагандарды коркутууну 

                                                           
376 Айдай Токоева. Медиа коомчулук саясатчыларды өз тарапташтарынын журналисттерге жана активисттерге опуза кылуусун 
айыптагыла деп чакырды, Kloop.kg. 2020-ж., декабрь. https://kloop.kg/blog/2020/12/01/mediasoobshhestvo-prizvalo-politikov-osuzhdat-
onlajn-ugrozy-zhurnalistam-i-aktivistam-so-storony-svoih-storonnikov/ 
377 Камила Ешалиева. “Ар биринин соцтармактарда 200дөй аккаунту болгон”. Кыргызстанда “троллдор фабрикалары кандай курулган. 
OpenDemocracy. 2020-ж., ноябрь. https://www.opendemocracy.net/ru/fabriki-trollei-v-kyrgyzstane/ 
378 24.kg. Сөз эркиндигине кол салуулар. Оодарылган тырмоо эффекти. 2020-ж., октябрь. https://journalist.kg/ru/analytics/napadki-na-
svobodu-slova-effekt-perevernutyh-grablej/; Азамат Тынаев, Кыргызстандык ЖМКлардын эркиндигине болгон эӊ башкы коркунучтар 
кайсылар? CABAR. 2019-ж., https://cabar.asia/ru/kakovy-glavnye-ugrozy-svobode-kyrgyzstanskih-smi 
379 Айдана Абдуваитова. Садыр Жапаров өз тарапташтарынын опузасы жана кысымы жөнүндө түшүндүрмө берди. Kaktus Media. 2020-
ж.,октябрь. https://kaktus.media/doc/423236_sadyr_japarov_prokommentiroval_ygrozy_i_davlenie_na_jyrnalistov_ot_svoih_storonnikov.ht
ml; Айжамал Жаманкулова. Садыр Жапаров өзүнүн сөздөрүнүн маанисин “Азаттык” бурмалап жатат деп билдирди. Медиа 
коомчулук  президенттин м.а. айыптоолору ЖМКга коркунуч жаратат деп эсептейт. 2020-ж., 
ноябрь. https://kloop.kg/blog/2020/11/10/sadyr-zhaparov-zayavil-chto-azattyk-iskazhaet-smysl-ego-slov-mediasoobshhestvo-schitaet-
obvineniya-i-o-prezidenta-ugrozoj-dlya-smi/ 
380 АРТИКЛЬ 19. Кыргызстан: конституциянын долбоору пикир айтуу эркиндигине жана ЖМК эркиндигине коркунуч жаратат. 2020-ж., 
декабрь. https://www.article19.org/resources/kyrgyzstan-draft-constitution-threatens-freedom-of-expression-and-freedom-of-the-media/ 
381 Мирлан Кадыров. Онлайн опузалар демократияга кандай зыян келтирет. “Азаттык”. 2020-ж., 
декабрь. https://rus.azattyk.org/a/30978025.html 
382 Бакыт Төрөгелди. Соцтармактардын кыргыз сегментинде опуза жана коркутуу күч алды. “Азаттык”. 2020-ж., 
ноябрь. https://rus.azattyk.org/a/30964989.html 
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жана куугунтукту колдобоого жана онлайн чабуулдар тикелей зомбулукка алып келиши мүмкүн 
экендигин эске алуу менен аларга каршы чара көрүүгө чакырышты.383 
 
Коркунучтарга каршы мамлекеттин аракетсиздиги 
Журналисттер баары бир каралбайт деп Интернеттеги куугунтук жана кыянаттык боюнча укук 
коргоо органдарына арызданбаганын билдиришти.384 Бул бир жагынан айрым саясатчылардын 
журналисттерди интернетте куугунтукка, ушундай чабуулдарга түздөн-түз көкүтүү менен же ал 
жоруктарды эч айыптабай коюп, жалпы бейбаштыкка шыкак берип жаткандыгы менен 
байланыштуу болушу мүмкүн. 
 
Журналист аялдарга карата Интернеттеги куугунтукту жана зомбулукту иликтөө боюнча АРТИКЛЬ 
19дун жакында жарык көргөн колдонмосунда мамлекеттердин журналисттерди оффлайн жана 
онлайн режимде коргоо боюнча төмөнкүдөй милдеттенмелери көрсөтүлгөн:385 

 Адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга ылайык, мамлекеттер журналисттердин өз 
ишин көз карандысыз жана жөнү жок кийлигишүүсүз жүргүзүшү үчүн коопсуз жана 
жагымдуу чөйрөнү камсыз кылуу максатында сөз эркиндигине болгон укукту мыйзам, 
саясат аркылуу жана иш жүзүндө коргошу керек. Мамлекеттер ошондой эле 
журналисттердин сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кылмыштарга тыюу салынышын, 
журналисттерге кол салуулардын алдын-алууну, журналисттердин корголушун жана 
күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышын камсыз кылуу боюнча алгылыктуу 
милдеттенмелерди аткарууга тийиш. 

 Жеткиликтүү иликтөөлөр көрсөткөндөй, Интернеттеги куугунтук үчүн мыйзамдуу 
жоопкерчиликти кантип алуу керектиги боюнча так аныктама жок жана бул көбүнчө сөз 
эркиндигине зыян келтирген жаңы, өтө эле жалпы мыйзамдарды кабыл алууга алып 
келиши мүмкүн. 

 Сөз эркиндигине болгон укукту чектеген кандай гана токтом болбосун, ЖСУЭПтин 19-
беренесинин 3-пунктуна ылайык үч бөлүктүү критерийге жооп бериши кажет; ал эми 
жазык мыйзамы өзгөчө куугунтук жана Интернеттеги зордук-зомбулук олуттуу зыян 
келтирүү сыяктуу белгилүү бир деңгээлге жеткен өзгөчө учурларда колдонулушу керек. 

 
2019-жылы ЕККУнун Интернеттеги журналисттерге карата куугунтук, зордук-зомбулук жана 
ЖМКлардын эркиндиги боюнча өкүлүнүн баяндамасында: “куугунтук жана онлайн режимдеги 
зордук-зомбулук олуттуу зыян келтириши мүмкүн болсо, полиция жана прокуратура 
органдары өз убагында, жигердүү иш алып барышы, ал эми кылмыш жасагандар тийиштүү 
түрдө жоопко тартылышы зарыл. Мындай реакция толугу менен жабырлануучунун 
билдирүүсүнөн жана жазаны талап кылуусунан көз каранды болбошу керек, анткени онлайн 
режимдеги куугунтук журналисттин да, жалпы элдин да сөз эркиндигине болгон укукту бузат 
(демек, коомдук маселе катары каралууга тийиш)”, – деп белгиленген.386 
 
 

                                                           
383 Институт Медиа Полиси. Кыргызстандын медиа уюмдары президенттин м.а. демократиялык коомдогу эркин ЖМКлардын ролун эл 
алдында таанып, ырастоого чакырып жатат. 2020-ж., ноябрь. http://media.kg/wp-content/uploads/2020/11/mediaorganizaczii-kyrgyzstana-
prizyvayut-i.o.-prezidenta-publichno-priznat-i-podtverdit-rol-svobodnyh-smi-v-demokraticheskom-obshhestve.pdf 
384 Мирлан Кадыров. Онлайн опузалар демократияга кандай зыян келтирет. “Азаттык”. 2020-ж., 
декабрь. https://rus.azattyk.org/a/30978025.html 
385 АРТИКЛЬ 19. Журналист аялдарга карата интернеттеги асылуу жана зомбулукту иликтөө. 2020-ж., https://www.article19.org/wp-
content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-3-.pdf 
386 ЕККУ. Журналисттерге интернетте жасалып жаткан куугунтукка жана кыянатчылыкка карата жооп кылуунун укуктук жолдору – 
Финляндия, Франция жана Ирландиядагы кырдаал. 2019-ж., март. https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/413549 

http://media.kg/wp-content/uploads/2020/11/mediaorganizaczii-kyrgyzstana-prizyvayut-i.o.-prezidenta-publichno-priznat-i-podtverdit-rol-svobodnyh-smi-v-demokraticheskom-obshhestve.pdf
http://media.kg/wp-content/uploads/2020/11/mediaorganizaczii-kyrgyzstana-prizyvayut-i.o.-prezidenta-publichno-priznat-i-podtverdit-rol-svobodnyh-smi-v-demokraticheskom-obshhestve.pdf
https://rus.azattyk.org/a/30978025.html
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-3-.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-3-.pdf
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/413549
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Социалдык медиа платформалардан жооп алуу кыйындыгы 
Көпчүлүк журналисттер жана медиа уюмдар ири платформалар сунуш кылган ар кандай даттануу 
механизмдери аркылуу социалдык медиада Интернеттеги куугунтук жана коркутуп-үркүтүүлөргө 
карата тынчсыздануусун билдиришти. Бирок буга карата эч кандай жооп болгон жок. 
 
Журналист аялдарга асылуу жана зордук-зомбулук жөнүндө акыркы маалымат документинде 
АРТИКЛЬ 19 социалдык медиа платформаларын куугунтукка жана зомбулукка каршы коомдук 
стандарттарды жана башка саясатты иштеп чыгуу милдеттенмесине артыкчылык берет.387 
Facebook, Twitter жана YouTube (Google) өздөрүнүн платформаларында куугунтукка жана кордукка 
жол берилбейт деп билдиришет да, бул шарттардын бузулушуна карата ар кандай ыкмаларды, 
анын ичинде контентти өчүрүү, белги коюу жана пайдалануучуларды бөгөттөө чараларын 
колдонушат. Facebook сайтында журналисттерди колдоочу бир катар уюмдар менен биргеликте 
иштелип чыккан, журналисттерге Интернеттеги коопсуздук боюнча кеңештерди берген атайын 
бөлүм бар.388 
 
Бирок АРТИКЛЬ 19дун документинде социалдык медианын эрежелери көбүнчө жалпы жана 
бүдөмүк болуп, колдонмолор, тактап айтканда, куугунтукка жана кордукка жооп кылуу, 
кайрылуулар жана даттануулар, коргоо чаралары же аныктоо механизмдери ырааттуу сакталбай 
жаткандыгы белгиленет. Эрежелерди сактоону камсыздоо механизмдерин табуу ар дайым эле 
оңой боло бербейт, ал эми социалдык тармак компанияларынын жооп мамилеси көбүнчө 
байкалбайт же ыраатсыз жасалууда. Интернеттеги куугунтукка жана кыянаттыктарга жооп катары 
көрүлүп жаткан иш-аракеттер да, алгоритмдерди колдонуу жана алардын эрежелерине каршы 
келген контентти белгилөө үчүн машина менен окутуунун колдонулушу да жетиштүү даражада 
ачык-айкын эмес. Мындан тышкары, Кыргызстандын шартында социалдык тармактардын кыргыз 
тилдүү сегментинде көзөмөлсүз онлайн куугунтуктун күчөшү орус жана кыргыз тилдүү контенттин 
адилетсиз тескелип жатканын көрсөтүп турат. 
 
Корутунду 
Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана журналисттерге онлайн-куугунтуктун күчөшү 
өзгөчө тынчсыздандырат, анткени бул өлкөдөгү сөз эркиндигине терс таасирин тийгизүүчү өзүн-
өзү цензуралоого алып келет. Жакында эле Кыргызстанда “троллдор фабрикасынын” бар 
экендиги жана алардын онлайн режимде журналисттерге карата кыянаттыкты жайылтуудагы ролу 
айгинеленди, мунун өзү ушул көйгөйлөрдү бир нече деңгээлде чечүү керектигин дагы бир ирет 
тастыктап турат. Бул макаладан көрүнүп тургандай, өкмөт, социалдык медиа платформалар жана 
медиа уюмдар тарабынан жооп чаралар көрүлбөй жатканы Кыргызстандагы абалды курчутууда. 
Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын жана журналисттердин аброюна шек 
келтирген жогорку бийлик өкүлдөрүнүн ачык билдирүүлөрү кол салуулардын көбөйүшүнө түрткү 
болду, ал эми укук коргоо органдары журналисттерди коргоо, атап айтканда, интернеттеги 
коркутуулардан коргоо боюнча Кыргызстандын позитивдүү милдеттенмелерин аткарбай келет. 
Журналисттерге, айрыкча социалдык медианын кыргыз тилдүү сегменттерине карата жек көрүү 
сөздөрүнүн көзөмөлсүз көбөйүшү, кыргыз тилиндеги багыттоонун салыштырмалуу 
жетишсиздигинен улам келип чыгышы мүмкүн. Мунун айынан ушул платформаларда берилген 
онлайн куугунтук боюнча арыздарга үн кошкондор өтө аз болду. Мындан тышкары, кол салууга 
дуушар болгон көз карандысыз маалымат каражаттары жана журналисттер аларды ачык 
жарыялоону каалабагандай. ЖМК кызматкерлери укук коргоо органдары же социалдык медиа 

                                                           
387 АРТИКЛЬ 19. Журналист аялдарга карата интернеттеги асылуу жана зомбулук жана негизги социалдык тармактар. 2020-
ж. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-2.pdf 
388 Facebook. Журналисттер үчүн коопсуздук боюнча кеӊештер. https://www.facebook.com/formedia/blog/safety-tips-for-journalists 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-2.pdf
https://www.facebook.com/formedia/blog/safety-tips-for-journalists
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платформалары тарабынан жооп чаралар көрүлбөгөндүктөн, Интернеттеги кыянаттык менен 
куугунтукту документтештирбейт же ал тууралуу билдиришпейт. Интернеттеги куугунтук “иштин 
боло жүргөн эле жагы”, ошондуктан ага терикпей эле коюш керек деген пикирлер дагы бар. 
 
Андыктан Полиси Институту жана АРТИКЛЬ 19 ушул актуалдуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн 
Интернеттеги журналист аялдарга карата куугунтук жана зордук-зомбулук боюнча маалымат 
документтеринде келтирилген сунуштарды, ошондой эле АРТИКЛЬ 19дун адистери тарабынан 
түзүлгөн ЕККУнун Коопсуздук боюнча маалымдамасында (кыскача #SOFJO) Интернеттеги 
журналист аялдардын коопсуздугу боюнча төмөнкү сунуштарды беришет.389 
 
Кыргызстандын Өкмөтү үчүн: 

 Интернеттеги коопсуздукка жана гендердик аспектке өзгөчө көңүл буруу менен 
журналисттердин коопсуздугу боюнча улуттук иш-чаралардын планын иштеп чыгуу;390 

 Сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин сөз эркиндиги, журналисттердин 
коопсуздугу, гендердик аспектти эске алуу менен оффлайн жана онлайн түрүндө куугунтук 
жана кыянат жосундар боюнча тажрыйбаларын өркүндөтүү;391 

 Саясий лидерлерди, мамлекеттик кызматкерлерди жана / же бийлик өкүлдөрүн жалпыга 
маалымдоо каражаттарын, анын ичинде айрым журналисттерди каралоодон, коркутуудан, 
журналист аялдарга карата туура эмес көз карашты же кандайдыр бир басмырлоочу 
сөздөрдү колдонуудан, ошондой эле журналисттердин ишенимин жана көз карандысыз 
журналистиканын баркын төмөндөтүүдөн алыс болууга чакыруу;392 жана 

 Журналисттерге жана сөз эркиндигине каршы кылмыштарды иликтөөнүн протоколдорун, 
ыкмаларын жана жол-жоболорун күчөтүү.393 
 

 Кыргызстанда иштеп жаткан социалдык медиа платформалар үчүн:394 

 Социалдык тармактарды жетектеген компаниялар процессуалдык кепилдиктерди сактоо 
менен зыянды кенемтелөө механизмдерин өркүндөтүшү керек. Алар компаниялар 
коомчулугунун стандарттарын бузушу ыктымал куугунтук жана гендердик зомбулук 
сыяктуу контентти алып салуудан баш тарткан жосунга жооп чара көрүү мүмкүнчүлүгүнө да 
ээ болушу керек; 

 Социалдык тармактар компаниялары өз чечимдери жөнүндө жабыр тарткан тараптарга 
кабарлап, айрым контентерге же аккаунттарга карата жасап жаткан иш-аракеттеринин 
жүйөсүн көрсөтүшү керек. Алар ошондой эле ар кандай ички даттануу механизмдери 
жөнүндө так маалымат бериши керек; жана дагы 

 Социалдык тармак компаниялары коомдук иш-аракеттерди, анын ичинде куугунтук жана 
аялдарга зомбулук жаатында коомдук көзөмөлдү күчөтүү үчүн көп тараптуу жөнгө салуучу 
органдарга, мисалы, социалдык тармактар боюнча кеңештерге кошулуу жөнүндө 
ойлонушу керек. Атап айтканда, Facebook’тун Байкоочу кеңеши өз ишинде гендердик 

                                                           
389 АРТИКЛЬ 19. Журналист аялдарга карата интернеттеги асылуу жана зомбулук. 2020-ж.; https://www.article19.org/onlineharassment/; 
ЕККУ, Журналист аялдардын интернеттеги коопсуздугу, https://www.osce.org/fom/safety-female-journalists-online 
390 Сильвия Чокарро, Сара Кларк, Паулина Гутьеррес, Джуди Тэйнг (АРТИКЛЬ 19). ЖУРНАЛИСТ АЯЛДАРДЫН ИНТЕРНЕТТЕГИ 
КООПСУЗДУГУ – МААЛЫМДАГЫЧ КОЛДОНМО. #SOFJO, ЕККУ. 2020-ж. https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf 
391 Сильвия Чокарро, Сара Кларк, Паулина Гутьеррес, Джуди Тэйнг (АРТИКЛЬ 19). ЖУРНАЛИСТ АЯЛДАРДЫН ИНТЕРНЕТТЕГИ 
КООПСУЗДУГУ – МААЛЫМДАГЫЧ КОЛДОНМО. #SOFJO, ЕККУ. 2020-ж. https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf 
392 БУУнун Башкы Ассамблеясы, Адам укуктары боюнча Кеңеши тарабынан 2020-жылы 6-октябрда кабыл алынган резолюция (45-
сессия). 2020-жыл. https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/18 
393 Сильвия Чокарро, Сара Кларк, Паулина Гутьеррес, Джуди Тэйнг (АРТИКЛЬ 19). ЖУРНАЛИСТ АЯЛДАРДЫН ИНТЕРНЕТТЕГИ 
КООПСУЗДУГУ – МААЛЫМДАГЫЧ КОЛДОНМО. #SOFJO, ЕККУ. 2020-ж. https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf 
394 АРТИКЛЬ 19. Журналист аялдарга карата интернеттеги асылуу жана зомбулук жана негизги социалдык тармактар. 2020-
ж. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-2.pdf 
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куугунтукту жана зордук-зомбулукту жоюп, сөз эркиндигинин эл аралык стандарттарына 
ылайык, бул маселени канткенде жакшыраак жана натыйжалуу чечүү керектиги боюнча 
тиешелүү сунуштарды бериши керек. 

 
Кыргызстандагы журналисттер жана ЖМКлар үчүн:395 

 Интернеттеги кыянаттык жана куугунтук учурларына байкоо жүргүзүү жана 
документтештирүү, негизги катышуучулардын билимин арттыруу үчүн бул маалыматты 
журналисттик макалалар жана иликтөөлөр аркылуу да колдонуу; 

 Интернеттеги зордук-зомбулукка жана куугунтукка кабылган жана мындай кол салууларга 
кабылышы көбүрөөк ыктымал болгон журналисттерге психологиялык колдоо, анын 
ичинде бирдей макамдагы тармактар, окутуу жана башка практикалык иш-аракеттер 
аркылуу колдоо көрсөтүү; 

 Дене-бой, укуктук, психо-социалдык жана санариптик коопсуздукту камтыган коопсуздук 
саясатын иштеп чыгуу жана натыйжалуу ишке ашыруу; ошондой эле 

 Журналистиканын жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн адептик стандарттарды жана 
журналисттик кодекстерди сактоо. 

