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Кириш сєз
2010-ж. июнь окуялары чуулгандуулугу менен гана эмес, жөнөкөй
жарандардын өз жанын аябаган кадамдары менен белгилүү болду.
Мындай көрүнүш көнүмүш болуп калды – караңгылыкты дайыма
жарык нерсе коштоп жүрөт эмеспи.Бизге маек куруп берген жөнөкөй
жарандар, кандай өзгөчөлүктөр менен айырмаланышканын жана
эмне үчүн бул иш мынча татаал жана тааныш эмес«медиация» сөзү
менен аныкталаарын түшүнө албай жатышты.
Июнь жаңжалын аяктады деп айткандан алыспыз. Анткен менен
окуянын тараптарын, себептерин, түпкү маанисин түшүнүү менен
изилдеп чыгуу зарылдыгынын зор экендигишексиз.
Бул басылма «Калыстык Институту, жаңжалдан кийин жөнгө
салууда жана биргеликте иш жүргүзүүдө «үчүнчү тараптын» тажрыйбасы, Ош жана Жалалабат облустарындагы этнос аралык
жаңжалдын мисалы, Кыргызстан, 2010ж.»долбоорунун уландысы
болуп калды. Буга себеп теманын актуалдуулугунда гана эмес, биз
толугу менен анын деңгээлин проблемага батканда гана түшүнүп
отурабыз, республиканын түштүк облустарынын жаңжалдан кийинки аймактарында«Полис Азия» Борбору тарабынан өткөрүлгөн
изилдөөлөрдөн кийин түшүндүк. Өткөн 2011-жылы борбордун
изилдөөчүлөрү жаңжалдын түпкү себептерин, анын маанисин, жыйынтыктарын түшүнүүгө аракет жасашкан эле.
Окуяны изилдеп жатып, биз өз коомубуздун, анын күндөлүк
жашоо аспекттерин жана ракурстарын терең түшүнө баштадык.
Жаңжалдын динамикасына эмне таасир этет? Салттуу көндүм жана
жана жаңы багыттарбы. Коомдук ченем, экономика же саясатпы.
Туруктуулукту эмне түзөт? Изилдөөлөр, мындайча айтканда, жаңы
эле башталды десек болот, биз терең изилдөөлөрдү баштадык жана
бул басылмаузун жолдун башталышы гана. Бирок чагылдыруу процесси улантылууда,алгачкы олуттуу талкуу макалалары пайда болду. Талкуулар башталды. Бул талкуулар ырастоочу натыйжаларды
жана ой-пикирлерди берет деп ишенебиз.
«Полис Азия» борбору «Жаңжалдан кийин жөнгө салууда калыстыктын потенциалы» жаатында эки тегерек стол өткөрдү. Ош калаасында, башынан эле биз «кадимки» тегерек столдун форматын, катышуучулардын көңүлдөрүн жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен,
Шеит-Дөбөнүн махаллаларынын бириндеги кафеде өзгөчө “дасторкон үстүндөгү сүйлөшүүлөр” форматына алмаштырып алган элек.
Жаңжалдан кийинки абалды жана анын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылышын көзөмөлгө алган изилдөөчүлөрдү,
жарандык коомдун, мамлекеттик структуралардын, жергиликтүү
өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүн жанаошонун ичинде
Ош шаарынын ИИМнин пресс-катчысын жана Ош жана Жалалабат
шаарларын кайра калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик баш-
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кармалыгынын пресс-катчысынчакырганбыз. Кандай окуялардын
болуп өткөндүгү жана кантип булардын алдын алууга болоору
жөнүндө ары татаал жана адилетсүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, тажрыйбалар, сунуштар жана сабактар киргизилди.
Кийинчерээк, октябрь айында Бишкекте, «Кыргызстандагы калыстык: ыкмалар жана тажрыйбалар» тегерек столунда өзүбүздүн
байкоолорубузду жана жасалган иш жыйынтыктарыбызды ортого
салып, калыс баа берүүчү аудиторияны чакырган элек. Бул иш чарада «Калыстык» түшүнүгү жаатында талкуу курганбыз. Бул популярдуу түшүнүккө бүгүнкү күндө биз кандай параметрлерди жана
мүнөздөмөлөрдү бере алабыз? Кимди биз бүгүн анык калыс адам
деп атай алабыз? Талкуулар төмөндөгү багыттар боюнча жүрүп
жатты: «Калыстык» түшүнүгүнүн негизги ыкмалары; Кыргызстандагы калыстык тажрыйбаларыжана алардын мүмкүнчүлүктөрү;
жаңжалдарды алдын алууда жана жөнгө салууда калыстык тажрыйбаларын колдонуу перспективалары. Талкуулар биздин жолугушуулар менен гана чектелбестен массалык маалымат каражаттарында
жана коомдо да келип чыкты.
Изилдөө мезгилинин мөөнөтү ичинде ар тараптуу адамдар менен
жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алардын ичинде
Ош, Жалалабат жана Баткен облустарынын тургундары, ар кыл
улуттардын жөнөкөй жарандары, ишкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер, жумушсуздар жана жапа чеккендер – жаңжалдын катышуучулары жана анын байкоочулар жана аналитиктер бар. Болуп өткөн окуялар тууралуу ой-пикирлер жана жолугушуулардан
кийинки таасирлерди мына ушул басылмада чагылдырабыз. Биз
атайылап«көз караш» ракурсун чектебөөнү туура таптык. Авторлор
өз ой-пикирлери жана теманы талдоо менен ой бөлүшүштү: окуялардын күбөсү, Ош шаарынын тургуну Музаффар Турсунов сыңары
– ички ойпикирлерин ортого салышты. Объективдик талдоо жана
журналисттик жоопкерчилик көз караштарын Елена Воронина
жана Музаффар Турсунов чагылдырышты. Павел Дятленко “калыстыкты” эл аралык тажрыйба, теория жана ыкмалар аркылуу чагылдырган; Асель Мурзакулова, калыстык тажрыйбаларын эки тагдырдын - Ош шаарынын борборундагы Алишер Навоиге арналган
эстеликтин тарыхыжана анын жаңы автору, реставратор-скульптор
Ашыр байкенин тарыхы аркылуу чагылдырган. Медет Тюлегенов
жана Азамат Темиркуловдор калыстык процесстерин нааразычылык акцияларында сүйлөшүү процесстерин жүргүзүү аркылуу жана
аксакалдардын салттуу ролу аркылуу көрүүнү сунушташкан.
Бул басылманын бардык макалаларыбашында коюлган маселелерге толук, так жооптордубере албайт, макалаларкөбүрөөк
тынчтык жанабиздин коомубуздун өнүгүүсү жаатында маанилүү
жооптордуиздөөнү улантат.
		