 
Бул басылма Европа Биримдигинин финансылык колдоосу менен которулду. Анын мазмуну 
үчүн АРТИКЛЬ19 гана жооптуу жана Европа Биримдигинин көз карашын сөзсүз түрдө 
элечагылдыра бербейт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
395 АРТИКЛЬ 19. Журналист аялдарга карата интернеттеги асылуу жана зомбулук жана негизги социалдык тармактар. 2020-
ж. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-2.pdf 
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11. Кыргызстан: Эмне учун Борбордук Азиянын 
“Швейцариясы” деп эсептелген өлкөдө акыркы 20 
жылда адам укуктары басмырланып келе жатат?  

Жасмин Кэмерон396 
 
Кыскача мазмуну 
Кыргыз Республикасы эгемендикке жеткенине 20 жылдан ашып өттү. Ал убакта Кыргызстан 
Борбордук Азиянын “Швейцариясына” айлануу жана өлкөнү жаңы мүмкүнчүлүктөр үчүн ачуу 
деген амбициялык программасына ээ болуп, базар экономикасын кабыл алып, адам укуктарына 
сый мамиле жасоо менен сакталышын камсыздаган чыныгы демократияны курууга умтулган.  
Бирок, бул баштапкы максаттарга карабастан, адам укуктарынын корголушуна таасирин тийгизип 
жана жогоруда белгиленген максаттардын иш-жүзүнө ашпай калган тенденцияларды аныктаган үч 
негизги фактордун айынан чыныгы жана маанилүү реформалар жүргүзүлгөн эмес. Бул үч фактор 
төмөнкүдөй болгон: бардык жерде сиңген коррупция, саясий эрктин жоктугу жана жазасыздыктын 
маданияты, б.а. мыйзам үстөмдүгүнө баш ийбегендиги жана башка юридикалык процесстердин 
тартибин бузганы же көңүлгө албаганы үчүн эч кандай чара көрүлбөстүгүн же бул процесстердин 

                                                           
396 Эсквайэр, Жасмин Кэмерон, Кыргызстанда төрөлүп, АКШда билим алган адам укуктарын коргоо боюнча юристи. Жасмин узак 
убакыттан бери АКШнын Өкмөтүнө жана бейөкмөт уюмдарга иштеп, көптөгөн жылдар бою чет өлкөдө жашап келет. Европа менен 
Евразия аймактарында адам укуктары менен мыйзам үстөмдүгү боюнча программаларды иш жүзүнө ашырып жүргөн. Сүрөт 
Швейцариядагы Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүгү тарабынан камсыздалган.    
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тартибин бузган адамга эч нерсе болбостугун камтыган элдин арасындагы ой-жүгүртүүнү айтса 
болот. Мындай маселелерди чечүү максатында Кыргызстандын өкмөтү жана эл аралык коомчулук 
Кыргызстандагы элдин, өзгөчө алсыз болгон жана маргиналдашкан катмардын укугун жогорураак 
деңгээлде коргоо үчүн жолун табууда бири бири менен бир пикирге келүүсү зарыл. Бул “жолго” 
жардамдын ири пакетин, финансылык насыяларды же техникалык жардамды алуу үчүн 
Кыргызстандын өкмөтүнө адам укутарынын сакталышын камсыздоосун талап кылган шартты 
камтыган эреже киргизилиши шарт. Демек, адам укуктардын жаатындагы күн тартиби ар дайым 
ички саясаттын чордонунда жайгашып, прогрессти баамдоодо же тышкы саясат боюнча 
сүйлөшүүлөрдүн жүргүзүлүшүндө негизги максаты болушу керек.   
 
Тарых башталаар алдындагы көйгөйлөр  
Кыргызстан  деңизге чыгуу жолу жок болгон, Борбордук Азиянын аймагында жайгашып, 
Казакстандын түштүк тарабы жана батыштан Кытай менен чектелип, Советтер Союзу кулаган соң 
1991-жылы көз карандысыздыкка жетип, кичи жер тилкесине ээ болгон бир мамлекет.397 
Кыргызстанда жашаган калкы 6 миллиондон бираз гана ашкан санга тете болуп, көпчүлүгү 
аймактардын тургундары болуп, калктын жалпы санынан 32%ды жакырчылыкта жашаган эл 
түзгөн.398  
 
Кыргызстан эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдарында ар дайым Борбордук Азиянын 
“Швейцариясы” деп аталып, эл аралык коомчулуктун өлкөгө жана өлкөнүн бул аймакта 
“демократиянын аралчасына” айланып калуу потенциалына чоң үмүттө болгондугу 
чагылдырылган.399 Кыргызстан көптөгөн эл аралык уюмдарга мүчө болуп кирип, адам укуктары 
боюнча негизги конвенцияларын ратификациялаган.400 Мисалы, 1992-жылы Кыргызстан Дүйнөлүк 
Банктын мүчөлүгүнө кирген, 1994-жылы Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи болуп 
Адам укуктарынын жалпы декларациясына кошулса, 1998-жылы мурунку советтик 
республикалардын ичинен алгач болуп Бүткүл дүйнөлүк соода уюумуна мүчө болуп кирген.401 
 
Демократиялык өлкөгө айлануу үчүн Кыргызстан мындай кадамдарды жасаса дагы, көп жылдар 
бою Кыргызстан өкмөтү өзүнүн демократия боюнча берген убадаларына турбай, адам укуктарына 
сый мамилени курууга, аларга өбөлгө түзгөнү же алардын сакталышына эч кандай аракет жасаган 
эмес. Freedom House уюмунун “Дүйнө жүзү боюнча эркиндик” аттуу баяндамасында, Кыргызстан 
жарым жартылай гана эркин мамлекет катары таанылып, 100 балл боюнча 38 баллга гана ээ боло 

                                                           
397 Борбордук разведка жүргузүү башкармалыгы: Факттардын бүткүл дүйнөлүк китеби, Кыргызстан, Факттардын бүткүл дүйнөлүк 
китеби, CIA.gov, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kyrgyzstan/ 
398 Ошол эле жакта. 
399 The Frontline World, Кыргызстан, Алып качкан колукту, (похищенная невеста), PBS, март 2004, 
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/kyrgyzstan/facts.html  
400Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы (БУУ АУЖКБ) OHCHR, Өлкөлөр же келишимдер боюнча 
жүргүзүлгөн ратификациялардын статусун көзөмөлдөө, Кыргызстандын ратификациясынын статусу, БУУнун Адам укуктары боюнча 
келишимдердин аткарылышын байкоого алган органдары, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=93&Lang=EN. 1994-жылы Кыргызстан Жарандык жана 
саясий укуктары боюнча эл аралык пактты, Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча эл аралык пактты жана 
Балдардын укугу боюнча конвенцияны ратификациялаган. 1997-жылы болсо Кыргызстан кыйноолорго каршы Конвенциясына жана 
жазалоо менен катаал мамиленин, мыкаачылыктын жана кемсинтүүнүн жана башка түрлөрүнө каршы болгон келишимдерге кошулган. 
Алардын арасында Аялдарга карата жасалаган басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу Конвенциясына жана Расалык басмырлоонун 
бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык Конвенцияга кол койгон. 2003-жылы болсо Кыргызстан эмгектенген бардык миграттардын 
жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргогон Конвенцияга кошулган. Ал эми жакын арада эле, 2019-жылы Кыргызстан 
Майыптардын укуктары боюнча Конвенцияга кошулган.    
401 Ошол эле жакта. Ошондой эле, Дүйнөлүк соода уюмунун сайтына кайрылыңыз, Кыргыз Республикасы Дүйнөлүк соода уюмунун 
мүчөлүгүнө кирди, октябрь 1998, https://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr114_e.htm; ошондой эле, БУУнун  Туруктуу өнүгүү 
боюнча билимдердин платформасы, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf  

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/kyrgyzstan/facts.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=93&Lang=EN
https://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr114_e.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf
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алган.402 Мамлекет жергиликтүү коррупция менен күрөштү жүргүзүп, Transparency International 
(“Трэнспэрэнси интернэшнал” – “эл-аралык ачык-айкын”) Коррупцияны кабылдоо Индекси уюму 
180 өлкөнүн ичинен Кыргызстанды 126-орунга жайгаштырган.403 Мыйзам үстөмдүк жаатындагы 
реформалар туюкка кептелип, Кыргызстанда Адилеттүүлүк боюнча дүйнөлүк долбоордун мыйзам 
үстөмдүгүнүн индексинин көрсөткүчү 0,48 түзүп же 128 өлкөнүн арасында 87-орунду ээлеген; 
соттук системасынын көз карандысыздыгы 7 баллдан 3 баллга баамдалып, 2019-жылдын 
Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн индексинде 141 орундан 106-орунга 
жайгаштырылган. Ошентип, Кыргызстандын адам укуктары жаатында жалпы абалы  начарлап 
жатат.404  
 
Кыргызстандын жетекчилери реформалар менен адам укуктарынан артка кетип жана кайра 
аларга кайтып келген кейиштүү таанымал айлампасына туш болушкан. Алгачкы президент, Аскар 
Акаев 1991-жылы шайланган. Башынан эле ал өзүн реформатор жана токтоо мүнөздөгү лидер 
катары көрсөткөн.405 Бирок, өз кызматында иштеген акыркы жылдардын ичинде оппозициянын 
мүчөлөрүнө басым жасоо менен авторитардык башчыга айланып, өзүнүн үй-бүлөсү менен 
туугандарына жергиликтүү ресурстарына колдорун чыканагына чейин малып алууга уруксат берип 
жатып коррупцияланган жетекчиге айланып, анын коррупциялык схемаларында басымдуулукту 
жасай билген эл аралык жана жергиликтүү эрежелерди күчүнөн чыгарууга көбүрөөк даяр болуп 
калгандай эле.406 Анын мындай кадамдары 2005-жылдын март айында орун алган “Жоогазын 
революциясына” алып келип, аягында Акаев төңкөрүштөн бир ай өткөн соң кызматынан кеткен.407 
Экинчи президент, Курманбек Бакиев 2005-жылдын июль айында президенттик кызматына 
шайланган. Анын баштапкы ак-көңүлдүгүнө карабастан, анын президенттик маалы төмөнкүдөй 
кайгылуу маселелер менен коштолгон: өлкө экономикасынын кыйрашы, кылмышкерлер менен 
болгон байланыштар жана парламенттин (Жогорку Кеңештин) бир нече мүчөлөрүнүн өлтүрүүлөрү, 
коррупция, кирешелүү бизнес үчүн анын үй-бүлөсүнүн жүргүзгөн күрөшү.408 2010-жылы болгон 
кийинки төңкөрүш Бакиевди куугунтукка салып, президенттин убактылуу милдеттерин аткаруучу 
кызматында Роза Отумбаеванын кыска мөөнөтү аяктаган соң, 2011-жылы декабрь айында акыры 
бийликке Алмазбек Атамбаев келген. Атамбаевдин президенттик маалы да көйгөйлүү жана тынч 
эмес болгон. Анын президенттик 6-жылдык мөөнөтүндө кээ бир реформалар жасалып, Баш 
мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилсе да, көптөгөн коррупциялык иштерге тиешелүү болуп, алардын 
ичинде муниципалдык мүлктү мыйзамсыз жол аркылуу менчиктиштирүүсүнөн баштап 

                                                           
402 Freedom House, Дүйнө жүзү боюнча эркиндиктин 2020-жылкы отчету,  http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/kyrgyzstan/facts.html  
403 Transparency International, Жылдык отчет, https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan. Ошондой эле, бул уюм 
мамлекетибизди 100 баллдык система боюнча (0 балл – коррупциясы жогорку деңгээлде болгон өлкөлөр, 100 балл – коррупциядан 
таптаза болгон өлкөлөр) 31 баллга баамдап, 2012-жылы Кыргызстан 154 баллга ээ болгонун эскертүү менен бул көрсөткүчтү (31 балл) 
мурунку жылдардагы абалга караганда, бираз да болсо алдыга жылыш болду деп эсептөөгө мүмкүн.    
404 Адилеттүүлүк боюнча дүйнөлүк долбоор (World Justice Project –WJP), 2020-жылдын Мыйзам үстөмдүгүнүн индекси, 
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020; Дүйнөлүк экономикалык форумдун 2019-жылга 
караштуу Глобалдык атаандыштыкка жөндөмдүулүктүн индекси, http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/kyrgyzstan/facts.html; Human 
Rights Watch, Кыргызстан, 2021-жыл боюнча Бүткүл дүйнөлүк отчет, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan;  
Amnesty International, Кыргызстан, https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/kyrgyzstan/report-kyrgyzstan/    
405 Реджина А. Спектор,  Кыргызстандын президентинин, Аскар Акаевдин өзгөрүшү, Калифорния университети, Беркли, Spring 2004, 
https://iseees.berkeley.edu/sites/default/files/shared/2004_02-spec.pdf 
406 RFE/RL, Борбордук Азия боюнча отчет: 22-август, 2002,  RFE/RL, август 2002, https://www.rferl.org/a/1342268.html 
407 Эл аралык кризистик тобу, Төңкөрүштөн кийинки Кыргызстан, май 2005, 
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/29/icg_05042005.pdf 
408 BBC Жаңылыктары, Кыргызстандын парламентинин өкүлү Бишкекте атылып өлтүрүлдү, май 2006, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4759301.stm; BBC Жаңылыктары, Коррупцияга каршы кыргыздардын митинги, апрель 2006, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4958146.stm 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/kyrgyzstan/facts.html
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/kyrgyzstan/report-kyrgyzstan/
file:///C:/Users/Adam.Hug/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NEANFQNT/BBC%20Жаңылыктары,%20Кыргызстандын%20парламентинин%20өкүлү%20Бишкекте%20атылып%20өлтүрүлдү
file:///C:/Users/Adam.Hug/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NEANFQNT/BBC%20Жаңылыктары,%20Коррупцияга%20каршы%20кыргыздардын%20митинги,
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инфратүзүмдүк долбоорлордон каражаттарды уурдоого чейин кирген.409 2017-жылдын ноябрь 
айында жаңы шайланып жаткан президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө бийлик демократиялык 
жол аркылуу  өткөрүп берилип жаткан мезгилде бул жогорку кызматка келген. Бирок, Сооронбай 
Жээнбековдун президенттиги көпкө узабай, 2020-жылы күмөндүү парламенттик шайлоолордон 
кийин дагы бир элдик көтөрүлүштүн жыйынтыгында кызматынан кетирилип, бул көтөрүлуштү 
башка байкоочулар мамлекеттик төңкөрүш деп аташкан.410  Жаңы шайланган президент Садыр 
Жапаровдун администрациясы адам укуктарынын жаатында күн тартибине канчалык деңгээлде 
колдоо көрсөтөөрү тууралуу бир нерсе деп айтууга али эрте болсо да, ал жана анын тарапташтары 
бийликке жетүү үчүн колдонуп жаткан ыкмалары тынчсызданууну жаратууда.    
 
Бул убакыттын ичинде адам укуктарынын жаатында жалпы абал начарлаган – аярлуу топтордун, 
азчылык топтордун, аялдардын жана маргиналдашып калгандардын укуктары сакталбаган бойдон 
калууда; кыйноолордун практикасы кеңири жайылган; укук коргоочулар, журналисттер жана 
адвокаттар куугунтукка кабылып, жарандык коомчулуктун ишмердүүлүгүн жүргүзүү шарттары 
барган сайын татаалдашып жатат.411  Адам укуктары жаатында абалды жакшыртууга багытталган 
өзгөртүүлөр мыйзамга киргизилгенине карабастан, коомдогу гендердик теңсиздик менен 
кыздардын жана аялдардын укуктарынын бузулушу барган сайын күчөөдө.412 Аялдарга 
багытталган зомбулук “кеңири жайылган” кубулуш болуп, аялдар жана кыздар “үй-бүлөдөгү 
зомбулукка, ала-качууга, кишилерди сатууга, бой жете элек кезде никеге мажбурлап тургузууга 
жана физикалык зомбулукка” көбүрөөк кабылып, бул мыйзам бузууларга чара көрүү үчүн 
адилеттүүлүккө болгон жеткиликтүүлүк чектелген эле.413 Ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген адамдар коомчулукка толугу менен аралашпай, дагы деле басмырлоого учурап 
жатышат.414 Бул кырдаал медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү, саясатты иштеп чыгуу менен 
майыптардын маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу процесси сыяктуу саясий 
ишмердүүлүккө катышуу жөнүндө сөз болгондо өзгөчө байкалып, БУУнун Мүмкүнчүлүгү чектелген 
адамдардын укуктары жөнүндө Конвенциясы 2019-жылы ратификациялангандан кийин бул 

                                                           
409 Сатина Айдар,  Кыргызстандын мурунку президенти, Алмазбек Атамбаевдин мезгилиндеги элиталардын арасындагы болжолдонгон 
коррупция тууралуу биз эмнелерди билебиз, октябрь 2018, https://www.opendemocracy.net/en/odr/what-we-know-about-alleged-elite-
corruption-under-former-kyrgyz-president-almazbek-atambayev/ 
410 Владимир Пирогов,  Кыргызстандын оппозициясы бийликке аттанганынан улам мамлекеттик төңкөрүшү күч алууда, “Сидней 
морнинг геральд” (The Sydney Morning Herald), октябрь 2020, https://www.smh.com.au/world/asia/coup-d-etat-under-way-as-kyrgyzstan-
opposition-claims-power-20201006-p562lo.html  
411 Human Rights Watch, Кыргызстан: 2019-жылдын окуялары, (HRW 2019-жылкы отчету), https://www.hrw.org/world-
report/2020/country-chapters/kyrgyzstan; ошондой эле, Кыргызстан боюнча Amnesty International кайрылыңыз, 
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/kyrgyzstan/report-kyrgyzstan/; Журналистти коргоо боюнча комитетин 
дагы караңыз: Кыргызстан  2020, https://cpj.org/europe/kyrgyzstan/2020/; адам укуктардын коргоочуларынын тегерегиндеги абалы 
тууралуу маалыматты Frontline Defenders уюмунун Кыргызстан боюнча даярдаган материалдардан ала аласыздар, 
https://www.frontlinedefenders.org/en/location/kyrgyzstan; юристтердин тегерегиндеги болгон абалы тууралуу маалыматты “Адилет” 
юридикалык клиникасынын юристтер боюнча дайындаган отчетунан ала аласыздар,  http://www.adilet.kg/en/news/full/415; жана 
Кыргызстандын адвокаттарынын ассоциациясынын Кыргызстандын президентине адвокаттарга кол салуунун коркунучтуу 
тенденциялары тууралуу узаткан ачык катына да көңүл буруңуздар, www.advokatura.kg/foto/obrashchenie-k-prezidentu-kyrgyzskoy-
respubliki; Азаттык радиосу, Ош: Адвокаттын сөзүнө караганда, ага үчүнчү тараптар аңдуу жүргүзүп, сүйлөшүулөрү тыңшалган. Ноябрь, 
2020, https://www.azattyk.org/a/30966296.html  
412 Human Rights Watch, Кыргызстан: 2019-жылдын окуялары, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan 
413 БУУ Аялдар, Кыргызстан, https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kyrgyzstan; Адвокаттардын Америкалык Ассоциациясы, Адам 
укуктары боюнча борбору: Кыргызстандагы аялдарга көрсөтүлгөн зомбулук: сот адилеттүүлүгүнүн жеткиликтүүлүгүнө, сот тергөөсүнүн 
адилеттүү жүргүзүлүшүнө болгон укуктарга жана тынч жыйындарды өткөрүүгө тоскоолдуктар, декабрь 2020, 
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/violence-against-women-in-kyrgyzstan--barriers-to-accessing-just/;  ; 
Адвокаттардын Америкалык Ассоциациясы, Адам укуктары боюнча борбору,Сот ишине жүргүзүлгөн байкоо боюнча отчет: Кыргызстан 
жана Гульжан Пасанова, май 2020, https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/kyrgyzstan_vs_Gulzhan_Pasanova1/   
414 Гульмира Казакунова,  Кыргызстандын социалдык коргоо боюнча программалары жана чаралары, БУУ, июнь 2018, 
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/3-1.pdf  
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жаатта абалдын жакшырып кетүүсүнө чоң үмүттөр бар.415 Азчылыктардын укуктары, өзгөчө 2010-
жылы Кыргызстандын түштүгүндө орун алган улуттар аралык жаңжалдан кийин, коомчулук менен 
өкмөт үчүн кылдаттыкты талап кылган тема болуп турат.416 Өзбек улутундагы укук коргоочу жана 
журналист, Азимжан Аскаров кармалып, кыйноолорго кабылып, жогорудагы белгиленген окуялар 
өткөн соң жоопкерчиликке тартылган.417 2016-жылы БУУнун Адам Укуктары боюнча Комитетинин 
Аскаровду дароо бошотуусун талап кылган чечимине жана эл аралык коомчулук тарабынан 
жасалган башка көптөгөн пропагандалоо жана кийлигишүү аракеттерине карабастан, Аскаров 
2020-жылы 25-июлда түрмөдө жан берген.418 Укук коргоо органдарындагы кыйноо практикасы 
акыркы он жылдын ичинде туруктуу негиздеги чындыкка айланып, “үзгүлтүксүз (системалык) 
мүнөзгө” ээ болгондой.419 Мисалы, 2019-жылдын биринчи жарым жылында Кыргызстанда кыйноо 
боюнча 171 арыз келип түшкөн, бул сандын ичинен 11 учуру боюнча гана прокурорлор кылмыш 
иштерди козгоп, тергешкен.420 Сексуалдык ориентация менен жыныстык иденттүүлүктүн белгиси 
боюнча басмырлоо менен жек көрүүчүлүктүн негизинде кылмыштар жана мыйзам бузуулар 
“коркунучтуу системалык” мүнөзгө ээ болуп, бүгүнкү күнгө чейин уланып келген кезде, ЛГБТ 
коомчулугуна тиешелүү адам укуктарынын сакталышы оор абалда калууда.421 
 
Мындай начар абал башка көптөгөн факторлор менен шартталса дагы, алардын ичинен адам 
укуктарын сактоодо жана коргоодо тоскоолдукту жараткан  негизги, эң маанилуүү болгон үчөөнү 
белгилөөгө мүмкүн, алар: коррупция, саясий эрктин жоктугу жана жазасыздыктын маданияты, б.а. 
мыйзам үстөмдүгүнө баш ийбегендиги жана адам укуктарына сый мамиле жасалбагандыгы. Бул 
факторлор адам укуктарына туздөн түз таасирин тийгизет, себеби бул укуктардын маңызы эң 
аярлуу болгон жана маргиналдашып калган адамдарды коргоого багытталып, коррупциянын бар 
болушу жана анын терс кесепеттери аярлуу катмарга кирген адамдарды социалдык колдоо, 
саламаттык сактоо менен билим берүү сымал негизги мамлекеттик кызматтардан жана укук 
коргоо органдарга, сотторго жана адвокаттарга болгон жеткиликтүулүк сыяктуу юридикалык 
кызматтардан ажыратып, ошол адамдарга өз залалын тийгизүүдө.422  
 
 

                                                           
415 Amnesty International, Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жөнүндө Конвенциясы ратификациялангандан бир жыл өткөн 
соң, март 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/03/one-year-after-crpd-ratification-in-kyrgyzstan/  
416 Азчылыктардын укуктары боюнча эл аралык тобу, Кыргызстан, https://minorityrights.org/country/kyrgyzstan/. Системалык 
репрессиялардын, массалык өлтүрүүлөрдүн жана геноциддин потенциалдуу коркунучтарына дуушар болгон жамаатарды аныктаган 
коркунучтун алдында жашаган элдердин индекси боюнча Кыргызстан 2020-жылы 55-орунду ээлеген.  
417 Human rights Watch, Кыргызстан: Укук коргоочу үчүн “адилеттүү сотко” пародия,https://www.hrw.org/news/2017/01/24/kyrgyzstan-
travesty-justice-rights-defender  
418 Журналисттерди коргоо боюнча комитет, Азимжан Аскаров, https://cpj.org/campaigns/azimjon-askarov/; Адам укуктары боюнча 
БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы| БУУнун Адам укуктары боюнча серепчилери Кыргызстанды Азимжан Асксаровду 
түрмөдөн бошотуу менен анын өкүмүн жокко чыгарууга чакырып жатат, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19853&LangID=E; ошондой эле БУУнун адам укуктары боюнча 
Комитетинин чыгарган чечимин төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп көрө аласыздар 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/116/D/2231/2012&Lang=en ; АКШнын 
Мамлекеттик департаменти, Foro Penal укук коргоо уюму жана Азимжан Аскаровго 2014-жылдын  “Адам укуктарынын коргоочусу” 
сыйлыгын тапшыруу жөрөлгөсү, https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/07/244903.htm; Human Rights Watch, Азимжан Аскаровдун 
Кыргызстанда камалганы тууралуу билдирип, биргеликте жазылып БУУга жиберилген кат, ноябрь 2018, 
https://www.hrw.org/news/2018/12/06/joint-letter-eu-detention-azimjon-askarov-kyrgyzstan  
419 Ольга Долженкова жана Александра Василькова, Кыргызстандагы кыйноолордун тарыхы: “Өзүңдү сактап калуу үчүн самбонун 
ыкмасын колдонгон”, КАБАР, июль 2020, https://longreads.cabar.asia/the-history-of-torture-in-kyrgyzstan  
420 АКШнын мамлекеттик департаменти, 2019-жылдын Адам укуктардын жаатындагы жүргүзүлгөн практика боюнча өлкөлөрдүн 
даярдаган баяндамалар: Кыргыз Республикасы (DOS 2019 HRPR), https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-
practices/kyrgyzstan/  
421 Кыргызстан, БУУнун Универсалдык мезгилдүү серебине биргеликте дайындалып берилген отчет: Коомчулуктагы адам укуктарынын 
бузулушу, ЛГБТ,  https://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Shadow-report-15.pdf; Human rights Watch, 2019-жылкы Дүйнөлүк отчет, 
Кыргызстан, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan  
422 Люси Кехлин жана Магдалена Сепульведа Кармон, Коррупция жана адам укуктары: өз ара байланышты изилдөө. 
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Коррупция  
Мурунку Советтер Союзуна кирген башка мамлекеттердей эле, Кыргызстан акыркы 20 жылдын 
ичинде дүйнө жүзү боюнча эң эле коррупцияланган өлкө болгон.423 Коррупцияга каршы көптөгөн 
мыйзамдар жана демилгелер кабыл алынганына карабастан, бул терс жагдай дагы деле токтобой 
созулуп келе жатат.424 Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн индексинде (Global 
Competitiveness Index) Кыргызстан 100 баллдык система боюнча 29 баллдын көрсөткүчүнө ээ 
болуу менен, мамлекеттин жалпы өнүгүшүндө негизги жана эң эле татаал маселеси болуп 
коррупция таанылып, жогоруда айтылгандай мыйзам үстөмдүгүн камсыздоодо дагы негизги 
жолтоо катары паракорчулук эсептелүүдө.425  
 
Кыргыз эли коррупциянын кесепеттүү таасирин өзу эле түшүнүп,  буга каршы чараны көрүүгө 
далалатын ишке ашырууда. Өкмөттүн ишмердүүлүгү тууралуу суроого жооп бергенде, 
маанилүүлүгү боюнча саламаттык сактоо (67%) жааты менен  экономикадан(52%) кийин эле 
коррупция (47%) маселесин үчүнчү орунга жайгаштырган.426 Коррупция менен уюшкан 
кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCRP) 2019-жылы июнь айында Кыргызстандагы бажы 
кызматкерлери өлкөдөн 700 миллион АКШ доллар каражаттарын кандай жол менен чыгарып 
кеткенин баяндаган “Борбордук Азиядагы тоноочулук жана жан тартуучулук” аттуу отчетун 
жарыялагандан кийин эл көчөгө нааразылык акцияларына чыгып, бул иштерге шектелгендерди 
жоопко тартуу талаптарын билдирген.427 2020-жылы октябрда OCCRP долбоору коррупция 
тууралуу “Матраимовдун падышалыгы” деп аталган дагы бир катар иликтөөлөрүн жарыялап, дал 
октябрда өтө турчу парламенттик шайлоолордун алдында коомчулукту катуу дүрбөтүп, бул 
шайлоолор өз алдынча добуштарды сатып алуу боюнча олуттуу шектер менен мүнөздөлгөн.428 
Коррупцияга жана Бишкектеги башка саясий окуяларга каршы нааразычылык акциялары 
мамлекеттин борбор калаасында эмдигиче уланып келүүдө.429 
 
Билим берүү, саламаттык сактоо, шаардык коммуналдык чарбачылык сыяктуу коомчулуктун 
бардык тармактарында коррупциянын сиңип калган мезгилинде сот адилеттүүлүк тармагындагы 
паракорчулук адам укуктарынын сакталышына жана корголушуна эң чоң залалын тийгизүүдө. 
Өкмөт адам укуктар жаатында өз мойнуна алган эл аралык милдеттерин аткарууга жана аларды 
коргоого жөндөмдүү болуп, айыпталуучулар мамлекеттик же мамлекттик эмес субъекттер 
болгонуна карабай күнөлүүлөрдү жоопко тартуу үчүн бар болгон мыйзам-укуктук системасына 
ишенүүсү зарыл.   Мыйзам-укуктук системасы биринчиден өкмөт үчүн соттук процесстин 
баштапкы баскычтарында натыйжалуу тергөө иштерин жүргүзүүгө шарт түзуп бериши керек. 
Экинчиден, прокурорлор ишти сотко жөнөтүү үчүн ишенимдүү жана жетиштүү түрдө болгон 

                                                           
423 Роберт Легволд, Коррупция, Глобалдык коопсуздук жана дүйнөлүк тартип, Коррупция, криминалдашкан мамлекет жана пост-
советтик өткөөл заманы.  
424 Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюму (OECD-ЭКӨУ), Кыргызстан, Кыргызстандагы коррупцияга каршы 
реформалар, март 2015, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Kyrgyzstan-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf  
425 Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюму (OECD-ЭКӨУ), Кыргызстандагы коррупцияга каршы долбоор,  
http://www.oecd.org/corruption/acn/kyrgyzstananti-corruptionproject.htm 
426  Transparency International, Коррупциянын барометри, Кыргызстан боюнча жылдык отчет, 2016 
https://www.transparency.kg/files/AnnualReport2016.pdf  
427 Коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCRP), Борбордук Азиядагы тоноочулук жана жан тартуучулук, 
ноябрь 2019, https://www.occrp.org/en/plunder-and-patronage/; АКШ жаңылыктары, Дүйнөлүк жаңылыктары, US News, World News, 
Кыргызстандагы коррупция боюнча дайындалган отчету боюнча жүздөгөн кишилер нааразылык акцияларына чыгууда, ноябрь 2019, 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-11-25/hundreds-protest-over-kyrgyz-corruption-report  
428 Коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту баяндоо долбоору (OCCPR), Матраимовдун падышалыгы, октябрь 2020, 
https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/; ошондой эле, ЕККУ, Демократиялык институттар менен адам укуктары боюнча 
башкармалыгы, Кыргызстан, Адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча Бюросунун Шайлоолордо чектелген байкоо 
жүргүзүү Миссиясы, октябрь 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/7/a/472461_0.pdf  
429 RFE/RL, Кыргыз кызматы, Кыргыз активисттери коррупцияга каршы митингге чыгууда, февраль 2021, https://www.rferl.org/a/kyrgyz-
activists-rally-against-corruption/31102170.html  
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далилдердин базасына ээ болгон тергөө иштерин жүргүзүшү керек. Үчүнчүдөн, юридикалык 
жактан негизделген жана калыс чечимдерди чыгаруу максатында компетенттүү, адилеттүү жана 
эч бир тарапка жан тартпаган угууларды камсыз кылуу үчүн соттор адилеттүү соттук 
териштирүүнүн стандарттарын сакташы керек.  
 
Иш-жүзүндө паракорчулуктун түйшүктүү кесепеттери жогоруда белгиленген юридикалык 
процесстин баскычтарында отчеттуулукка жетүүнү өтө татаал жана көйгөйлүү маселеге айлантат. 
Коррупциянын айынан укук коргоо органдары өздөрүнүн пайдасыздыгы, кесипкөй эместиги, 
милдеттеринен кыянаттык менен пайдалануусу жана алсыздыгы менен белгилүү болушкан. Эл 
өзүнүн туугандарын жергиликтүү эле уруулар менен байланыштуу болгон трайбализмдин 
жергиликтүү маданияты “жумуштун натыйжасыз аткарылышына алып келген жактоочулукка жана 
кесипкөй эмес жүрүм-турумга” алып келүүдө.430 Кээ бир жергиликтүү милиционерлер жергиликтүү 
бийликтеги кызматкерлердин таасиринин алдында болуп, иш тергөө процесси жүрүп жаткан 
маалда жан тартпоо милдетин аткарылышынын алдында алсыз болуп калууда.431  Бир жагынан 
бардык тармактарга сиңген коррупцияадан улам, экинчи жагынан төмөндө талкуулануучу укуктук 
маданияттын айынан зомбулукка кабылгандар милиция кызматкерлерине арыздарын каттоого 
алдырышы дагы көп учурларда кыйнчылыкка жаткан. Мисалы, 2019-жылы үй-булөдөгү кол 
көтөрүүлөрдүн 9000 учуру катталган. Бунун ичинен 5 456 учуру бийлик тарабынан 
административдик иштер катары катталса, 784 учур боюнча гана кылмыш иштери козголгон.432 
Укук коргоо органдарындагы паракорлук коррупциянын бир түрү катары тергөө иши менен 
кылмыш куугунтуктоодон качып кутулуу максатында элдин арасында кеңири кезиккен кубулуш 
болуп эсептелет.433  Респонденттер же алардын бир туугандары мурунку жылы милиция 
кызматкерлерине байланышканда пара берди беле деген суроого 61 пайызы “ооба” деген жоопту 
берип,бул кырдаал милиция кызматкерлерине пара берүүсү кадымкидей практикага айланганын 
ачык айкын көрсөттү.434 Паракордук менен коррупцияга тыюу салган мыйзамдар иштелип 
чыгарылса дагы, мыйзамдар негизинен көргөзмө мүнөзгө ээ болуп, бул мыйзамдардын иш-
жүзөгө ашырылышы тууралуу иштелген толук кандуу механизмдери даярдалган эмес.435  
 
Айыпталуучулар укук коргоо органдары тарабынан негизсиз камакка алуу, кыйноо жана кылмыш 
куугунтугуна кабылган коркутуулары аркылуу опузаланган учурлары дагы кеңири жайылган 
кубулуш болуп эсептелет.436 Мисалы, милиция ЛГБТ-коомчулуктун өкүлдөрүнөн жана 
маргиналдашып калган адамдардан акча өндүрүү максатында аларды куугунтукташат. Human 
Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун отчетуна караганда, милиция кызматкерлери 
гейлерди кыйнашып, алардан акча опузалоо менен кызматкерлердин үстүнөн эч кандай доо-
арыздын түшпөстүгүн камсыздоо үчүн коркутуу-үркүтүүгө алышкан.437 Мындай учурлардан жабыр 
тарткандардан бири, Михаил Кудряшов мыйзам-укуктук негизде коргоону талап кылганда, сот 

                                                           
430 Тобокелдердин жана талаптарга жооп берүү боюнча порталы (Risk and Compliance Portal), Кыргызстан өлкөсү боюнча отчет, июль 
2020, https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/kyrgyzstan/  
431 Ошол эле жакта. 
432 Human Rights Watch, Кыргызстан  –  2018-жылдын окуялараы, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-
chapters/kyrgyzstan#e81181  
433 Тобокелдердин жана талаптарга жооп берүү боюнча порталы (Risk and Compliance Portal), Кыргызстан өлкөсү боюнча отчет, июль 
2020, https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/kyrgyzstan/  
434 Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюму (OECD), Кыргызстандагы коррупцияга каршы реформалар, март 2015, 
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Kyrgyzstan-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf 
435 Ошол эле жерде.  
436 АКШнын мамлекеттик департаменти, 2019-жылдын Адам укуктардын жаатындагы жүргүзүлгөн практика боюнча өлкөлөрдүн 
даярдаган баяндамалары: Кыргыз Республикасы  https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-
practices/kyrgyzstan/  
437Human rights Watch, Кыргызстан: Милиция кызматкерлери бача баздарды кыйноого алууда,  https://www.hrw.org/europe/central-
asia/kyrgyzstan  
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анын ишин тергөөдөн баш тартып, аны менен жазасыздыктын маданиятын өрчүшунө жана 
отчеттуулуктун тартибин бузууга жол берген.438 
 
Мындан сырткары, сотторго иш түшкөндө коррупциядан пайда көрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк 
жок, себеби соттун чечимдерине байланыштуу акчалай төлөмдөр дүйнө жузү боюнча эң жогору 
болуп саналат.439 Соттук системадагы кызматкерлердин төмөн айлык акыларынын жана соттордун 
дайындалышы саясатташып калгандыгынын айынан соттор жана соттук система коррупция 
маселесинин алдында алсыз болуп калууда.440  2010-жылы Сотторду тандоо боюнча жаңы Кеңеш 
түзүлүп, Президент менен Парламент тарабынан дайындалчу жергиликтүү, Жогорку жана 
Конституциялык сотуна талапкерлерди тандоо милдети жүктөлгөн. Кеңештин курамына аткаруу 
бийликтин өкүлдөрү кирбесе дагы, Кеңештин үчтөн эки бөлүгү парламенттеги саясий 
партиялардын мүчөлөрүнөн туруп, сотторду дайындоо процесси саясий таасирге байланып калуу 
коркунучу пайда болгон.441 Сот бийлиги ошондой эле бийликтин аткаруу бутагынан көз каранды, 
анткени аткаруу бийлиги бюджеттин бөлүштүрүлүшүнө жооптуу болот.442  
 
Сот адилеттүүлүктүн системасында коррупцияны жокко чыгаруу жана реформаларды иш-жүзүнө 
ашыруу боюнча көптөгөн аракеттер жасалган, бирок чектелген эле жыйынтыкка келе алышкан. 
2019-жылы Кыргызстандын өкмөтү донорлордун колдоосу менен жергиликтүү мыйзамдарга бир 
катар өзгөртүүлөрдү кабыл алып, “репрессивдүү ыкмаларды” жоюу аракетинде жана адам 
укуктарын дагы да жакшыраак корголушун камсыздоо максатында “жаңы ыкмаларды” иштеп 
чыгуу далалатын жасаган.443 Өткөрүлгөн реформалар төмөнкүдөгүдөй багыттарда аткарылган: 
тергөө иштерин жүргүзүу боюнча ыйгарым укуктарды прокуратурадан сотторго өткөрүп берүү, 
тергөөчү соттун кызматын негиздөө, сот жараяндардын залдарына жана тергөө бөлмөлөрүнө 
санариптештирүү менен пробациянын жаңы системасын киргизүү менен бирдиктүү реестрди 
түзүү.444 Жакшы жакты көздөй көрүнүктүү өзгөрүүлөрдүн орун алгандыгы тууралуу бир нерсе 
айтууга азырынча абдан эле эрте. 
 