Эльмира Ногойбаева
«Полис Азия» Борборунун башкаруучусу, эксперт
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Дятленко П.И., т.и.к., «Полис Азия» Борборунун эксперти,
КРСУ тарых, культурология жана жарнама кафедрасынын
окутуучусу
Калыстык: терминдин көп маанилүүлүгү жана дїйнєлїк
тажрыйбасы
Терминдин көп маанилүүлүгү
Кийинки бир нече жылдын аралыгында Кыргызстанда болуп өткөн
этнос аралык жана саясий жаңжалдардын кесепетинен(өзгөчө 2010-ж.
орун алган этнос аралык жаңжалдардан кийин) жана демократиялык
процесстердин акырындык мененөнүгүүсүнүн натыйжасында калыстык
популярдуу болуп калды.
Азыркы учурда медиация атамасынын бир нече кеңири таанылган мааниси бар:
1. Далдалчылык, жаңжалдарды алдын алуу, тынчтык орнотуу ыкмалары
2. «Өтүнүч», «ак дил кызматтарын көрсөтүү»;
3. Үчүнчү, нейтралдуу тараптын катышуусу менен сүйлөшүү;
4. Талаштарды чечүүнүн альтернативдүү ыкмасы.
Ар кылаймактарда жана өлкөлөрдөбул атаманын тигил же
бултүшүнүгүнүн басымдуулук кылганы тарыхый, этнос-маданий жана
диний салттар, укук системасынын жана тажрыйбаларынын өзгөчөлүгү,
саясий система жана маданият себептери менен түшүндүрүлөт.
Калыстыктын ыкмалары негизинен сүйлөшүүлөрдү кызматташтык
нугунда жүргүзүүгө таянат. Медиация төмөнкү учурларда өзгөчө натыйжалуу:
- келечекте тараптар жакын кызматташтык же жеке мамиле
түзүүгө мүмкүнчүлүк ала алган учурларда; тараптар эл алдында
териштирүүлөргө кызыкдар эмес, анткени алар үчүн конфиденциалдуулук маанилүү;
- аталган иш боюнча сотчечимин кайра караштыруу мүмкүнчүлүгү
болгон учурларда;
- талаш эң татаал нагыз же юридикалык планда болгон учурда;
- талаш бизнес үчүнжүйөлүү маселелерге тийиши бар учурда;
- тараптар, кандайдыр бир себептер менен алардын ишинин сот аркылуу караштыруусун каалабаган (караштыруу мөөнөттөрү узакка
созулуп, сот териштирүүсүнүн чыгымдары процессте жеңишти жокко
чыгара алат, сот териштирүүлөрүнүн натыйжасын алдын ала айтууга
мүмкүн эмес), ушул иштин сот аркылуу териштирилиши тараптар үчүн
келечексиз болгон учурларда.
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Калыстыкты колдонууда бир нече чектелүүлөр бар:
1. Кылмыш иштеринде колдонулбайт;
2. Тараптардын биринин жөндөмсүз абалында колдонулбайт;
3. Эки тарап ортосундагы жаңжалды жөнгө салууда эки тараптын
каалоосу жана макулдугу менен колдонулат[1].