Чет өлкөлүк донорлор тарабынан колдоо көрсөтүлүп келген башка демилгелерге Европа 
Биримдигинин мыйзам үстөмдүгүнүн камсыздалышына бөлүнгөн 12,2 миллион евро 
каражаттарын камтыган программалар кирип, алар иш-жүзүнө 2014-жылдан тарта ашырылып 
келе жатат. Бул программалар “коррупция менен күрөшүүгө жана сот түзүмдөрүнө ишенимди 
бекемдеп, ачык-айкындыкты камсыздоо аркылуу соттук администрациясынын натыйжалуулугун” 
жогорулатууга багытталган.445 Америка Кошмо Штаттардын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги 
(USIAD) акыркы жылдырдын ичинде Кыргызстандын соттук системасын колдоо боюнча көптөгөн 

                                                           
438 Ошол эле жакта.  
439 Тобокелдердин жана талаптарга жооп берүү боюнча порталы (Risk and Compliance Portal), Кыргызстан өлкөсү боюнча отчет, июль 
2020, https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/kyrgyzstan/ 
440 Transparency International, Кыргызстан: Коррупция менен коррупцияга каршы жүргүзүлгөн күрөш боюнча сереп, 
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan;  ТӨМ (Туруктуу өнүктүрүү максаттары),   ыктыярдыктын негизинде Кыргызстан 
боюнча дайындалган сереп, 121-бет, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf 
441 Transparency International, Кыргызстан: Коррупция менен коррупцияга каршы жүргүзүлгөн күрөш боюнча сереп, 
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan 
442 Ошол эле жакта. 
443 ТӨМ (Туруктуу өнүктүрүү максаттары), ыктыярдыктын негизинде Кыргызстан боюнча дайындалган сереп. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf 
444 Transparency International уюму даярдаган отчетунун 8-бети жана ыктыярдыктын негизинде Кыргызстан боюнча дайындалган 
серептин 122-бети.   
445 IRZ, Кыргызстан: Кыргыз Республикасындагы  мыйзам үстөмдүгүнүн программасы – 2-фаза (ROLPRO2), апрель 2020, 
https://www.irz.de/index.php/en/projects/74-kirgisistan-eu-projekte/1771-kyrgyzstan-the-rule-of-law-programme-in-the-kyrgyz-republic  

https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/kyrgyzstan/
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf
https://www.transparency.org/en/countries/kyrgyzstan
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26459VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_English.pdf
https://www.irz.de/index.php/en/projects/74-kirgisistan-eu-projekte/1771-kyrgyzstan-the-rule-of-law-programme-in-the-kyrgyz-republic
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программаларды ишке ашырып, финансылык жактан дагы колдоо көрсөткөн.446 Мисалы, 2008-
2010 жылдары USAID 16 миллион АКШ долларлык Миң жылдык чакырыктардын 
Корпорациясынын Босого программасын иш жүзүнө ашырып, бул программа соттук 
системасындагы реформаларды кубаттап, ошондой эле коррупцияга каршы күрөштү жүргүзүү 
үчүн прокуратура органдарына өзгөртүүлөрдүн киргизилишине колдоо көрсөткөн.447 
Мыйзамдуулукту өнүктүрүү боюнча эл аралык уюму (IDLO-International Development Law 
Organization) аркылуу электрондук түрдө жүргүзүлгөн сот адилеттүүлүгүнүн программасы ЮСАИД 
уюму каржылаган демилгелеринин бири болуп, www.sot.kg деген жалпы улуттук порталын түзүүгө 
өбөлгө түзгөн. Бул портал коомчулукка бардык соттук чечимдердин жеткиликтүүлүгүн 
санариптештирүү жол аркылуу камсыздоо максатында түзулгөн.448 ЮСАИД каржылаган эң акыркы 
долбоору 3,2 миллион АКШ долларга бааланган программа болуп, ал “Соттук системасына 
бийликтин көз карандысыз бир бутагы катары коомчулуктун ишенимин жаратуусуна” 
багытталган.449 Мындай демилгелердин баардыгы керек болуп турса дагы, алар ар дайым эле 
туруктуу боло бербейт жана гранттарга бөлүнгөн каражаттар түгөнгөн соң толук кандуу ишке 
ашырылбай калат. Жыйынтыгында, жергиликтүү өкмөт узак-мөөнөттүү өзгөртүүлөрдү киргизүү 
үчүн эч кандай жоопкерчиликти мойнуна албаганынан белги берет.    
 
Саясий эрктин жоктугу  
Адам укуктарынын начар сакталганынын экинчи фактору болуп саясий эрктин жок болгондугу 
эсептелип, бул чечүүчү кызматтарда иштегендердин адам укуктарынын сакталышы боюнча саясий 
чечимдерди түшүнбөгүндүгүндө, иш жүзүндө укуктарды коргобогондугу менен ишке 
ашырылгандыгын камсыздабаганында билинет.450 Кыргызстандын мурунку президенттери, Акаев, 
Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков жана алардын администрациялары керектүү болгон саясий эркине 
ээ болбой, адам укуктарынын жетиштүү деңгээлде сакталышын камсыздоо максатында 
керектелген реформаларды жүргүзө алган эмес. Саясий эрктин жоктугунун себептери көп түрдүү 
жана татаал келет, бирок булардын арасынан коррупция, жеке максаттарды көздөп кызматынан 
кыянаттык менен пайдалануу, кылмыш дүйнө менен болгон байланыштар жана коррупцияланган 
жеке пландары бул себептердин тизмегинде алгачкы орундарды ээлегендей.   
 
Кыргызстандын алгачкы президенти, Аскар Акаев мыйзам үстөмдүгүнө эбегейсиз маани берилген 
жаңы демократиялык жана көз карандысыз мамлекетти куруу боюнча амбициялык пландарын 
ачык элдин алдында билдирип жаткан маалда, анын мамлекетти башкарып турган мезгили адам 
укуктарынын жаатындагы программалардын, пландардын, жүргүзгөн саясаттын, каржылоонун 
жана көрсөтүлгөн колдоонун чектелген даражасы менен мүнөздөлгөн. Аймактардын 

                                                           
446 USAID, АКШнын өлкөлөр боюнча бөлүп берген жардамы, https://explorer.usaid.gov/cd/KGZ?fiscal_year=2021&measure=Obligations  
447 Миң жылдык чакырыктардын Корпорациясы,Кыргыз Республикасынын Босого программасы, https://www.mcc.gov/where-we-
work/program/kyrgyz-republic-threshold-program  
448 Өнүктүрүү маселелери боюнча эл аралык укуктук уюму, Туруктуу өнүгүүнүн электрондук түрдө камсыздалышы: Кыргызстандагы 
электрондук сот адилетүүлүгүнүн жаатындагы программалоо сабактары, декабрь 2018, 
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/IDLO%20-%20LLB%20-%20E-Justice%20-%20December2018.pdf  
449 USAID, Ишеничтүү сот органдары, Маалыматтык бюллетень, Кыргыз Республикасы, https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-
sheets/trusted-judiciary  
450 2000-жылдардан тарта “саясий эрктин” түшүнүгү аныкталып, өлчөнүп, саясий дискурстун түшүнүктөрүнө киргизилип, мурунку 
Советтер Союзу кыйраган соң жаңы түзүлгөн мамлекеттердин өнүгүү сценарийлеринде колдонулган. Окумуштуулардын ойлоруна 
караганда, “саясий эрк” конкреттүү маселени чечүүдө колдонулган конкреттүү саясий чечимине жетүү максатында башка чечимдерди 
кабыл алып жаткан маанилүү кишилердин колдоосун чечкиндүү түрдө көрсөткөнүн айтууга болот. Башкача айтканда, күндүн расмий 
тартибинде белгиленген конкреттүү маселени түшүнүү менен чечимдерди кабыл алып жаткан кишилердин бир тобу жалпы кабыл 
алынган жана потенциалдуу натыйжалуу делген саясий чечимди кабыл алууга көбүрөөк колдоо көрсөтөт.  Караңыз: Лори А. Пост, 
Эмбер Н.У. Рэйл жана Эрик Д. Рэйл, “Саясий эрк” түшүнүгүнө аныктама берүү, Мамлекеттик Монтана Университети, август 2010, 
https://scholarworks.montana.edu/xmlui/bitstream/handle/1/14420/Raile_PoliticsPolicy2010_A1b.pdf;jsessionid=56375A117171857854D2CF
29975F8C84?sequence=1  

http://www.sot.kg/
https://explorer.usaid.gov/cd/KGZ?fiscal_year=2021&measure=Obligations
https://www.mcc.gov/where-we-work/program/kyrgyz-republic-threshold-program
https://www.mcc.gov/where-we-work/program/kyrgyz-republic-threshold-program
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/IDLO%20-%20LLB%20-%20E-Justice%20-%20December2018.pdf
https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/trusted-judiciary
https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/trusted-judiciary
https://scholarworks.montana.edu/xmlui/bitstream/handle/1/14420/Raile_PoliticsPolicy2010_A1b.pdf;jsessionid=56375A117171857854D2CF29975F8C84?sequence=1
https://scholarworks.montana.edu/xmlui/bitstream/handle/1/14420/Raile_PoliticsPolicy2010_A1b.pdf;jsessionid=56375A117171857854D2CF29975F8C84?sequence=1
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губернаторлук маанилуү кызматтарында “эски гвардиясын” сактап калууга жана бийликтин башка 
жогорку эшелондорун тыгыз тууган-уруктук байланыштар менен толтурууга багытталган Акаевдин 
кадрдык саясаты реформаларга жолтоо болгон, себеби бул жетекчилер аймактарда жаңы 
саясатты түшүнбөй иш жүзүндө жүргүзүшкөн эмес. Аны менен Акаевдин администрациясынын 
реформаларга болгон бектиги ийгиликсиздикке дуушар болоору кепилденген.451  
 
Бакиев бийликке келеери менен анын үй-бүлөсү жана туугандары бийликти басып алуу, 
кылмыштуулук менен күрөш жүргүзүү жана кирешелүү контракттар менен бизнести тартып алуу 
менен алек болуп баштаганда, адам укуктардын жаатындагы күн тартиби экинчи иретте туруп 
калган. Андан кийинки эки президент Атамбаев менен Жээнбеков ошого окшогон эле жолду 
басып, алардын администрациялары конкреттүү маселелерди чечүү үчүн керектелген саясий 
чечимдер тууралуу эч кандай түшүнүк менен ойлорго ээ болбой, кандайдыр бир реформаларды 
жүргүзүүгө эч кандай умтулуулары жоктой эле.452 Жогоруда айтылгандай жасалган мамиле 
албетте реформаларды жүргүзүү процессин бузуп, коомчулукка багытталган негизги мыйзам 
үстөмдүгүн камсыздоого керек болгон саясий эрктин жок болгондугун ачык эле чагылдырган.  
 
Элдин “укуктук менталитети” - жазасыздыктын маданияты жана элдин мыйзам үстөмдүгүнө 
баш ийбегендиги 
Адам укуктарынын сакталбаганына себеп болгон үчүнчү фактор катары элдин “укуктук 
менталитетин” айтууга мүмкүн, б.а.  жазасыздыктын маданияты жана мыйзам үстөмдүгүнө баш 
ийбегендиги менен анын түшүнүгү тууралуу кабардардыктын төмөнкү деңгээли.453 Эгерде эл адам 
укуктарын коргогон мыйзамдарга ишенбесе, алардын күчүнөн күмөн санаса жана аларды бузганы 
үчүн эч кандай жоопкерчилик көрүлгөн эмес деген ойдо болсо, албетте адам укуктарынын 
сакталышын камсыздаган мыйзамдар иш жүзүндө иштебей, ал мыйзамдар аткарылбаган бойдон 
калат. Натыйжада, элдин мындай ойлору кайдыгер мамилени жаратып, жарандар менен 
мамлекеттик кызматкерлердин дагы мыйзамдын бузулушу норма катары эсептелген жүрүм-
турумдарына алып келет.    
 
Мыйзам үстөмдүгүнүн маданияты иш-жүзүндө татаал жана көп тараптуу түшүнүк болгондуктан, 
бул тема боюнча көптөгөн кенен маалымат булактары, адабияттар жана нускамалар бар.454 
Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнө сый мамиленин төмөңкү деңгээли советтердин доорунда 
түптөлүп, ал кезде ачык-айкындык, тең укуктуулук жана отчеттуулук адаттан тыш көрүнүш катары 
эсептелип, маанилүү иштерди “телефон аркылуу” чечүү жолу норма катары кабыл алынган.455 

                                                           
451 Реджина А. Спектор,  Кыргызстандын президентинин, Аскар Акаевдин өзгөрүшү, Калифорния университети, Беркли, 2004, 
https://iseees.berkeley.edu/sites/default/files/shared/2004_02-spec.pdf  
452 Сатина Айдар,  Кыргызстандын мурунку президенти, Алмазбек Атамбаевдин мезгилиндеги элиталардын арасындагы болжолдонгон 
коррупция тууралуу биз эмнелерди билебиз, октябрь, openDemocracy, октябрь 2018, https://www.opendemocracy.net/en/odr/what-we-
know-about-alleged-elite-corruption-under-former-kyrgyz-president-almazbek-atambayev/;  Бэртёлсмэн Стифтанг, Өзгөрүүнүн 
(трансформациянын) Индекси, Өлкөлөр боюнча отчет, 2020 Кыргызстан, https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-
KGZ.html#pos15    
453 Бул терминди мен өзүм ойлоп тапкам, ошондуктан көпчүлүктө кезиге бербейт. Бул термин өз жаатында көбүнчө “жазасыздыктын 
маданияты”  же “укуктук маданияты” деп колдонулат. Бирок, мен “укуктук менталитет” деген терминди колдонууну туура көрдүм, 
себеби бул термин өз маңызына элдин мыйзам үстөмдүгүнүн маданиятына жасаган мамилесин чагылдырган идеяны камтыйт.   
454 БУУ жана Мыйзам үстөмдүгү, https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/;  Лиэнн Маккей, “Мыйзам үстөмдүгүнө көздөй 
жол”, АКШнын Тынчтык институту, 2015, https://www.usip.org/sites/default/files/Toward-a-Rule-of-Law-Culture_Practical-Guide_0.pdf; 
Мыйзам үстөмдүгүнө окуткан борбор, Билим берүүчү ресурстар (Educational Resources), 
https://www.thecenterforruleoflaw.org/educational-resources.html  
455 Кыргыз Республикасындагы БУӨП, Мыйзамдуулуктун маданияты менден, сенден, бизден жана коомчулуктун ар бир мүчөсүнөн 
башталат, сентябрь 2020, https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2020/08/legal-culture-starts-with-
every-member-of-society.html;  Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги,  “2016-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын 
калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу концепциясы жөнүндө” токтом, http://minjust.gov.kg/en/content/755; Эл аралык кризистик 

https://iseees.berkeley.edu/sites/default/files/shared/2004_02-spec.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/odr/what-we-know-about-alleged-elite-corruption-under-former-kyrgyz-president-almazbek-atambayev/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/what-we-know-about-alleged-elite-corruption-under-former-kyrgyz-president-almazbek-atambayev/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-KGZ.html#pos15
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-KGZ.html#pos15
https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/
https://www.usip.org/sites/default/files/Toward-a-Rule-of-Law-Culture_Practical-Guide_0.pdf
https://www.thecenterforruleoflaw.org/educational-resources.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2020/08/legal-culture-starts-with-every-member-of-society.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2020/08/legal-culture-starts-with-every-member-of-society.html
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Кыргызстандын учурдагы шарттарында адвокаттар (соттор менен прокурорлор азыраак) сот 
залында же анын тышында коомчулуктун мүчөлөрүнүн кол салууларына кабылышып, мындай 
аггрессиянын себеби алар коргоп жаткан кишилерге байланып калуу менен юридикалык кесиптин 
ролун түшүнбөгөндүгү, мындай жоруктарга жоопкерчиликтин жана кесепеттеринин жок 
болгондугу болууда.456 Ошондой эле, гендердик зомбулуктун курмандыктары бир гана аларга 
зомбулук көрсөткөн туугандарынын тарабынан куугунтуктоого алынбастан, аларга кеңири 
коомчулуктун башка мүчөлөрү менен прокурорлор жана укук коргоо органдары дагы кошулуп, 
мындай кубулуш зомбулуктан жабыр тарткандар мыйзамдарды билбегендиктен жана кеңири 
таралган аялдарды жаман көрүүчүлүк менен гендердик белги боюнча басмырлоодон улам орун 
алып жатат.457  
 
Мындай укуктук менталитетти мыйзам үстөмдүгүнүн пайдасына буруп, өзгөртүү үчүн коомчулукта 
керектүү өзгөрүүлөрдү киргизүүгө каалоосу бар болушу керек – бул өкмөткө да жарандык коомго 
да тиешелүү.458 2016-жылы Кыргызстандын өкмөтү бул маселени түшүнгөндөй болуп, 2016-2020 
жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу концепциясы 
жөнүндө токтомун кабыл алган.459 Бул концепция “заманбап укуктук маданият менен адатты 
түзүүнү, укуктук даярдыкты жана калкты маалымдоону камтыган укуктук маданиятты 
жогорулатууга системалык ыкманы колдонууга киргизүүгө” багытталган.460 Бул концепция иш 
аракеттердин планын жана максаттардын тобун аныктап, бул максаттарга жетүү үчүн 
коомчулуктун кабардарлыгын жогорулатуу, мыйзамдардын сакталышынын маанилүүлүгүн 
жаш муунга жеткирип берүү максатында бул тармакта билим берүү демилгелерин түзүү чоң 
мааниге жатып, бул демилгелерди ишке ашырылганын камсыздоодо ылайыктуу коомдук 
кампанияларды түзүү максатында жергиликтүү ЖМКлар менен иштеп жана мамлекеттик 
органдар менен иштерди бир ыраатта жүргүзүлүшү маанилүү болгон.  Концепциянын 
алкагындагы мындай иш аракеттердин планындагы бир мисал катары “тилектештиктин 
автобусу” деген демилгесин кароого мүмкүн. Бул демилгенин алкагында жергиликтүү 
юристтердин бир тобу акысыз юридикалык кызматтарын көрсөтүү максатында Ош менен Чүй 
облустарынын алыскы булуң бурчтарында жайгашкан айылдарга барышкан. 2016 -2017 
жылдары жалпы жонунан 4145 кишиге кызматтарын көрсөтсө, 2020-жылы бул көрсөткүч 4000 
барабар болгон.461   
 
Бул максаттарга жетүү үчүн башка маалыматтык-пропагандалык кампаниялар жүргүзүлгөн.  
Жогоруда белгиленген Миң жылдыктын чакырыктарынын Корпорациясынын коррупцияга каршы 
Босого программасы 2008-жылы өлкөгө, анын коомчулуктарына жана үй-бүлөлөргө туура 
келбеген жана жакшы жүрүм-турум катары эсептелбеген калп айтуучулукту жана жалганчылыкты 

                                                           
тобу, Кыргызстан:  Соттук реформалардын жүргүзүлүшүнө болгон тоскоолдуктар, апрель  2008, https://www.crisisgroup.org/europe-
central-asia/central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-challenge-judicial-reform 
456 Lawyers for Lawyers, Юристтердин иштеген шарттарына жүргүзүлгөн сурамжылоолор, https://lawyersforlawyers.org/en/survey-of-
working-conditions-lawyers/  
457 Адвокаттардын Америкалык Ассоциациясы, Адам укуктары боюнча Борбор: Сот ишине жүргүзүлгөн байкоо боюнча отчет: 
Кыргызстан жана Гульжан Пасанова, май 2020, 
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/kyrgyzstan_vs_Gulzhan_Pasanova1/     
458 Лиэнн Маккей, “Мыйзам үстөмдүгүнө көздөй жол”, АКШнын Тынчтык институту, 2015, 
https://www.usip.org/sites/default/files/Toward-a-Rule-of-Law-Culture_Practical-Guide_0.pdf  
459 Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги, “2016-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын 
жогорулатуу концепциясы жөнүндө” токтом, http://minjust.gov.kg/en/content/755  
460 Кыргыз Республикасындагы БУӨП, Кыргыз Республикасында юридикалык укуктар менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн сот 
адилеттүүлүгүнө болгон туруктуу жеткиликтүүлүктү көздөй жолдо, 
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/projects/towards-a-sustainable-access-to-justice-for-legal-empowerment-in0.html  
461 Кыргыз Республикасындагы БУӨП, 4,000 киши 6 күндүн ичинде юридикалык жардам көрүштү,  декабрь 2020, 
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/12/fla-decade.html  

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-challenge-judicial-reform
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-challenge-judicial-reform
https://lawyersforlawyers.org/en/survey-of-working-conditions-lawyers/
https://lawyersforlawyers.org/en/survey-of-working-conditions-lawyers/
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/kyrgyzstan_vs_Gulzhan_Pasanova1/
https://www.usip.org/sites/default/files/Toward-a-Rule-of-Law-Culture_Practical-Guide_0.pdf
http://minjust.gov.kg/en/content/755
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/projects/towards-a-sustainable-access-to-justice-for-legal-empowerment-in0.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/12/fla-decade.html
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терс сапаттар катары көрсөткөн адамдык баалуулуктарын баса белгилеп чагылдырган балдар үчүн 
мультфильмдерди жараткан.462 Ошондой эле, укуктук менталитетти өстүрүү жана жазасыздыктын 
маданиятын жоюу максатында 2014-жылы жогорудагыларга окшогон коомчулуктун 
кабардарлыгын жогорулатуу кампаниялары, сынактар, көркөм көргөзмөлөр менен ар турдүү 
программалар уюштурулган.463 Ушундай сыяктуу индивидуалдуу программалар жана иш 
аракеттер ошол убакта ийгликтүү болсо дагы, мындай аракеттердин туруктуулугу жана бул 
аракеттер өз ичинде камтыган кабардын ырааттуулугу жетишсиз болгон. Бардык кызыкдар болгон 
жактар тарабынан керектүү колдоо көрсөтүлбөстөн, жергиликтүү укуктук маданиятында 
көрүнүктүү өзгөрүүлөрдүн ишке ашырылышына көптөгөн жылдар керектелип калышы ыктымал. 
Бийликке келген жаңы администрация бул көйгөйдү чечилиши зарыл болгон маселе катары 
көрөрү же көрбөөсү ачык суроо бойдон турат.   
 
Тыянактар жана сунуштамалар  
Кыргызстандын алдыга кетүү жолу татаал болуп турат, ошондуктан мыйзам үстөмдүгүнүн 
сакталышына (аны менен адам укуктарынын дагы сакталышы) жана чыныгы олуттуу 
реформаларды жүргүзүүгө орчундуу далалаты жасала турган болсо, ал учурда чындап кыйын 
тандоону жана туура уюштурулган аракеттерди жасоого туура келет. Андай болсо да, чечимди 
кабыл алуу менен Кыргызстан маанилүү кадамын жасоо алдында турат, анткени мыйзам 
үстөмдүгү өлкөнү өркүндөп өсүүгө жана эл аралык коомчулук менен интеграциясына алып келет. 
Бардык жерлерде токтобой, кезигип жаткан коррупция туруксуздукка жана тукулжуроого алып 
келүүдө. Саясий туруксуздукту да эске алуу менен Кыргызстан үчүн сезилээр реформаларды 
жүргүзүүгө дагы деле кеч эмес. Бирок, бул реформалардын жүргүзулүшү канчалыкка чоюлуп, 
артка жыла берсе, ошончолук алардын ишке ашырылышын аяктоо кыйын болот. Кыргызстандагы 
мыйзам үстөмдүгүнүн төмөн деңгээлин эсепке алуу менен, учурда өмүр сүрүп жаткан системалар 
бир маалда узак-мөөнөттүү реформаларды талап кылган белгисиздик менен сыздоого чыдабай 
кетиши мүмкүн. Кыргызстандагы адам укуктарынын жаатындагы абалды жакшыртуу максатында 
бардык кызыкдар болгон тараптар төмөнкүлөрдү аткаруу менен өздөрүнүн салымын кошуусу 
мүмкүн:    

 Кыргызстандын өкмөтү адам укуктарына негизделген мамилесин колдонуп, өзүнүн ички 
саясатын жүргүзүүдө күн тартибинде башкы артыкчылык адам укуктарынын жаатына 
берүү менен өкмөт бул жаатка маани бергендигин көрсөтүүсү зарыл; 

 Кыргызстандын өкмөтү адам укуктардын жаатында мойнуна алган эл аралык 
милдеттенмелерин аткарып, коргоп жана сый мамиле жасоого милдеттүү; бул 
талаптардын аткарылбагандыгы финансылык жана техникалык жардамды алуу 
шарттарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн;  

 Кыргызстандын өкмөтү мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөдө, коррупцияга каршы күрөштү 
жүргүзүүдө чыныгы берилгендигин чагылдырып, саясий эркин көрсөтүүгө тийиш; 

 Кыргызстандын өкмөтү  укуктук менталитетти өнүктүрүү жана калкты укуктук нормаларга 
сый мамиле жасалышы менен мыйзам үстөмдүгүнүн маанилүүлүгү боюнча 
кабардарлыгын өстүрүү боюнча иш аракеттерин улантуусу зарыл; 

 Жергиликтүү жарандык коом адам укуктардын жаатындагы абалга көзөмөл жүргүзүүсү 
керектелип, ар бир орун алган бузуулар жөнүндө кабар берип, жериликтүү да эл аралык 
деңгээлде да абалдан кабардарлыгын жогорулатуу;  

                                                           
462 АльЖазира, Кыргызстанда жаратылган мульфильм коррупцияга каршы күрөштү, YouTube, декабрь 2009, 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6-2o4P4TSY. Бул долбоорду иш жүзүнө ашырылышына жана аны башкарууга көрсөткөн 
кызматыма, бул демилгеге катышканым мен үчүн чоң сыймык болду.      
463 Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча уюмунун (OECD-ЭКӨУ) отчету, 28-бет.   

https://www.youtube.com/watch?v=Y6-2o4P4TSY
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 Ошондой эле, кесипкөй укуктары менен кызыкчылыктарынын корголушу жөнүндө сөз 
болгондо, жарандык коом көбүрөөк биримдикте болуп, тилектештик маанайды сактоого 
тийиш, мисалы юристтер, журналисттер, азчылыктар жана маргиналдашып калгандар 
тууралуу кеп жүргөндө; 

 Эл аралык коомчулук колунда болгон баардык таасирдүү баскычтарын колдонуп, адам 
укуктары менен мыйзам үстөмдүгүнүн жаатындагы күн тартибинин тизмеге киргизилүүсүн 
камсыздаган шарттарды коюу менен потенциалдуу насыялар же финансылык жардамдын 
программалары боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө, адам укуктарынын маанилүүлүгү 
бийликтин жергиликтүү органдары тарабынан эске алынуусу тийиш; жана 

 Реформаларды жүргүзүү жана жакшы жакка карай  өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн 
жергиликтүү коомчулуктардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, жарандык коомдун 
уюмдарына жана укук коргоочуларга колдоо көрсөтүү аркылуу эл аралык коомчулук 
менен донорлор талапка ылайык жардамды берүүлөрүн улантуулары зарыл.   
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12. Корутунду жана сунуштамалар: Абалды 
турукташтыруу 

Адам Хьюдж464  
 
“Күчү жоголуп бараткан укуктар” аттуу басылма бүгүнкү күндө Кыргызстан дуушар болуп жаткан 
маселелердин масштабын көрсөтүү далалатын ишке ашырды. Саясий аренадагы болуп жаткан 
окуялар Кыргызстан элине  бир эле “кинону” кайталап көрсөтүп жаткандай сезилүүдө  – тез жана 
баш аламан өзгөрүүлөрдүн алкагында жаңы жетекчилер чоң убадалар менен келип, бирок 
мурункулардын жасаган каталарын кайталап эле, мындай кубулуш өз алдынча кийинки кайгылуу 
өзгөрүүлөргө алып келүүдө. Жапаров мурунку саясатчылардын жолуна түшөр түшпөстүгү учурдагы 
негизги маселе болуп турат.  2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин кээ бир маселелер өрчүп 
кеткенине карабастан, Кыргызстандын көйгөйлөрүнүн басымдуулугу көп жылдардын ичинде 
түптөлүп, аларын өзөгүндө өз ара байланышып, бири бирин күчөткөн үч маселе жатат: коррупция, 
жек көрүүчүлүк жана жазасыздык.  
 
Бул үч көйгөйдү чечүүгө жардам берүүнү каалагандар үчүн көптөгөн суроолор жаралышы 
мүмкүн.465 Кыргызстан менен иштешкен Батыш өкмөттөрү өлкөдөгү мамлекеттик мекемелердин 

                                                           
464 Адам Хьюдж (Foreign Policy Centre – Тышкы саясаттын борбору) Форэйн Полиси Борборунун башчылыгына 2017-жылдын ноябрь 
айында дайындалган. Ал мурун 2008-2017 жылдардын аралыгында Форэйн Полиси Борборунун Саясат бөлүмүн жетектеген. Адам 
Хьюдж изилдөөлөрүндө адам укуктары менен Советтик Союзунун мурунку өлкөлөрүндөгү мамлекет башкаруу маселелерине көңүл 
бурат. Ошондой эле, Биргелишкен Королевствонун жана Европа Биримдигинин тышкы саясаты жөнүдө жазат.   
Сүрөт by Dan Lundberg under (CC). 
465 Кытай Коммунистик партиясына шилтеме жасабастан,  доктор Мартин Лютер Кинг-кичүүсүнүн рухуна көңүл буруу. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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маселелерине көз жумган эмес, бирок кээ бир учурларда аларды кичирейтип көрсөтүлушүндө 
кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бардыр. Акыркы убакта адам укуктары жаатында болгон 
коркунучтуу көрсөткүчтөрү боюнча Кыргызстанды Борбордук Азиянын башка мамлекеттери  
менен салыштыруу тенденциясы тузүлүп калган. Анын ордуна Кыргызстанды өзүнүн 
жетишкендитери менен салыштыруу оң болмок, анткени жогоруда белгиленген маселелерге 
карата көрүлгөн чаралардын маанилүүлүгү басаңдап калган. Дүрбөлөңдү алдын алуу менен, 
учурда түзүлүп калган кырдаалды так баамдоого убакыт келип, “терең кабатырланууну” иш-
аракеттерге айландыруу максатында мурунку ыкмаларынын жетишкендиктерин (же анын 
жоктугун) изилдөөгө тийиш.   
 
Албетте, чечүүнүн ыңгайлуу жолун сунуштаганга караганда көйгөйдү сыртынан белгилеп коюу 
алда канча жеңил. Буга карабастан, жыйындын көптөгөн авторлору Кыргызстандагы эл аралык 
уюмдардын катышуусунун бир нече мүмкүн болгон жолдорун аныктап берүү аракетин жасашты. 
Корутунду бөлүгү берилген сунуштамаларды ыраатка келтирип, кээ бирлерин кошумчалаганга 
умтулат. Батыш донорлор көздөгөн максаттарына жана аларды ишке ашырууда колдонулуучу 
механизмдерине байланыштуу маселелер концептуалдык жана практикалык мүнөзгө ээ.  
 
Коомдук жашоонун бардык бөлүктөрүнө жана мамлекеттик тейлөөгө тоскоолдукту жараткан 
коорупциянын жергиликтүү деңгээли октябрдагы бийликтин кыйрашына жана анын кайрадан 
түзүлүшүнө алып келген. Буларды жана кыргыз мамлекетинин пандемиянын учурундагы 
ийгиликсиз иш-аракеттерин эске алуу менен, өкмөттүк министрликтердин, мамлекеттик 
мекемелердин жана Жогорку Кеңештин (Парламенттин) потенциалын жогорулатууга багытталган 
долбоорлорду кайрадан карап чыгууга болгон муктаждыгы зарыл болууда. Эл аралык 
донорлордун колдоосунун (өзгөчө Европа Биримдиги) орчундуу бөлүгү түздөн-түз бюджеттик 
колдоо түрүндө өкмөткө багытталган.466  Өкмөт менен донорлордун ортосундагы ишенимдүү 
мамилелердин алкагында бюджеттик колдоонун пайдасына карата жергиликтүү жоопкерчилик 
менен потенциалды бекемдөөнүн маанилүү аргументтери бар. Бирок, жогоруда айтылган 
мекемелердеги (донорлор тарабынан каржыланган иштер кылдаттык менен көзөмөлдөнгөн 
учурда дагы, мындай долбоорлор каржылоонун башка булактарын сүрүп чыгарып, пайдасы аз 
башка максаттарга жумшалышы ыктымал) коррупциянын туруктуу деңгээлин, Кыргызстан 
жарандарына берилген отчетторунун жетишсиздиги жана ар түрдүү схемалардын өзгөрмө 
натыйжаларын эске алуу менен учурда колдонулуп жаткан ыкмаларды карап чыгууга себептер 
бар.467 Биргеликте жүргүзүлгөн долбоорлордун жыйынтыктарын баамдоодо технократиялык 
ыкмалардын ашыкча колдонуу тенденциялары бар экенин Эрнест Жанаев белгилейт. Бул 
процесстерге катышкан серепчи катары Эрнест тенденцияларды жөн гана “галочка” үчүн жасалган 
иш-аракеттер деп сыпаттаган.468 2020-жылдын октябрь айындагы окуялар орун албаган учурда 
дагы, ушул сыяктуу ачык-айкын обзордун чыгышы күтүлмөк.  Жапаров борбордук мамлекеттин 
бийлигин бекемдөө жолдорун көздөгөндүктөн, мамлекетти башкаруу системасында чыныгы 

                                                           
466 Ана-Мариа Ангелеску, Европанын Кыргызстан боюнча сарсанаа болуусу керекпи?, The Diplomat, январь 2021, 
https://thediplomat.com/2021/01/should-europe-worry-about-kyrgyzstan/; Европа Тышкы иштер Кызматы(EEAS), Кыргыз Республикасы 
жана Европа Биримдиги, октябрь 2020, https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/1397/kyrgyz-republic-and-eu_en; Европа 
Коммиссиясы, Кыргызстан,  https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-
work/kyrgyzstan_en#:~:text=EU%20bilateral%20development%20cooperation%20with,education%2C%20rural%20development%20and%20in
vestments 
467 Донорлор колдогон мыйзам үстөмдүгүн камсыздаган программалардын алкагында алдыга жылыш жок болгонун баса белгилөө 
максатында Eurasianet Аскаровдун ишин колдонууда: Eurasianet, Кыргызстан: Аскаровдун өлүмү боюнча элдин жини ошол бойдон 
маанисиз болуп калабы?,июль 2020, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-will-fury-around-askarov-death-end-up-signifying-nothing  
468 Автор менен болгон маегинен. 
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өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу шартында гана эл аралык коомчулук консолидациянын жаңы 
жолдорун таап чыгууга тийиш.    
 
Кыргызстан өкмөтү менен түздөн-түз иштөөдөн сырткары өкмөттүк жана институционалдык 
донорлор көрсөткөн каржы колдоолорун бюрократиялык механизмдердин англис тилиндеги 
отчетторун камтыган ири сунуштоолорго бириктирүүдө. Мындай жол жергиликтүү жарандык 
коомдун (активисттер, уюмдар) потенциалын ар дайым бекемдебейт, жана пайда болуп жаткан 
маселелерди тез жана жаратмандык менен чечүүгө тоскоолдуктарды туудурат.469 Натыйжада, 
контракттарды консультанттар жана бейөкмөт уюмдар сыяктуу ири эл аралык оюнчулар утуп 
алышына алып келип, жергиликтүү уюмдар кенже өнөктөштөр катары гана пайда көрүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калышат.   
 
Киришүү бөлүгүндө жана башка эсселерде айтылгандай, Кыргызстандын жарандык коому 
тууралуу кеп болгондо, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар мыйзам-укуктук жана саясий басымдын 
алдында болгону ачык көрүнө баштаган. Тилекке каршы, коомчулуктун көпчүлүгүнүн көзүнчө 
аларды коомдон ажыратып бөлүү боюнча кампаниясы ийгиликтүү ишке ашкан. Асель 
Доолоткелдиева өз эссесин төмөнкү сөздөр менен аяктайт: ‘учурдагы кырдаалда либералдык 
бейөкмөт уюмдар менен көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттары коомчулуктун 
ишениминен чыгып, батышчыл агенттер деген репутацияга кабылышканын түшүнүү керек. 
Мындай иш-аракеттердин кийинки уланышы либералдык коом болобу, эл аралык 
коомчулуктун имиджи болобу, эч кимисине пайда алып келбейт. Адам укуктарынын 
сакталышына (ошондой эле ЛГБТ коомчулугунун укуктарына да) жасалган басым Батыш 
мамлекеттеринин имиджин бир кыйла начарлатып, батыш идеалдардын жана долбоорлордун 
жергиликтүү саясатка тийгизген таасири бара бара төмөндөгөн’.  
 