Эл аралык мыйзам чыгаруу жана эң ири калыстык институттары
Азыркы учурда калыстык жаатында бир нече атайын укуктук акттар бар. Калыстык жөнүндө калыптык мыйзам,Бириккен Улуттар
Уюмунун (БУУ) эл аралык соода укугу боюнча комиссиясы тарабынан иштелип чыккан. Бул мыйзам 2002-жылда БУУнун Башкы
Ассамблеясы тарабынан сунушталган жана калыстык институтунун өнүгүүсүндө жана,өзгөчө Орусия Федерациясында өнүгүп келе
жаткан калыстык үлгүсүн тандоодо олуттуу мааниси бар. Калыптык мыйзам, биринчи кезекте эл аралык коммерциялык мамилелерде арачынын катышуусу менен талаштарды соттон тышкары чечүү
жол-жоболорун колдонууга багытталган. Калыптык мыйзамдын
түшүндүрмөсүнүн 21 беренеси белгилегендей, калыптык мыйзамдын эл аралык коммерциялык талаштарды жөнгө салуу иштерине
арналганына карабастан, өлкөлөр мыйзамдын колдонуу чөйрөсүн
ички талаштарды, анын ичинде кээ бир коммерциялык эмес талаштарды чечүүдө колдоно алышат.
Европа Комиссиясы калыс адамдын Кодексин бекитти.Европалык Кодекс (EuropeanCodeofConductforMediators)30дан ашык
европалык уюмдардын өкүлдөрүнөн турган, жаңжалдарды жөнгө
салуунун альтернативдик жолдору менен иш алып барган, иш
жүзүндөгү калыстардын, арачылардын демилгечи тобу тарабынан
Европа Комиссиясынын колдоосу менен иштелип чыгып, 2004-жылдын 2 июнунда Брюссельдеги конференцияда бекитилген.
Евросоюз калыс адамдардын ишмердигин иретке салган бир нече
көрсөтмөлөрдү жарыялаган. «Жарандык жана коммерциялык маселелердеги калыстыктын бир катар багыттары боюнча Европалык
көрсөтмө»2008-жылы күчүнө кирди [1].
Дүйнөнүн ар кыл региондорунда калыстыкты изилдөө же колдонуу жаатында адистештирилген бир нече эл аралык жана улуттук түзүмдөр ийгиликтүү иштеп келет.Белгилүү жана таанымал
түзүмдөргө төмөндөгү түзүмдөр кирет: Лондон эл аралык бейтарап
соту, Америкалык арбитраждык ассоциация, Стокгольм шаарынын
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Соода палатасынын Калыстык институту, Бүткүл дүйнөлүк Интеллектуалдык менчик уюмунун Арбитраж жана калыстык борбору [1].
Эл аралык тажрыйба
Германия, Франция, АКШ, Кытай, Орусияжана Индия мисалдарына таянып, дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө узак мөөнөт аралыгында топтолгон калыстык тажрыйбаларын карап чыгалы.
Германияда калыстык жөнүндө мыйзам колдонулууда. Калыстык сот системинин бир бөлүгү катары кабылданат. Калыстыктын
ар кыл багыттары бар:эркин, ички соттук (сот териштирүүлөрүн
жүрүшүндө колдонулат), адвокаттык, эксперттик. Калыстардын
ролун адвокаттар, элдештирүү кызматтары, нотариустар жанаар
кыл тармактагы ишмердүүлүк чөйрөлөрүнүн эксперттери аткарышат[2].
Францияда калыстык негизинен бизнес чөйрөсүндө колдонулат. Адвокаттардын тарабынан түзүлгөн Калыстар ассоциациясы
ийгиликтүү иш алып барат. Калыс адамдардын милдетин адвокаттар, нотариустар жана бизнесмендер аткарып келишет.
АКШда калыстык сот териштирүүлөрүнүн жана сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү тажрыйбасынын бир бөлүгү болуп саналат. Калыстык
жөнүндө мыйзамы колдонулууда. Өлкөдө Диспуттарды чечүү боюнча Улуттук институт, Америкалык арбитраждык ассоциация,
ар кыл калыстык кызматтары иштешет.
Кытайда2008-жылдын май айында калыстык жана эмгек талаштары боюнча арачы кызматтары жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Калыстык сүйлөшүүлөрдүн жана келип чыккан талаштарды
чечүүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Калыстык жөнүндө келишимдер бейтарап (арбитраждык) чечимдерге теңдештирилген.
Россияда калыстык Арбитраждык процессуалдык кодексте жана
2011 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирген арачынын катышуусу менен калыстык процедурасында талаштарды чечүүнүн
альтернативдик процедурасы жөнүндө мыйзамда бекитилген.Бул
чөйрөдө Калыстык жана укуктун илимий-методикалык борбору,
Орусиянын Өнөр жайчылар жана ишкерлер уюмунун алдындагы
Калыстык кызматы, Орусия Федерациясынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы арачылар коллегиясы иш алып барат. Калыстардын ролун юристтер аткарып келишет[1].
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Индияда калыстык 2002-жылы Жарандык процессуалдык кодекске киргизилген. Калыстык сот өндүрүшүнүн бир бөлүгү болуп саналат жана териштирүүлөрдүн тараптары же сот аркылуу
демилгеленет. Индия штаттарынын сотторунун алдында мурунку
судьялар жана адвокаттардан турган бейтарап соттор бар [3].
Кыргызстандагы калыстыктын өзгөчөлүгү
Кыргызстандагы калыстык жетишерликтар мааниде, келише албастык кырдаалдарда арачылык кылуу маанисинде аныкталып келет.
Калыстык мыйзамдарда, сот өндүрүшүндө да, укук колдонуу тажрыйбаларында да чагылдырылган эмес. Экономикалык жана жарандык укуктукталаштарды чечүүдө анын колдонуусу иштетилбей келет.
Мамлекеттик түзүлүштөр өздөрүнүн тартиптештирилген, күндөлүк
ишмердүүлүндө калыстыкты колдонбой келишет.
Көбүнесе калыстык деп салттуу коомдук институттардын (аксакалдар кеңешинин, уруу жана аймактык коомчолордун жана расмий
эмес бирикмелердин башчыларынын) же жарандык коомдун жаңы
түзүлүштөрүнүн (бейөкмөт уюмдарынын, жарандык активисттердин, укук коргоочулардын) ишмердүүлүгүн түшүнүшөт.