Ошентип, бардык деңгээлде жүргүзүлгөн ишмердүүлүктүн жыйынтыктары жана аткарылышы 
боюнча негиздүү кооптонууларды эске алганда, өкмөттөр, көп тараптуу мекемелер (өнүктүрүү 
банктары) жана Кыргызстандагы эл аралык фонддордун короткон бардык донорлук каражаттарын 
көз карандысыз, ачык жана бирдиктүү карап чыгууга орчундуу себептер бар болуп, фактыларды 
чогултуунун кеңири процесстери менен негизделүүсү зарыл. Бул процесстерге кеңири коомдун 
пикирин (коом өз приоритети катары эмнени көргүсү келгенин аныктоого өбөлгө түзүп, мурунку 
жумшалган аракеттерди эскерүү менен учурдагы кырдаалды канчалык деңгээлде түшүнүп 
тургандыгын белгилөө) түзүү үчүн көз карандысыз багыттоо группалардын жана коомдук пикирди 
сурамжылоонун жүргүзүлүшү кирет.470 Мындай сурамжылоого бир гана донорлордун 
демилгелерине катышкандар кирбестен, Шаршенова белгилегендей, көз караштары 
айырмаланган кишилер менен дагы иштешип көрүү керек (демек донорлордун ишин орто 
деңгээлде жана конструктивдүү сын айткандарды камтып, либералдуу көз караштан алыс болгон 
эксперттер жана кызыкдар болгон институттар болушу мүмкүн).471   
   

                                                           
469 Бул эссе отчеттордун англис тилинде жазылуусунун маанилүүлүгүн белгилөөдө: Ана-Мариа Ангелеску, Европанын Кыргызстан 
боюнча сарсанаа болуусу керекпи?, The Diplomat, январь 2021, https://thediplomat.com/2021/01/should-europe-worry-about-kyrgyzstan/; 
Киришүү бөлүгүндө айтылып кеткендей, ЮСАИД (USAID) уюмунун каржылоо өнөктөштөрү катары өнүктүрүү боюнча АКШнын 
консультациялоо кызматтары, ири бейөкмөт уюмдар же башка АКШ агенттиктери болгон: ЮСАИД (USAID), Америка Кошмо Штаттарын 
өлкөлөргө тышкы жардамы: Кыргызстан, 2018, https://explorer.usaid.gov/cd/KGZ?fiscal_year=2018&measure=Obligations  
470 Дүйнө жүзү боюнча ушундай тажрыйбаны эске алуу менен, үйрөнө алчу нерселеринин көпчүлүгү донорлордун мурунку жана 
учурдагы ишмердүүулүгү тууралуу маалыматтын деталдары боюнча ойлор канчалык деңгээлде тамырлап кеткенин (кээ бирлери абдан 
тереңдеп кеткен) көрсөтөт.    
471Донорлор каржылаган кызматтарын мурунку жана азыркы колдонуучулар менен бирге аракеттешүүсү менен катарда айыл 
жергелерине басым жасап, кеңири коомчулук менен маалыматтык-пропагандалоо иштерди жүргүзүү керек.   
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Кайсыл обзор болбосун, баары жергиликтүү факттарга таянуусу шарт, бирок бул жыйынга кирген 
эсселердин авторлору өздөрүнүн маанилүү сунуштамаларын бере алышат. Өнүктүрүү жаатында 
алдыңкы практикага ылайык И. Шаршенова менен А. Доолоткелдиева эл аралык эмес, 
жергиликтүү деңгээлде  демократиянын жана башкаруунун практикасынын тамырлап кетүүсүнүн 
жаңы жолдорун табууга чечкиндүү түрдө чакырат.  Шаршенова “демократия мамлекеттин 
ичинен тузулүп, Европа Биримдиги демократиянын жергиликтүү түшүнүүнүн өзгөчөлүктөрүн 
жана анын түрлөрүн эске алуусу керек” деп айтса, Доолоткелдиева “Кыргызстанда кенен 
таралган батышчылдыкка каршы көз карштардын фонунда бейөкмөт уюмдар менен 
либералдык баалуулуктардын терс образдарын оңго буруу үчүн, батыш өнөктөштөр өздөрү 
элестеткенинен айырмаланган адам укуктарынын башка образдарын жайылтуунун үстүнөн 
иштеши керек” деп өз эмгегинде жазган. Бирок, негизги көңүлдү конкреттүү тузүмдөргө эмес, 
жалпы принциптерге буруу зарыл, анткени батыш институттары менен ишмердүулүгү мисал 
катары келтирилиши кээде идеяларды чагылдырып, ыкчам түшүнүүсүн камсыздайт. Ал эми 
Кыргызстанда иштеген система мыйзамдуулукту түзүүдө жергиликтүү баалуулуктарынан, 
тарыхынан жана башка өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн алдыңкы практикаларынан мисалдарды 
колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн пайда көрө алат.        
 
Негизги концептуалдык маселелеринин бири болуп эл аралык коомчулуктун приоритеттерин 
аныктоосу саналууда. Либералдык демилгелерге карата Кыргызстандыктардын көпчүлүгүнө 
таандык болгон цинизмдин жогорку деңгээлин эске алуу менен, авторлордун кээ бирлери 
укуктарга эмес, билим берүү менен экономикалык коопсуздук тармактарына артыкчылк берүүнү 
сунушташкан. Бул маселени бир нече көз караштан баамдоого мүмкүн. Биринчиден, учурда 
Кыргызстандагы ири донорлук долбоорлордун көбү билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн 
жакшыртууга жана экономиканын курулушуна багытталып, чектелген аралаш жыйынтыктарына ээ 
болгон.  Бирок, эгерде жакырчылыкты жоюу жана популисттик нааразычылык менен күрөшүүгө 
болгон муктаждыкты донорлор стратегиялык приоритет катары кабыл алса, анда  экономикалык 
теңсиздик маселелерин тикелей чечүүгө көңүлдү буруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мисалы, 
жогорку деңгээлдеги бизнес менен ишкерликке басым жасабастан, кирешеси төмөнүрөөк болгон 
үй-бүлөлөрдүн арасынан муктаждыгы эң чоң болгондорго колдоо көрсөтүү керек.   
 
Экинчиден, дүйнө жүзү боюнча  өнүктүрүүгө сарпталган бюджеттерди кыскартуу боюнча 
глобалдык контекстин баса белгилөө керек. Мисал катары жакырчылыкты жоюу боюнча 
аракеттер ийгиликтүү аягына чыкты деген билдирүүлөрдүн негизинде жана приоритеттер 
кайрадын каралып чыкканына байланыштуу Германиянын Кыргызстандагы эки тараптуу 
донорлуктан чыгып кетиши жана Улуу Британиянын тышкы жардамга бөлүнгөн бюджеттин кескин 
жана глобалдуу кыскарылышын айтсак болот.472 Ошондуктан, COVID боюнча колдоо көрсөтүүнүн 
ыкчам схемалары токтотулгандан кийин, экономиканын инклюзивдүү өсүшүнүн жаңы жана ири 
долбоордун каржыланышы ресурстарды табуудан кыйналып калышы ыктымал.  
 
Үчунчүдөн, жарандык эркиндик менен демократияга глобалдык контекстте басым жасоодон 
мурда, “Батыш” донорлордун алгач экономикалык өнүктүрүүгө көңүл буруу керектигин баяндаган 
факттарды изилдеп чыгуусу маанилүү. Мисалы, 1990-жылдардан баштап Уганда жана Руанда 
сыяктуу өлкөлөргө батыш мамлекеттери өнүктүрүү максатында ири көлөмдө жардамын 
көрсөтушкөн. Бул өлкөлөрдө билим берүү тармагында жергиликтүү демилгелери ийгиликтүү ишке 
ашырылып, таза сууга болгон жеткиликтүүлүк камсыздалып, медициналык-санитардык тез 

                                                           
472 Татьяна Кудрявцева,  Германия Кыргызстан менен болгон кызматташтыгын кыскартканы тууралуу билдирүү жасады, 24.kg, май 2020, 
https://24.kg/english/152054_Germany_announces_reduction_in_cooperation_with_Kyrgyzstan/ 
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жардамдын жакшыртуусу жана микродеңгээлде экономикалык өсүү орун алган. Бирок, бул эки 
мамлекет (жана башка жардам кабыл алуучу өлкөлөр) азыр деле авторитардык режимде болуп, 
Уганда жакынкы шайлоолордо репрессияларды башынан кечирип, Transparency International 
уюмунун коррупция боюнча рейтингде Кыргызстандан да төмөн сапта жайгашып, начар 
көрсөткүчкө ээ болгон.473  Албетте, өнүктүрүү жаатында жогорудагыдай демилгелер адамдардын 
жашоо шарттарын жакшыртууда чоң мааниге ээ боло албайт, бирок келечекте саясий өнүгүү 
менен реформалар үчүн плацдармды автоматтуу түрдө камсыздалганы тууралуу чектелген 
далилдер бар. Ошентип, Кыргызстандын экономикалык өсүшүндө, жакырчылыкты жоюу жана 
теңдикти камсыздоодо алдыга жылыштын жок болгондугу улутчул жана каршы топторго 
бейөкмөт уюмдардын каржылануусун текебердик менен салыштырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 
Бирок жакырчылык Кыргызстандын экономикалык өсүшүндө жана теңдикти камсыздоодо алдыга 
жылыштын жок болгондугун түпкү себеби болгон коррупция менен сарамжалсыз башкаруудан 
алаксатуу үчүн колдонулуп келет. Автор “өнүктүрүүдө” же жарандык менен саясий укуктардын 
жаатында ультиматум ыкмасын колдонуудан алыс турууга кеңеш берип кетмекчи. Мындай 
эскертүүнүн себеби Кыргызстандын көйгөйлөрүнүн түбүндө жаткан отчеттуулук, ачык-айкындык 
жана башкаруу маселелерин чечүү үчүн эки маанилүү программасынын эффективдүү 
бириктирилип калышы.    
 
Бул кеңеш үмүттү үзүп, эл талыкпай эмгектенген үчүн максаттарынан баш тартып, колун түшүрүп 
отуруп калуу үчүн берилген жок. Адамдардын жашоосуна оң таасирин тийгизип, өткөн мезгилде 
орун алган көптөгөн программалар бар, жана өнүктүрүү жаатында белгилүү бир маселелерди 
чечүүдө жардам кылуу үчүн донорлордун кайсы гана жаңы стратегиясы болбосун, ар бири 
мамлекет менен иштешүүнүн жолдорун таап кетиши керек; азыр дагы эл аралык тажрыйба менен 
ири масштабда иш жүргүзүү жөндөмдүүлүгүнө маани берилет; жарандык коомдун түзүлүп калган 
жана жаңы пайда болуп келе жаткан топтор менен иштешүүгө кырдаалдын кийинки өнүгүүсү үчүн 
чоң мааниге ээ болот. Көптөгөн басымды башынан кечирген укук коргоочулар менен жарандык 
коомдун активисттерин өзгөчө баса белгилеп кетүү керек. Алар кыянаттыкты алдын алууга жана 
өзгөрүүлөргө акырындап мандай тери менен жеткени үчүн көптөгөн жеке азап тартышкан. Узак-
мөөнөттүн аралыгында кыжырына тийген таасирдүү күчтөрдөн өздөрүн сактап калуу үчүн жөн 
гана эркиндик менен камсыз кылуу жетишсиз болот. Бирок, ага карабастан, бул тема тууралуу 
олуттуу ой-жүгүртүүгө мезгил келди. Бул жыйын бардык суроолорго жоопторду камтыбаса да, кээ 
бир маселелерге чечүү жолдору боюнча сунуштамаларын берип кетмекчи.  
 
Демек, каржылоо приоритеттеринде ар бир орчундуу өзгөрүү жогоруда сунушталган  обзордун 
жыйынтыктарына негизделип, коомчулуктун ишенимин жогорулатуу максатында жергиликтүү 
талап менен аныкталышы керек. Ошондуктан, бул жыйын сунуштаган анализдин натыйжасында 
ортого чыккан бир катар маанилүү темаларын карап чыгуу зарыл. Биринчиден, отчеттуулукка, 
ачык-айкындыкка жана башкаруу процесстерге басымдын жасалышы бул жыйында белгиленген 
коррупция, жазасыздык жана жек көрүү (көп учурларда улутчулдук, гомофобия жана аялдарды 
жек көрүүчүлүккө байланыштуу) сыяктуу системалык көйгөйлөрдү чечүүдө маанилүү рол ойнойт. 
Экинчиден, бул жыйынга салым кошкон авторлор жана бул изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн 
сурамжылоого катышкандардын оюна караганда, алар саясий партиялар менен парламенттин эл 
аралык кызматташтыгы боюнча мурунку ишин кайрадан ойлонуп чыгууга чакырууда, анткени 
акыркы окуялар саясий механизмдерде болгон боштукту мурункудан дагы ачык көрсөтүштү. 
Дипломатиянын бир түрү катары жарандык коом менен биргеликте саясий идеяларды 

                                                           
473 Трэнспэренси Интернешинал (Transparency International), Transparency International Уганда, 
https://www.transparency.org/en/countries/uganda  
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өнүктүрүүгө катышууга тыюу салынышын же өкмөт аралык биргелешкен аракеттердин 
токтотулушун билдирбейт. Бирок учурдагы саясий система бийликтин чыныгы жайгашкан жерин 
жана партиялык лоялдуулуктун убактылуу мүнөзүн эске алуу менен, эң аз дегенде кыска 
мөөнөттүн ичинде потенциалды өстүрүү боюнча аракеттер башка көз караш менен каралып 
чыгышы керек.    
 
Үй-булө зомбулугу менен күрөшүү, аялдардын жана ЛГБТ коомчулугунун укуктарын коргоо 
боюнча иштери донорлор үчүн эң маанилүү тармак болуп саналууда. Себеби, бул коомчулукту 
коргоо үчүн бөлүнүүчү ички каражаттардын варианттары аз болуп, алар күнүмдүк жашоодо 
кабылуучу тобокелдер өсүп жаткандыктан, коркунчтардын үстүнөн мониторинг жүргүзүү жана 
ыктымалдуу зордук-зомбулукту алдын алуу үчүн аракеттеринин зарылдыгы көрүнүүдө. Бирок, 
мындай аракеттер толук кандуу саясий “куралга” айланып, көбүнчө либералдык маанайдагы 
демилеглерге жана жалпысынан “Батышка” каршы багытталганы ачык эле билинди. Бул 
маселелер боюнча коомдун пикирин өзгөртө ала турган көйгөйдүн жөнөкөй чечүү жолдору жок, 
бирок донорлор бул маселеге башка көз караш менен мамиле жасай алышат. Мисалы, 
Кыргызстан калкынын калың катмарлары менен кызыкчылыгы бир болгон тармактарга басым 
жасаган өздөрүнүн ири катышуусунун тегерегинде баяндамаларын өнүктүрүү жана аны алдыга 
жылдырууну ойлонуштуруп чыгышы. Жергиликтүү тандоолордун жана либералдык жарандык 
коомдун (журналисттер, укук коргоочулар, бейөкмөт уюмдардын кызматкерлери жана юристтер) 
жасаган ишине негизделген позитивдүү, бириктирген жана коомду кызыктырган баяндамалардын 
жаралышы коомдук пикирин бара бара өзгөрүүсүндө мүмкүн эң эффективдүү ыкмасы болуп 
калар. Факт-чекинг (факттардын далилденип чыгышы) жана мифтердин жоюлушу саясий 
элиталарды жарандык коомдун иштери менен тааныштыруу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. 
Бирок, факт-чекинг менен мифтерди жою туралуу жүргузүлгөн кеңири изилдөөлөр мындай 
ыкманын скептиктерге карата колдонулушу жетишсиз болуп калышын көрсөткөн. Анда 
маалыматты жеткирүүчү тарапка эл ишенбей, ал эми туура эмес маалыматты таркаткандар болсо 
(көбүнчө тааныш адамдар) ишенимдүү маалымат булагы деп эсептелген учурларын өзгөчө 
белгилей кетүү керек. Демек, Гульзат Байалиева менен Джолдон Кутманалиев билдиргендей, 
калп маалымат менен күрөшүүдө чабуул жасоо тактикасы элдин каршылыгын басаңдатпастан, 
тескерисинче кайра күчөтүп, элдин ортосундагы түшүнбөстүк жаракасын тереңдетип, калктын 
калың катмарына багытталган терс маалыматтар учурлардын көбүндө тез таркалышына алып 
келүүсү ыктымал. Жаңы талкуулоолордун учурунда ортого чыккан айырмачылыктарга сый мамиле 
жасоо менен жалпы бир пикирге келүүнүн башка, конфронтациясы жеңилирээк болгон жолдор 
бар.  Өсүп-өркүндөп жаткан психология боюнча дүйнөлүк адабияттан жана маалымат менен 
алмашуудан сабак алууга мүмкүнчулүк түзүлүп, бул жаатта алдыңкы практикаларын Кыргызстанда 
жайылтууга умтулуу керек.   
 
Либералдык жарандык коомдун жаңы ыктыярчыларын жана социалдык кыймылдарын колдоодо 
жогоруда белгиленген жолдор тийгизе турган жана тийгизеер таасирин донорлор карап 
чыгышат.474 Доолоткелдиева белгилегендей, өзгөрүүлөрдүн жана бийликтин чыныгы булактары 
жайгашкан жерин аныктоо максатында жарандык мобилизациянын жандураак формаларынын 
масштабы менен динамикасын түшүнүү жана чагылдыруу үчүн дагы көп нерселерди жасоого 
мүмкүн. Бул кыймылдар менен  эл аралык коомчулуктун ортосунда сүйлөшүүлөр активисттердин 
каалоолорун эске алуу менен жүргүзүлүшү маанилүү. Эл аралык донорлор  менен мамилени 

                                                           
474  COVID пандемиясынын ыктымалдуу баш аламандыктан ишкерликти (бизнести) сактап калган элдик кошуундарга, акыркы айларда 
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда сунушталган кээ бир бөлүктөрүнө каршы жаратман кампанияларын уюштурган “Баштан Башта” 
аттуу протесттик кыймылына, ыктыярдуу кыймылдарга катышкан жаштарга, диний кайрымдуулук ишмердүүлүгүнө, тилектештиктин 
кыз-келиндердин топторуна, бизнес-түзүмдөргө жана мигранттарды коргоо системаларына тийгизген таасири.  



Күчү жоголуп бараткан укуктар: Кыргызстанда адам укуктарына жасалган басымды изилдөө 

 

145 
 

тузүүдө (алардын жардамы пайдалуу болгон мезгилде дагы)активисттер кылдаттыкты көрсөтүшү 
мүмкүн, анткени салттуу көз карашта болгон жарандык коом активисттерди “Батыш” менен 
болгон байланышы үчүн жетиштүү түрдө каралаган.   
 
Донорлордун жарандык коомго багытталган салттуу колдоосу жөнүндө сөз кылганда, жогоруда 
белгиленгендей реформалардын жасалышы жана башка көз караштан каралып чыгышы 
керектелет. Бири бирине бираз карама-каршы келсе да, буларды  жүзөгө ашырууда өбөлгө түзүп 
берүүчү эки сунуштама бар.  Донорлордун өлкөлөрүндө иштелип чыккан стратегияларын 
колдонгондун ордуна, жергиликтүү керектөөлөрдөн келип чыккан приоритеттерге так багыт 
алууга жана өзгөрмө жергиликтүү шарттарына көнүп кетүүгө өбөлгө түзгөн донорлордун 
оперативдүү реакция жасаганынан жана алардын ийкемдүүрөөк мамилесинен жарандык 
коомдун жергиликтүү топтору пайданы гана көрө алат. Салык төгүүчү-донорлорго отчеттуулукту 
жана көзөмөлдү орнотуу талабына умтулуусу өсүп жаткан кезде, мындай ийкемдүү ыкма (негизги 
каржылануу да камтылган) донорлор менен иш мамилелери тузүлгөн жана ыкчам потенциалы 
шексиз болгон ишенимдүү өнөктөштөрдүн ишине таянат. Бул кеңеш экинчи сунуштама менен 
толук дал келбей калат, анткени Ширин Айтматованын жана башкалардын “кээ бир донорлордун 
колдонгон ыкмалары жана өнөктөштүк мамилелери бир нече он жылдыктан мурун эскирип 
калган” деген сынын эске алуу менен, экинчи сунуштун маңызында жаңы үндөрдү жана ой-
жүгүртүүнү колдоо үчүн колдоонун башка түрлөрүн табуу зарылдыгы жатат. Жергиликтүү кыргыз 
коомчулукта жаратмандыкка, инновацияларга жана тобокелдерди кабыл алууга талабы батыштын 
салык төгүүчү донорлордун отчет берүү талабы менен дал келбөө ыктымалдуулугу байкалууда.  
Ишти “галочка” үчүн жасоону карикатуралык түрдө чагылдыргандын ордуна баа менен сапаттын 
ара катышын көрсөтүү үчүн маанилүү болгон жыйынтык менен инновациялардын керектигин 
далилдөө зарыл. Батыштан келген жардам боюнча скептик ойдо болгондор туура сунушталып, 
жаратман мамилени камтыган демилгелерди кароого макулдугун береер чыгар, анткени алардын 
көбүнчө негизсиз болгон кооптонуулары жергиликтүүлөрдүн “кадымки шектүүлөр” же “грант 
жегичтер” деген даттануулары менен окшошуп кетүүсүн өзгөчө эске алуу керек.  Ар бир 
стратегиялык өзгөрүүлөр боюнча чечимдер чыныгы маалыматтарга негизделип, аягында 
колдонулуучу ыкма жаңы муундагы уюмдарды тартууну камтып, кээ бир ишенимдүү 
өнөктөштөрдүн ийкемдүүрөөк болушунун керектигине негизделип калышы мүмкүн. Бирок, эгерде 
донорлук жардамга болгон күмөндөрдүн жоюулушу керектелсе, колдонулуучу ыкмада “жаңы” 
бир нерсенин терисин жамынган жөнөкөй иш болбоосу өтө маанилүү.   
   
Жогоруда талкуулангандай, ар бир стратегиялык өзгөрүүлөр эл аралык донорлорго кыйын болуп 
турган учурда орун алууда, анткени COVID пандемиясын кошо эрчип талаптар өсүп, аны менен 
бирге бюджеттер кыскартылып баштаган. Мындай кырдаалда амалдарды табууга мүмкүнчүлүктөр 
азайып, чоң мааниге ээ болгон каржылоонун туруктуулугунун жана божомолдоосун 
камсыздалышы татаалдашууда.  Бирок, эл аралык коомчулукта өзүндө бар болгон таасир этүүчү 
бир катар куралдар тууралуу бирдиктүү ой-пикири болуусу маанилүү.  
 
Европа Биримдиги талкуулоолорду жүргүзүп бүткөнүн, бирок Кыргызстан менен Европа 
Биримдигинин ортосундагы 2019-жылкы Кыргызстан менен кеңейтилген өнөктөштүк жана 
кызматташуу боюнча келишимин  эмдигиче ратификациялабаганын, ал эми Улуу Британия болсо 
өзүнүн жаңы өнөктөштүк макулдашуулар боюнча учурда талкуулоолорду жүргүзүп жатканын эске 
алуу менен, кээ бир конкреттүү жана өлчөмдүү иш-аракеттердин ордуна  келишимдерди оң 
жыйынтыктары менен аяктоо мүмкүнчүлүктөрү бар(эгерде Кыргызстан менен Улуу Британиянын 
ортосунда макулдашуу түзүлсө, анда анын Европа Биримдигинин учурдагы пландарына дал 
келүүсү). Бул конкреттүү иш-аракеттер өнөктөштөрдү адам укуктары жаатында кийин артка 
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чегинүү болбойт деген ишенимин бекемдөө максатында жасалмакчы. Антикоррупциялык 
кепилдиктин жана адам укуктарынын жаатында болгон шарттарды эске алуу менен өнөктөштөр 
соода жана инвестициялык стимулдарын колдонуунун жаңы жолдорун табуу боюнча изилдөө 
иштерин уланта алмак.  Жогоруда айтылган шарттар өнүктүрүү жаатындагы жыйынтыктарды 
жакшыртуу жана реформаларды стимулдаштыруу максатында колдонулуп, ыңгайлаштырылмак. 
Так аныкталган стандарттар менен шартталуусу сөзсүз маанилүү болот, бирок Кыргызстандын 
стратегиялык приоритеттер жагынан “Батыш” ачык эле Орусия менен Кытайдан артта калган 
абалда, резонанска күчөтүлгөн стимул менен коштолуусу керектелет.  Мындай күчөтүлгөн стимул 
катары карыз жүгүн жеңилдетүү жолдорун табылышын кароого мүмкүн (проценттик ченин 
төмөндөтүү), мисалы Кыргызстандын көп тараптуу банктарга жана башка батыш өнөктөштөргө 
таандык болгон карыз жүгүн (жалпы тышкы карыздын көлөмүнөн 44% түзүп, 1,7 миллиард АКШ 
долларга барабар болуп, дүйнөлүк стандарттар боюнча чоң эмес сан катары эсептелүүдө)  
кыскартуу жана жеңилдетүү.475 Ушундай багытта иш-аракеттер кызматтарды каржылоосуна 
мамлекеттик киреше бюджетинен  акчанын бөлүнүшүнө өбөлгө тузүп, мамлекетке капиталдык 
салымдардын жаңы долбоорлорун карап чыгуу үчүн саясатта ар кандай амалдарын табууга 
мүмкүнчүлүктөрдү жаратмак (карыз жүгүн учурдагы жеңилдетүүгө болгон комплекстүү иш-
аракеттер Кытай жана башка өнөктөштөр тарабынан берилген жаңы кредиттерге тиешелүү ачык-
айкындыктын жана отчеттулугунун жогорулатуу жолдорун табууга байланыштуу болушу мүмкүн). 
 
Кыргызстан системасынын ичинде болгон кемчиликтерди жокко чыгарууда өлкөнүн сыртында 
жайгашкан эл аралык коомчулуктун аткара алчу так аныкталган ролу бар. Бул АКШ, Улуу Британия 
жана Европа Биримдиги тарабынан жеке санкциялардын киргизилишин билдирет (анын ичинде 
активдердин жана банк системаларынын тоңдурулушу, визалык тыюулардын киргизилиши), 
ошондой эле Улуу Британиянын “Келип чыгышы түшүнүксүз болгон байлыктар” аттуу буйрук 
сыяктуу коррупцияга каршы механизмдери иш жүзөгө ашырылышы мүмкүн.476 Ал эми АКШ 
коррупция айыбы боюнча Райымбек Матраимовго карата Магнитский санкцияларын киргизүүгө 
үлгүргөн.477 Улуу Британия менен Европа Биримдигинин схемалары мындай санкцияларды 
киргизүү үчүн коррупция боюнча айыптар негизди тузө албастыгын белгилешүүдө, бирок 
Кыргызстандагы коррупциялык чатактарда ачыкка чыккан активдерин табууга мүмкүн болгон 
юрисдикцияларда коррупция менен күрөшүүдө башка куралдары ыңгайлуу болуп чыгаар.478 
Бирок, Азимжан Аскаровдун түрмөгө камалышына жана аны кыйноого тиешеси бар расмий 
өкүлдөрү бардык үч механизмде катышуу укугуна ээ болуу керектиги менен жазасыздыкка каршы 
белги жиберилүүдө. Бул механизмдердин алкагында шектелген кылмышкерлерге түздөн-түз 
тийүүчү таасири болжолдуу төмөнүрөөк болот. Албетте, кыргыз элиталар тарабынан эл аралык 

                                                           
475 Дирк ван дер Клей, COVID жана Кыргызстан менен Таджикистандын карыздарынын жаңы динамикасы, Eurasianet, октябрь 2020, 
https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan  
476 Орусия, Казакстан жана Азербайджан өлкөлөрүндөй Кыргызстан олигархиянын чет жакка карай экспансиясын камсыдай турган ири 
көлөмдөгү байлыктарга ээ болбосо да, уюшкан кылмыштуулук менен болгон байланыштарды эске алганда, кээ бир байлыктын 
булактарына ээ болуп турат. Басымдын мындай потенциалдуу точкалары эл аралык коомчулуктун байкоосунда болуп туруусу зарыл 
477  АКШнын Казына департаменти, Глобалдык Магнитский санкциялары, сентябрь 2020, https://home.treasury.gov/policy-
issues/financial-sanctions/recent-actions/20201209  
478 Улуу Британиянын Тышкы иштер, англис калктардын шериктештиги жана эл аралык өнүктүрүү боюнча офиси, Колдонмо: Адам 
укуктары жаатындагы глобалдык санкциялар: бейөкмөт уюмдар менен жарандык коом үчүн маалымат, Government.uk, июль 2020, 
https://www.gov.uk/government/publications/global-human-rights-sanctions-information-note-for-non-government-organisations-and-others-
interested-in-human-rights/global-human-rights-sanctions-information-note-for-ngos-and-civil-society; Улуу Британиянын Тышкы иштер, 
англис калктардын шериктештиги жана эл аралык өнүктүрүү боюнча офиси, Саясий документ: Адам укуктары жаатындагы глобалдык 
санкциялар: cанкциянын тизмесине кирүүчү адамдарды карап чыгуу, Government.uk, июль 2020, 
https://www.gov.uk/government/publications/global-human-rights-sanctions-factors-in-designating-people-involved-in-human-rights-
violations/global-human-rights-sanctions-consideration-of-targets; 
Европа Биримдигинин Кеңеши, Европа Биримдиги адам укуктары жаатында санкциялардын глобалдык режимин кабыл алды, декабрь 
2020, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/  
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кыймылсыз мүлк рыноктордун, компаниялардын түзүлүшү жана башка куралдардын 
колдонулушу Батыштын коррупцияга каршы багытында ири реформаларга болгон муктаждыгы 
бар экенин далилдөөдө.  Бул тема тууралуу Foreign Policy Center (Тышкы саясат борборунун) 
башка басылмаларында жана башка көптөгөн адабияттарда сөз болмокчу.479  
 
Жергиликтүү аймактарда кырдаалды жөнгө салууда социалдык тармактардын эл аралык 
компаниялары сөзсүз өз ролун ойноп коюшу мүмкүн. Алар жек көрүүнү чагылдырган онлайн 
пикир билдирүүлөр менен күрөшүү максатында кыргыз тилин колдоонун жана модерация 
жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жолдорун карап чыга алышат. Мисалы, шайлоо, конституциялык 
референдум сыяктуу саясий чыңалуусу туу чокуда болуп турган маалына же аялдардын Эл аралык 
күнү сыяктуу чуулуу темаларына өзгөчө басым жасай кетүү зарыл.  ARTICLE 19 уюму жана Бегаим 
Усенова билдиргендей, социалдык тармактардын келтирилген зыянды калыбына келтирүүнүн 
ички механизмдери кийинки жакшыртылышына муктаж болуп, гендердик зомбулук менен 
күрөшүүгө өзгөчө басым жасоо менен кол коюу петициялардын эффективдүүрөөк 
жайгаштырылышынын керектигин айтышат. Учурдагы ээ боло алган жетишкендиктерди эске алуу 
менен, зордукка бир нече ирээт кабылгандар үчүн обзор механизмдерин тездетүү боюнча 
кийинки кадамдары жасалышы керек. Краудфандингден, жарнамадан түшкөн кирешенин жаңы 
ыкмаларын жана монетизациянын башка ыкмаларын  иштеп чыггууда журналисттер менен 
активисттерге жардам көрсөтүү максатында социалдык тармактардын компаниялары жана 
донорлор кызматташуунун жолдорун таба алаары шексиз. Интернетте маалымат таркатуучу 
каналдарын жана социалдык тармактарды колдонуунун эң мыкты жолдорун дагы камтып, кыргыз 
тилдуу жана жергиликтүү журналисттерди колдоодо жана иликтөө репортаждарды дайындоо 
боюнча окутуу процесстерге салттуу донорлук каржылоо жардамды көрсөтө алат жана көрсөтүшү 
керек. Интернетте катаал мамиленин (жеке коркутуп-үркүтүүгө кошумча алардын күчөшү) өсүп 
жаткан санын эске алуу менен социалдык тармактардын компаниялары жана донорлор 
(социалдык компаниялар менен байланышы бар донорлор дагы) ырайымсыздыкка 
кабылгандарга карата психосоциалдык колдоо көрсөтүү жаатында көбүрөөк иштерди жасоо 
керек. Аны менен бирге айыл жерлерде колдоосуз калгандарга өзгөчө көңүл буруу менен 
адвокаттар, бейөкмөт уюмдардын кызматкерлери, укук коргоочулар жана журналисттерге карата 
катаал мамилелерди бирдиктүү документтештирүүдө көмөкчү болуп берүүлөрү керектелет.   
  
Батыш өнөктөштөр бул кырдаалды жөнгө салууда жасай алчу иш-аракеттери боюнча абдан көп 
маалымат бар, жада калса жогоруда айтылган же жалпысынан бул жыйынга кирген маалыматтан 
да ашат. Бирок, Кыргызстандын жаңы өкмөттүн саясий курамы көз жаздымда калып кетпөөсү 
маанилүү. Президент Жапаровдун мурунку өмүр баяны жана анын бийликке келиши келечекте 
дагы кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн деген ой боюнча негиздүү кооптонууларды туудурду. 
Ошондуктан, мурунку кесиптештеринин бийликке келгенден кийин уланткан жолун унутпастан, 
келечектеги перспективалар боюнча толук түшүнүктүү скептицизм пайда болгон. Берген 
убадаларын жүзөгө ашыруу үчүн шыктандыруу менен басымдын туура айкалышын таап, Жапаров 
алдына койгон максаттарына жараша конструктивдүү кызматташтыктын ылайыктуу ыкмаларын 
табуу чоң мааниге ээ. Эл аралык өнөктөштөр ансыз деле кыскартылган жарандык коомду 
кыскартуу боюнча кийинки аракети же анын кыжырын келтирген аярлуу топтор менен 

                                                           
479 Мисалы: FPC, Өзгөрмө дүйнөдө Британиянын ролун аныктоо: Чет өлкөлөрдөгү Биргелишкен Королдуктун баалуулуктарынын 
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дүйнө жүзү боюнча коррупция менен каржы кылмыштардын жүзүн ачкан журналисттердин дуушар болгон басымды изилдөө, FPC, 
ноябрь 2020, https://fpc.org.uk/publications/unsafe-for-scrutiny/; FPC, Кылдат изилдөө үчүн кооптуу: Коррупцияны колдоо максатында 
Улуу Британиядагы каржы жана укуктук системаларынан кыянаттык менен колдонулуштун дүйнө боюнча иликтөө-журналисттердин 
эркиндигине жана коопсуздугуна тийгизген терс таасири, декабрь 2020, https://fpc.org.uk/publications/unsafe-for-scrutiny-12-2020-
publication/  

https://fpc.org.uk/publications/projecting-the-uks-values-abroad/
https://fpc.org.uk/publications/unsafe-for-scrutiny/
https://fpc.org.uk/publications/unsafe-for-scrutiny-12-2020-publication/
https://fpc.org.uk/publications/unsafe-for-scrutiny-12-2020-publication/
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журналисттерге багыт алуусу ири масштабдагы макулдашылган жооп соккусуна алып келээрин так 
аныктап, түшүнүүгө тийиш. Жапаровдун коррупция маселесине көрсөткөн мамилеси тууралуу бул 
жыйында берилген көптөгөн эскерүүлөргө карабастан, өзүн колдоочуларына  иштеп 
жаткансыгандай көрсөтүү каалоосу айдан ачык байкалып турат. Мансапкорлорду “кустуруу” 
боюнча аракеттер Жапаровдун саясий оппоненттерине багытталбайт деген шарт менен гана 
мындай кубулуш саясий аренадагы күчтөрдүн дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрдө катылган мыйзамсыз 
табылган байлыктарын эки тараптуу аныктап чыгууга өбөлгө түзүп берет. 
 
Мурунку жылдарда орун алган саясий башаламандыкты жөнгө салуу үчүн президент Жапаровдун 
бийликти борборлоштуруунун жана мамлекетти консолидациялануунун маанилүүлүгүнө болгон 
ишеними көп убакыттан бери туруктуу. Саясий өнүгүүнүн мындай жолу коом үчүн кандайдыр 
деңгээлде кызыкчылыкты жаратышы мүмкүн, бирок “президент катары күчтүү адамдын” 
бийликти башкаруусуна (2005 жана 2010-жылкы төңкөрүштөрдүн негизги фактору) донорлор 
менен жергиликтүү жарандык коомдун каалабаганына карама каршы келип, алар бийликти 
Жогорку Кеңеш менен жергиликтүү коомчулуктардын колуна берүү менен ири плюрализмди 
куруу ниетин көздөгөн. Мактарлык ниетин көздөө менен акыркы он жылдын ичинде жасалган 
мамиле бийликти кандайдыр бир деңгээлде кайрадан башкача  бөлүштүрүп, бул бөлүштүрүү 
жашыруун жана түшүнүксүз жолдор аркылуу жасалып, чечимдердин кабыл алынуусуна таасир 
эткен сырткы оюнчулар жана коррупцияланган парламент менен коштолгон (2020-жылкы октябрь 
окуяларынын негизги фактору болгон).   
 