Адабият:
1. Калыстыкка байланыштуу мыйзамдар. / URL: http://arbimed.
ru/zakonodatelstvo_o_medi
2. ФРГ калыстыгы. Чет өлкөнүн тажрыйбасы. / URL: http://
dkvartal.ru/zastypnik/37802
3. Талаштарды чечүүнүн альтернативдик жолдору – Индиянын
тажрыйбасы. / URL: http://mediation.su/mediation-in-india
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Тюлегенов М.Т.,
Борбор Азиядагы Америка Университетинин (БААУ) Эл аралык
жана Салыштырмалуу саясат программасынын улуу окутуучусу
Сүйлөшүүлөрдөн калыстыкка карай: Кыргызстандагы нааразычылык чараларынын талдоосу
Кыргызстанда кийинки жылдарда көп кездешүүчү коомдук-саясый конфликттер институциализациялаштырылышы керек, б.а.
ушуга окшогон жагдайларга ыңгайлаштыруу үчүн, коомдук адептин кылык-жорук системдик ченемдерин иштеп чыгуу керек. Буга
окшогон конфликттер өткөн он жылдыктан баштап өсүп баштаган, ал эми 2002-жылдын Аксы окуяларынан кийин күчөдү. Күч
органдарынын тынчтык демонстрацияларга чыккан элди аткылоосунан кийин коомдук нааразычылык кыймылдары өсүп баштады.
Бул кыймылдар нааразычылыктын ар кандай түрлөрүн – тынчтык
демонстрацияларынан баштап, административдик имараттардын
күч, зомбулук менен алынышына чейин камтыган. 2005-жылдын
март жана 2010-жылдын апрель айларындагы бийлик алмашууга
байланыштуу массалык нааразычылыктар жана аларды коштогон
бийлик институтунун алсыздыгы, нааразычылык кыймылдарынын талаптары мененби, же жокпу, айтор көп кездешүүчү ар кандай конфликттик жагдайларды күчөттү. 2005-жылдын март жана
2010-жылдын апрель окуялары Бишкек шаарындагы талап-тоноолор, ири шаарларда жер басып алуулар жана этникалык конфликттер (өзгөчө 2010-ж.) менен коштолгон.
Коомдогу созулган конфликттердин тарыхы, мүмкүн болушунча аларды жоюунун механизмдерин түзүү менен же аларды
жеңилдетүү же алдын алуу менен коштолушу керек. Конфликттердин системдик, превентивдик профилактикасы саясый системанын
өзгөрүүсүндө, бийликтин монополизациясын жоюуда, ресурстардын эффективдүү бир жаңсай жеткиликтүүлүгүндө жана мамлекеттик бийлик институтунун өнүгүүсүндө жатат.
Конфликттерден келип чыккан жагдайлардын кесепетин
жеңилдетүүдө мамлекет да, эл аралык жана коомдук уюмдар да өз
салымын кошуп келет. Ал эми конфликттердин чыгуу жана өкүм

12

сүрүп турган этаптарында жеңилдетүү механизмдерин калыптандыруу маселеси дале ачык калып келет. Мындай механизмдердин
катарына медиация институту кирет, бул институт тараптар ортосундагы конфликтти жоюуда үчүнчү тараптын фасилитациялоочу
ролун ойноп келет.
Бул макаланын негизги максаты, Кыргызстанда болуп жаткан
конфликттерди жоюуда калыстыктын ролун аныктоо жана калыстыктын механизмдерин түзүүдө таасирин тийгизген конфликттердин контекстин аныктоо. Бул аракетибизде бир жаңсай жооп ала
албасак да, калыс механизмдерди түзүүдө өз таасирин тийгизип
жаткан, өлкөдөгү конфликттүү жагдайлардын мисалдарын талдоо
аракетин жасап көрөлү.
Конфликттер жана нааразычылыктар
Конфликттерди изилдөөдө, эмпирикалык негиз катары, конфликттерди мониторлоо боюнча Эл аралык толеранттуулук
үчүн Фондунун долбоорунун алкагында түзүлгөн, конфликттер
маалымат базасын алсак болот. Бул долбоор такай негизде,
2005-жылдын июнунан 2008-жылдын январына чейин маалымат
басылмасын [Вестник] чыгарып келген. Авторлордун айтуусунда,
басылманын максаты “шайлоо процессине жана жалпы саясый
жагдайга байланышкан конфликттер жана чыңалуулар жөнүндө
маалымат топтоо жана элге жеткирүү”. Басылма “Кыргызстандагы конфликттүү жагдайларды мониторинг жасап турган жарандык коомдун 35 өкүлүнүн, академия чөйрөсүнүн, ММК жана
укук коргоо органдарынын жардамы менен түзүлгөн” [1, №1 Чыгарылышы, Дүйшөмбү, 4 июль 2005ж.].
Басылманын жалпы чыгарылыш мөөнөтүндө бир жолу
2006-жылдын жай айларында басылманын чыгарылышы токтотулган, аны эсепке алганда бул мөөнөт 29-айлык убакытты,
2005-жылдын июнунан – 2008-жылдын январына чейинки убакытты камтыйт. Бул мөөнөттүн аралыгында 649 конфликттүү
жагдайлар аныкталып, басылманын 92 чыгарылышында чагылдырылган. Маалыматтын жалпы массивинде конфликттүү
деп аныкталган ар кыл жагдайлар орун алат. Аларга, массалык
нааразычылык протесттери, жөө жүрүштөр, жол тосуулар, жаштардын этникалык кагылышуулары, чек арачылардын чегара
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маселелери боюнча талаш-тартыштары, шайлоо процесстерине
катышкандардын үйлөрүн өрттөөлөр, жер басып алуулар ж.б.
кирет. 1-графикте аталган мөөнөттөрдө конфликттүү жагдайлардын күчкыймылдыгы көрсөтүлгөн. График көрсөткөндөй,
конфликттүү процесстердин кыл чокусу 2005-жылдын ноябрь,
2006-жылдын апрель жана ноябрь, жана 2007-жылдын апрель
айларына туура келет, жалпысынан конфликттердин байкалып
турчу жазгы-күзгү өнөктүк күчөшүнө дал келет.
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1-График. Конфликттүү жагдайлардын күчкыймылдыгы