Жыйындын автору аркасынан түшө түрган, баардыгына туура келген бир да эл аралык модели жок 
болгондугун таалкуулап, форма менен өкмөттүн функцияларынын, түзүмдөр менен отчеттуулуктун 
ортосунда так белгиленген байланыш ар дайым боло бербестигин билдирет. Бул кырдаалды 
идеалдуу болбосо да, бирок кеңири таанылган демократиянын эки моделдердин мисалында 
чагылдырууга болот. Учурда деле АКШнын Президенти дүйнөдөгү эң таасирдүү киши катары 
аталганы менен, өлкөнүн президенттик системасы орчундуу “кармоо жана карама каршы 
механизмдердин” ролун ойногон Конгресс менен соттук системасын эске алуу менен курулуп, иш 
жузүндө Президент өзүнүн күн тартибинин ири бөлүгүн алдыга чыгарууда чыныгы маселелерге 
дуушар болот.  Анын үстүнө, штаттардын  деңгээлиндеги олуттуу бийликти эске алуу менен  
федералдык өкмөт үстүртөн гана катышкан саясат менен практиканын кеңири тармактары бар. 
“Парламенттердин энеси” болуп саналган Улуу Британиянын Вестминистер парламенти 
демократиялык дүйнөдө чындыгында бийликтин орчундуу бөлүгүн борбордук жана аткаруу 
бийликте консолидациялаган жалгыз мамлекет болуп турат.480  
 
Шайлоого келип, добуш бергендердин саны төмөн болгонуна карабастан, Жапаровдун 
президенттик шайлоодо жеңиши жана парламенттик системасынан башкаруунун президенттик 
формасына өтүүсү анын мамлекетти консолидациялоо жана бийликти борболоштуруу боюнча 
долбоорун алдыга сүйрөп чыгарууга өбөлгө түзүп берет. Жапаровдун ою боюнча бул кадамы 
Кыргызстан өкмөтүнүн ишбилгилигин жогорулатууга жана коомчулугу үчүн мыкты жыйынтыктарга 
жетүүгө шарт түзүп берет. Консолидация процесси өлкөнү толук авторитардык режимине алып 
келүү тобокелдерин катмыгандыгы анык. Бирок, бийликтин ыйгарым укуктары парламенттен 
президентке өткөрүп берүү боюнча референдумдун чечими кабыл алынгандан кийин түзүлгөн 

                                                           
480Парламенттик добуштардын көпчүлүгүнө жетүү кепилдигинин шарты менен дээрлик бүткүл демократиялык мезгилдин ичинде 
шайлоодон биринчи жолу өткөн Улуу Британиянын шайлоо системасы көпчүлүктүн өкмөттөрдүн түзүлүшүнө алып келди. Акыркы 
убакта мындай кубулуш орун албаганда да, мисалы 2010-15 жылдардын консервативдик-либералдуу демократтардын коалициясында 
жана 2017-19 жылдардын Парламентинде да, премьер-минист менен министрлердин кабинети парламентке шилтеме бербестен, 
өздөрү туура көргөндөй ыкчам негизде мамлекетти башкаруу үчүн учурда деле эбегейсиз бийликке ээ болуп турат. 
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кырдаалга көз салуу менен чыныгы ачык-айкындыкты жана отчеттуулукту орнотуунун жаңы жол-
амалдарын табууга далалат жасоо керек. Референдумдун жыйынтыктарын жана Жапаровдун так 
аныкталган максаттарын эске алганда, таасири чоң көзүрлөр менен байланышкан же байланышып 
калышы мүмкүн деп шектелген саясатчыларга бийликти (ошондой эле коррупция менен саясий 
соодага мүмкүнчүлүк) берген “тең салмактуулукту” сактоо талабына караганда, коомчулук менен 
кеңешүү (Жапаров сыяктуу популистке реалдуу убактын режиминде элдин чыныгы оюн билүү, 
аны менен катар Жапаровго көйгөйлөрдү жарата ала турган суроолордон качуу  мүмкүнчүлүгү 
берилүүдө) жана киргизилип турган өзгөрүүлөрдүн баш айланган ылдамдыгын мезгил мезгил 
менен токтотуу талаптарын чагылдырган “текшерүүлөрдү” ордунда калтыруу боюнча аргументтер 
эл арасында колдоо табуу ыктымалдыгы жогорураак.481  
  
Ортого чыккан маселелердин бири бул “Курултай” маселеси болууда. Бул сунуштун 
колдоочуларын, анын түзүлүү таржымалын жана  бул мекеменин Борбордук Азияда парламенттик 
көзөмөлүн начарлантуу же андан айланма жолунун президенттик бийликтин аспабы катары 
пайдаланган схемалардан кыянаттык менен колдонулганын  эске алуу менен эмне үчүн көптөгөн 
актвисттер Курултай мекеменин Баш мыйзам долбооруна киригизилүүсүн токтотуу боюнча 
аракеттерди жасагандыгы түшүнктүү болууда. Бул сунуштама кыскартылган вариантында болсо 
да, Конституциянын 2021-жылдын февраль айынан каралып чыккан мыйзам долбооруна кирип 
калган. Ал эми Жапаров президентинин кээ бир тарапташтардын шайлоо коалициясы үчүн 
маанилүүлүгүн эске алганда, аягында жаңы Конституция шайланып, толук ыктымалдуулук менен 
кабыл алынгандан кийин, “Курултай” аттуу  мекемеси түзүлчүдөй болуп сезилүүдө. (Бул басылма 
жарыялангандан кийин, 2021-жылдын 11-апрель күнү “Элдик курултай” түзүү талабын камтыган 
Баш мыйзам долбоору кабыл алынган) Ошондуктан, Баш мыйзамдын долбооруна кирген 
“Курултай” боюнча жобосун жокко чыгарууну көздөгөн аракеттер уланышы мүмкүн, бирок 
жарандык жана эл аралык коомчулугунун Кырыгызстандагы жергиликтүү жамааттардын 
практикасынан жана дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү консультативдик 
органдардын модельдеринен өздөштүрүүчү сабактарын карап чыгуусу маанилүү, анткени ал 
жактагы идеялар учурда кыргыз коомунда таралып жаткан ойлорго караганда алда канча 
пайдалуураак болушу мүмкүн. Эгерде батыш моделдери талкуулоодо пайдасын тийгизе алса, 
анды мисал катары Европа экономикалык жана социалдык комитетин алып карасак болот. Бул 
мекеме Европа Биримдигинин “социалдык өнөктөштөр” боюнча жай иштеген жана 
бюрократиялык кеңешме (консультативдик) органдын ролун ойнойт. Негизинен, Европа 
Биримдигин демократиялык түзүмдөрүнө кээ бир учурларда пайдалуу жана залалы тийбеген 
толуктоо болуп берет, жада калса “Жарандык ассамблеясынын” модельдерин дагы толуктап, 
булар Ирландия мамлекетинде көп колдонулуп, Канада жана Дания сыяктуу өлкөлөрүндө да өмүр 
сүрөт.482  Сөз жок, инклюзивдүү жамааттык талкулоо жана чечимдерди кабыл алуу үчүн бир катар 
ар түрдүү ойлор бар, бирок эгерде мыкты идеялардын ээлери бул кеңешменин ишмердүүлүгүнө 
катышпай калса, анда ал өзүн өзү жарыялаган, сүйлөй алган дүкөндүн ролун ойногон мекеме 
уулгайган чалдар жана бийликти кармап тургандардын каалоолорунун чексиз мөөрү катары 
колдонулуп калаары толук ыктымал.   
 
“Курултайдын” тегерегинде болгон талаш-тартышуулардан сырткары Баш мыйзамдын февраль 
айында жайрыяланган долбооруна кирген башка талаш маселелерге аракеттерди жумшоо керек. 
Автор 4 өзгөчө маселелерди белгилөөдө. Учурдагы Баш мыйзамдын 8.4 беренеси “саясий 
партиялар, профсоюздар жана башка коомдук бирикмелер өздөрүнүн каржы-экономикалык 

                                                           
481 Бул терминдин түп-тамыры жайгашкан АКШ системасында текшерүүлөр тең салмактуулукту камсыздаган институттар тарабынан 
жүргүзүлөт.    
482 Жарандык Ассамблея (The Citizen’s Assembly), https://www.citizensassembly.ie/en/  

https://www.citizensassembly.ie/en/
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ишмердүүлүктөрүнүн ачык-айкындыгын камсыздоого тийиш” деген талабын камтып, бейөкмөт 
уюмдарын жөнгө салуу боюнча аракеттери конституция менен күчтөлүп, бюрократиялык басымды 
камсыздоодо. Бул басым “Өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын 
элинин коомдук аң-сезими менен моралдык жана этикалык  баалуулуктарга карама-каршы келген 
иш-чараларга мыйзам боюнча чектөө киргизилиши мүмкүн” деген 10.4 беренесинде бираз 
жумшартылса да, сакталып калган “моралдык баалуулууктардын” критерийи туруктуу 
тынчсызданууну жаратууда.  Бул критерийлер “салттуу” сезимдерди кемсинткен ЛГБТ жана 
аялдардын укуктары боюнча маселелерин талкуулоосун басаңдатууга жол ачкандан көрө, 
порнография сыяктуу жаш курак боюнча туура келбеген нерселерден жаш муунду коргоодо гана 
колдонулаарын камсыздалуусуна бардык аракеттерди жумшоо керек. Бул жаатта коркунучтуу 
прецедент катары “жаш балдарды үй-бүлөлүк салттуу баалуулуктарын четке каккан маалыматтан 
сактоо жөнүндө” Орусиянын федералдык мыйзамдын колдонуу тажрыйбасын айтсак болот, 
анткени бул мыйзам ЛГБТ коомчулукту басмырлоодо колдонулган.483 
 
Сардорбек Абдухалилов сунушталып жаткан Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда учурдагы 
Конституциянын  38-беренесинде берилген “ар бир жаран өзүнүн этникалык таандыгын өзү эркин 
аынктоого укугу бар. Өзүнүн этникалык таандыгын белгилеп жана көрсөтүүгө эч ким мажбурлай 
албайт” деген талабы жок экенин белгилеп кеткен. Акыркы убакта паспорттордо жана башка 
өздүк документтердин түрлөрүндө жарандын каалоосу боюнча этникалык таандыгын белгилөө 
тилкенин мамлекет тарабынан киргизилүүсү үчүн бул талап жумшарганына карабастан, ар кандай 
кооптонуулар бар.484 Мисалы, бул маселе Конституцияда каралбай калган болсо, жакын арада эле 
сунушталган 1.5  беренесинде “Кыргызстандын эли Кыргыз Республикасынын бардык этникалык 
топтордун жарандары болушат” деп айтылганына да карабастан өздүк документтерде этникалык 
таандыгын көрсөтүүгө милдеттүү болуп калышы ыктымал.485 Ошондой эле, Абдухалилов шайлоо 
тизмелериндеги азчылык топтору үчүн бар болгон квоталарын сактап калуусунун маанилүүлүгүнө 
өзгөчө басым жасап, мамлекеттик кызматтарда жана органдарда көп түрдүүлүктү жакшыртуу 
боюнча жогорудагы сунуштамага окшош чаралардын көрүлүшү керектигин билдирүүдө.    
 
Баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы 105-берене Башкы прокуратуранын ыйгарым укуктарын 
мындан да кеңейтүүгө багытталгандай көрүнөт. Бул беренеде “мыйзамдардын жана башка укук-
ченемдик актылардын так жана бир түрдүү аткарылышынын үстүндөгү көзөмөл Кыргыз 
Республикасынын Башкы Прокуратура тарабынан жүргүзүлөт” деп айтылууда.486  “Адилет” 
юридикалык клиникасынын айтымында, бул берене “прокурорлорго жарандарды, коммерциялык 
уюмдарды, бейөкмөт менен коммерциялык эмес уюмдарды, мекемелерди, өндүрүштөрдү 
ж.б.у.с. текшерүүгө укук берет” деп чечмеленип, дагы башка көзөмөл механизмдердин ишин 
жүргүзүүгө же аларды көзөмөлгө алууга шарт түзүп берет.487 Эгерде алдын алуунун эффективдүү 

                                                           
483 Human Rights Watch,  Колдоолонбойт: “Гей пропаганда жөнүндө” орусиялык мыйзамы ЛГБТ жаштарды коркутуу-үркүтүүгө 
тушуктурууда, декабрь 2018, https://www.hrw.org/report/2018/12/11/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperils-lgbt-youth  
484 Конституция, Кыргызстандын 2010-жылкы Консституциясы,  constituteproject.org, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz_Republic_2010.pdf  
485 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө"Кыргыз Республикасынын мыйзам 
долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу”  Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 
2020-жылдын 17-ноябрынан тарта коомдук талкууга коюлат, ноябрь 2020, http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-
obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-
vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki (2021-жылдын февраль айында 
чыккан варианты 2021) 
486 Ошол эле жерде (Ibid.)  
487 Юридикалык клиника “Адилет”, Кыргыз Республикасынын Конституциянын жаңы мыйзам долбоорун талдоо, февраль 2021, 
https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r  
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http://www.kenesh.kg/ru/article/show/7324/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-17-noyabrya-2020-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-naznachenii-referenduma-vsenarodnogo-golosovaniya-po-proektu-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki
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https://adilet.kg/tpost/2i09a01nu1-analiz-proekta-konstitutsii-kirgizskoi-r
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чаралары көрүлбөсө, бийликтин мындай консолидациясы өкмөттү сындагандарга карата басым 
жасоо куралына айланып калышы мүмкүн.    
 
Жасмин Кэмерон Кыргызстандын жаңы куралган өкмөтүнө “аярлуу жана маргиналдашып 
калгандардын укуктарын коргоо сапатын жогорулатуу максатында жаңы багыт картасын” иштеп 
чыгуусун сунуштоодо. Мындай “багыт карта” катары “Журналисттердин коопсуздугун камсыздоо 
боюнча иш-аракеттердин Улуттук Планын” кароого болот. Бул План Бегаим Усенова жана  ARTICLE 
19 уюму сунуштаган так аныкталган процедураларды жана укуктук потенциалын камтыйт. 
Жээнбековдун маалына таандык болгон 2019-2021 жылдардагы Адам укуктары боюнча иш-
аракеттердин Улуттук Планынын ордуна келген мындай жаңы План Жапаровдун ушул сыяктуу күн 
тартибин орнотуу жоопкерчилигин өз мойнуна алуусуна өбөлгө түзүп бере алмак. Ошондой эле, 
бул Планды учурдагы президент өзүнүн сынчыларын жана аны менен макул болбогондорду өзү 
же өзүнүн тарапташтары аларга басым жасоо максатында президенттик “бейбаштардын 
кафедрасын” (Президенттин Администрациясы) кыянаттык менен колдонбооруна ынандыруу 
аракеттерине негиз катары колдонууга мүмкүн болмок. Адам укуктары жаатында кайсыл гана 
“жол көрсөтүүчү карта” же иш-аракеттердин планы болбосун, ар бириси эл аралык коомчулуктун 
көңүлүн алаксыткан, дагы бир маанисиз кагаз барагы болбоого тийиш. Мындай документ өкмөт 
тарабынан жазылып, ага таандык болуусу керек. Ал документ адам укуктарынын, өнөктөштүк 
тууралуу жаңы макулдашууларына кол коюлушу, карыз жүгүн жеңилдетүү, өкмөткө көрсөтүлүүчү 
жаңы жардам, экономикалык өнүгүүгө жана инфратүзүмдөргө келечекте тартылчу 
инвестициялардын шарттары менен негизделүүсү абзел. 
 
Жыйынга салым кошкон бир нече авторлор президент Жапаров ким экенин жана бийликке 
кандайча келип калганынан түшүнүүгө бираз жол ачканы аракет жасашууда. Жапаров 
коомчулуктун орчундуу бөлүгүндө колдоо таба алган жеке окуяга ээ болгон, же жок эле дегенде  
мындай окуяны жаратууга жөндөмдүү болуп чыккан. Аксана Исмаилбекова “Жапаров мыйзам 
үстөмдүгүн бузганына карабастан аны эл эмне үчун колдогонун түшүнүү үчүн, өзбек 
ишкерлердин коопсуздук стратегияларына көңүл буруу маанилүү. Алар “карама-каршы” инсан 
болгон, бирок ошол эл убакта мыйзамдын адилетсиздигин жөн териси менен сезген жана 
башка күчтүү “мафияларга” туруштук көрсөтө билген бирөөгө ишенишет. Кыргызстандын 
мисалында мамлекеттин, бизнестин жана кылмыштуулуктун ортосунда болгон чектер 
билинбей калган” деп жазган. Демек, Кыргызстандагы саясатчылардын көпчүлүгү уурулар деген 
популярдуу ой чындыкка жатса (же жок деген жарымы туура келсе), анда эл карама-каршы 
далилдер бар болгонуна карабастан өздөрүн кынтыксыз таза кишилер катары көрсөткүсү 
келгендердин ордуна  өзүн “Робин Гуд” катары көрсөткөдөрдү колдоого жакын болгону 
түшүнүктүү болууда.   
 
Дүйнө жүзү боюнча популисттер колдонгон туруксуздук боюнча коомдук тынчсыздануунун 
булагын жана күчкө же эрдикке болгон умтулууну Жапаров дагы өз саясий жолунда пайдаланды.  
Мындай динамика кыргыз мамлекетинде потенциалдын жок болгондугунун, коррупциянын жана 
жакын арада орун алган баш аламандыктын контекстинде өзгөчө актуалдуу болуп турат. Ошентип, 
Кыргызстандын ичинде жана анын сыртында жайгашкан байкоочулардын тынчсыздануусу толугу 
менен түшүнүктүү. Бирок, эркиндикке тиешелүү болгон укуктар таптакыр жоюлуп кете электе (же 
өлкөдө болгон байкоочулар үчүн жаңы альтернативалар пайда болуп баштамайынча) 
тынчсызданууну козгогон көйгөйлөрдү чечүү үчүн чогула калуу жана уюштуруу аткарылып жаткан 
маалда Жапаровдун күн тартибинде бир нече маселелерди бириктире алган тармактарды табууга 
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аракет жасоо керек, мисалы  Жапаровдун коррупция менен күрөшүү боюнча маңызсыз 
кептерден.488   
 
2020-жылдын октябрь айына караганда саясий кырдаал кыйла эле өзгөргөндөй көрүнүп 
турганына карабастан, башка маанилүү тармактарда  абал ошол бойдон калганы жана бул 
кырдаалды түзүүдө мурункудай эле ошол эле кубулуштар менен күчтөр орун алып жатканы  бул 
жыйында көрсөтүлүүдө. Келечек күңүрт болуп сезилиши мүмкүн, бирок кара булуттар 
Кыргызстандын саясий системасын көп убакыт бою каптап келе жаткан. Кыргызстандын эли 
туруктуу, бирок эркиндик укуктары аярлуу, ошондуктан өлкөдөгү адам укуктарынын алсыроосун 
алдын алуу үчүн тиешелүү чараларды көрүү зарыл.  Жапаровдун президенттиги коррупция, 
жазасыздык жана жек көрүүчүлүк менен күрөшүүнү көздөгөн эл аралык коомчулуктун Кыргызстан 
менен болгон өз ара аракеттешүүсүн жандандырууга, башка көз караштан карап  жана текшерип 
чыгууга түрткү берүүчү фактордун ролун ойношу керек.  
  
Ошентип, бул жыйын Кыргызстандын өкмөтүнө жана эл-аралык институттарга төмөнкүдөй бир 
нече потенциалдуу сунуштамаларды бермекчи. 
 
Кыргызстандын өкмөтүнө, эл-аралык институттарга жана батыш донорлорго берилүүчү 
сунуштамалар:  

 Жазасыздык, жек көрүү жана коррупция маселелерине олуттуу көңүл буруу; 

 Кыргызстанда эл-аралык донорлордун тарабынан каржыланып жаткан долбоорлор 
системалык түрдө текшерилип турушу керек. Мындай долбоорлорго бюджеттик колдоо, 
консультация кызматтарын колдонуу жана бейөкмөт уюмдар менен иш алпаруулар кирет. 
Алардын текшерилиши фактылар менен ар тараптуу катышуунун негизинде жүргүзүлүп, 
долбоорлордун максаттарына жана алардын ишке ашырылгандыгына көңүл бурулуусу 
зарыл.   

 Өнөктөштөрдү жергиликтүү баалуулуктар менен тааныштырып, аларга көнүп кетүү үчүн 
мейкиндик жана керектүү каражаттары менен камсыздап, жаңычыл ой жүгүртүүгө жана 
жаңы добуштарга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейтүү жолдорун табуу;  

 Жапаровдун өкмөтүнө Адам Укуктар боюнча жаңы Улуттук Иштер Планын иштеп чыгууга 
талап коюу;  

 Европа биримдиги менен Улуу Британиянын ортосундагы туюкка кептелип калган 
өнөктөштүк макулдаштыктарды жөнгө салуу максатында башкаруу жана адам укуктары 
жаатындагы шарттарды жогорулатуу; карыз жүгүн жеңилдетүү; мамлекеттик жардамды 
жакшыртуу менен жаңы инвестицияларды тартып келүү; 

 Кыргызстанда Магнитский санкцияларын жана башка коррупцияга каршы механизмдерин 
кененирээк колдонуу;  

 Социалдык тармактарда кыргыз тилин жайылтуу жана чыгымдарды төлөө механизмдерин 
бекемдөө;  

 Жаңы Конституциянын мыйзам долбооруна бейөкмөт уюмдарды, профсоюздарды, сөз 
эркиндигин жана азчылыктардын укуктарын коргоого багытталган өзгөртүүлөрдүн 
киргизилишине басым жасоо; Башкы прокурордун ыйгарым укуктарын кеңейтилишинен 
баш тартуу; 

 Жарандык консультациялар үчүн жаңы механизмдерди изилдеп чыгуу, Кыргызстандагы 
жергиликтүү практикалардан жана башка өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү консультативдик 
мекемелеринен үйрөнүү, жана жарандык чогулуштарды колдонуу.  

                                                           
488  Күн тартибин мурун орун алган тандалма куугунтуктоо менен жашыруун сөз байлашуулар үчүн колдонулгандын ордуна. 