2005

2006

2007

2008

Годы/Месяцы
Жылдар/Айлар

Көрсөтүлгөн мөөнөттүн аралыгында, орточо алганда, айына
22ден ашык конфликттердин чыгуусу (б.а. бир иш күнүнө - бир
конфликт дал келет) аталган мөөнөт ичинде, өлкөдөгү конфликттик процесстердин интенсивдүүлүгүнөн кабар берет. Мындай
интенсивдүүлүктө жана конфликттердин салыштырмалуу мезгилдик улангандыгында, коомдун конфликттерге ылайыкташуусу, көнүүсү башкача бир нукта, ошонун ичинде конфликттерди
жеңилдетүү нугунда өтүүсү керек эле.
Макалада талкууланган негизги тезистердин бири – бул конфликт учурунда араздашуучу тараптардын кызыкчылыктарынын болушу, жана ошол кызыкчылыктардын бири бирине дал
келүүсүнө көмөк көрсөтүү. Тараптар конфликт учурунда өз
позициясын, талаптарын ортого салган жагдайларда конфликттерди жоюу же чечүү оңойго турбайт, жана медиация сыяктуу
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элдештирүү механизмдери үчүн көп тоскоолдуктарды туудурат.
Ал эми тараптар өз позициясын билдирүүнүн ордуна өз кызыкчылыктарын аныктап байланыштырган учурларда, конфликт
акырындап элдешүү процессине өтүшү мүмкүн, анткени позицияга караганда, кызыкчылыктарды талкуулоо жеңилирээк.
Эл аралык толеранттуулук үчүн Фондунун басылмасындагы
жалпы маалыматтардын ичинен, конфликттер нааразычылык
акцияларына өтүп кеткен жагдайлар алынып көрсөтүлгөн, б.а.
өлкөнүн азыркы, коомдук, өзгөчө саясый көз караштарынын
бирөөлөр тарабынан артикуляциялаштырылганы көрсөтүлгөн.
Бул акциялар талаптарды коюу мүнөзүн алып жүргөндүктөн,
жөн гана билдирилген позициянын элементтерин камтыбастан,
билдирүү жасаган тараптын кызыкчылыктарын да камтыган.
Протесттик акциялардын катарына азыркы коомдук тартипти
өзгөртүү же колдоо максатында жасалган, ачык эл астындагы билдирүүлөр да кирген. Протесттик акцияны аныктоодогу эң негизги шарт – бул ачыктык жана коюлган талаптардын
маңызы. Мындай учурларда катышуучулардын саны эч нерсени чечпейт, - керек болсо изилдөө максатында, бир кишинин
эл астына чыгып сүйлөшүн деле протесттик акциянын катарына кошууга болот. Билдирүүлөрдүн басылма чыгаргандардын
көздөрүнө илингендиги эле, акциянын ачык-айкын болгондугуна кепилдик берет, ал эми коомдук тартип, мамлекеттик
бийлик органдарынын өздөрүнүн күнүмдүк милдетин аткарып
жатканын аныктайт. Ал эми коомчулук күнүмдүк эмес тартипте мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишсе, анда
бул протесттик акцияга кирет. Ал тургай, маалымат базасына
протесттик акциялар катары бир протесттин экинчи протестке каршы (көбүнчө бийлик тарабынын өткөрүлгөн протесттер)
өткөрүлүшү аныкталган.
Ачыктык жана коомдук түзүлүшкө болгон талап коюу критерийлери менен тандаган билдирүүлөрдүн маалымат базасын
иштетүүдө, 463 протесттик акциялар аныкталган (орточо айына
14,5). Бул көрсөтүлгөн мөөнөттөгү жалпы конфликттик жагдайлардын 71,34 пайызын түзөт. №2 график көрсөтүп тургандай, бул акциялардын туу чокусу 2005-жылдын сентябрь айына
(35), 2006-жылдын апрель айына (28), 2006-жылдын ноябрь айына (22), 2007-жылдын апрель айына (41) дал келет. Бул про-
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тесттик активдүүлүктүн туу чокусу негизинен, жалпы конфликттик жагдайлардын активдүүлүктөрү менен дал келет. Мындай
көрүнүш, бир четинен, протесттик акциялар белгиленген конфликттердин бир бөлүгүн түзгөндүгүндө, ал эми экинчиден,
протесттик фондун өлкөдөгү жалпы конфликтогендүүлүккө
байланыштуу болгондугунда.
2-График. 2005-2007 жж. протесттик акциялардын күчкыймылдыгы.
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Маалыматтар базасынан көрүнүп тургандай, белгиленген
конфликттик жагдайлар протесттик маанайды алып жүрөт, б.а.
төрт конфликттик жагдайдын үчөөсү протесттик акциялардын
катарына кирген. Протесттик акциялардын өнөктүк туу чокусу өлкөдөгү жалпы конфликттик процесстин туу чокусуна дал
келет. Кандайдыр бир деңгээлде, конфликттик жагдайлардын
калган төрттөн үч бөлүгү, саясый жана коомдук тартиптин
чыңалууларына алып келген протесттик акциялардын кесепетинен келип чыккан деп божомолдоого болот. Протесттик акциялар жагдайдын дестабилизациялашуусуна, 2005 жана 2010жж.
жаз айларындагы режимдерди сүрүп таштоого, борбордо жана
жергиликтүү деңгээлдердеги бийлик алмашууга алып келген, мунун баары жалпы конфликттик фонду жараткан.
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Протесттик акциялардагы калыс механизмдер
Протесттик акциялар Эл аралык толеранттулук үчүн Фондунун басылмасында белгиленгендей, дайым эле медиация аракеттерин чагылдыра бербейт, бирок мындай учурлар кездешкен
жана белгилүү үлүштөгү ишеним менен бул маалымат булагына
таянсак болот.
Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана медиация боюнча маалымат
базасын түзүүдө да ошол эле Фонддун басылмасына таянган
элек. Жалпысынан, 112 сүйлөшүүлөр же протесттик акциялар
учурундагы сүйлөшүү аракеттери катталган. Алардын ичинен,
16 учуру фасилитация процесстеринин аракети же медиация аракеттери менен коштолгон (3-графикти карагыла).
3-график. Сүйлөшүүлөрдүн медиация аракеттери менен катнашы

медиация
медиация
(сүйлөшүүлөр);
(перегов ор 16; 14%
ы); 16; 14%

перегов оры;
сүйлөшүүлөр;
96; 86%
96;
86%

Сүйлөшүү аракеттеринин катнашы салыштырмалуу аз – протесттик акциялардын жалпы санынын 24% пайызын гана түзөт,
б.а. ар бир бешинчи акцияда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттери
катталган. 3-график көрсөтүп тургандай, бардык сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү учурларынын 14% пайызы гана ар кандай калыс механизмдер менен коштолгон. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процесстеринин басымдуу бөлүгү (86%), тараптардын бири менен өз ара
байлашыш аракеттери катары катталган.
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4-график. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессинин субъекттерин
бөлүштүрүү (калыстык учурларынан тышкары)

БШК;
ЦИК; 2;
2; 2%
2%
Международные
Эл аралык
тщзщмдёр; 2;2;2%
структуры;
2%
Правоохранитель
Укук коргоо
ные
и сот
судебные
жана
органдары; 10;
органы;
10; 10%
10%

Неизвестно;
Белгисиз; 3;3;
3%
3%

Предприятие;
1;
Ишкана; 1; 1%
1%

Местная гос мамадминиЖергиликтщщ
администрация;
страция; 44; 46%
44; 46%

Єкмёт;
Правительство;
15;
15;16%
16%
МСУ; 19; 20%
ЖЄБ;

Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процесстеринде, калыс аспекттердин
жоктугунун себеби, көпчүлүк учурларда, араздашуучу тараптардын
бирин мамлекеттик бийлик органдары же өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү түзгөндүгүндө жатат. 4-график көрсөткөндөй
бул органдар, жалпысынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессинин
субъекттеринин 82% пайызын түзөт, эгерде Борбордук шайлоо
комиссиясын, укук коргоо жана сот аткаруучу органдарын кошо
турган болсок, андан да көбүрөөк болот. Мамлекеттик эмес субъектилер сүйлөшүүлөрдүн тарабын сейрек учурларда гана түзүшөт.
Коммерциялык шеркеттердин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тарабына
өткөн учурлары да кездешет, бирок мындай учурларда алар мамлекеттик башкаруу органдарынын чиновниктери менен чогуу бир тарапта болушкан (мисалга, “Кумтөр” алтын казуу ишканасы менен
бирге). Маалымат базасында бул учурлар мамлекеттик бийлик органдарынын катышуусу менен болгон сүйлөшүүлөр деп катталган.
Жалпысынан, сүйлөшүүлөрдүн тарабын мамлекеттик бийлик органдары (же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары) түзгөнү
таңгалдырбайт, анткени конфликттик жагдайлардын көпчүлүгү,
өлкөдө көрсөтүлгөн мөөнөттө саясый карама-каршылыктардын
фонунда орун алган. Ошого жараша, милдеттүү түрдө бул органдар конфликттик жагдайларды жөнгө салуу үчүн, анын ичинде
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сүйлөшүүлөр боюнча да иш аракеттерди көрүүсү керек эле. Кандайдыр бир деңгээлде, ар бир бешинчи протесттик акция, сүйлөшүүлөр
менен коштолгону таңгалдырбай койбойт.
Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, үчүнчү тараптын катышуусу же фасилитациялоосу салыштырмалуу аз кездешет, жана ошондой эле
медиация процессин уюштуруу субъектилеринин спектри да аздык
кылат. Көп учурларда булардын катарын бейөкмөт уюмдар, акыйкатчы же КР Президентинин астындагы адам укугу боюнча комиссиянын жетекчиси, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
өкмөт толуктайт (5-графикти карагыла).
5-график. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө медиация субъектилери

Обмудсмен/предсАкыйкатчы/Адам
укугу
ль комиссии
по
б-ча комиссия
тёрагасы;
п\ч;
4;
25%
4; 25%
НПО;
6; 6;
37%
ЄЭУ;
37%

Правительство;
Єкмёт; 2; 13% 2;
13%

Жергиликтщщ
Местная гос
мамлекеттик
администрация;
администрация;
4; 25% 4; 25%

Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана ага байланыштуу калыстык процесстерин дыкаттык менен чагылдыруу, Эл аралык толеранттуулук үчүн Фондунун басылмасынын жарыкка чыгаруу мүнөзүнө
кирбейт. Анткени басылма протесттик акцияларды ыкчам жана
кыска форматта чагылдырат. Талдоо жүргүзүүдө, биз үчүнчү тараптын процессти фасилитациялоо аракеттеринин жана сүйлөшүү
процесстеринин фактыларынын болгондугуна гана таяна алабыз.
Башында айтылып өткөндөй, үчүнчү тараптын протесттик акцияларды фасилитациялоо аракеттери көп деле кездешпейт. Ал эми
конфликтти фасилитациялоо процессинин үчтөн экиси мамлекеттик бийлик органдары тарабынан уюштурулганы таңгалдырбайт.
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Анткени алардын милдетине, өздөрүнүн территориясында же ишкерлик чөйрөсүндө чыккан конфликттерди жөнгө салуу кирет.
Ошол эле маанайда, сүйлөшүү процесстери акыйкатчы же адам
укугу боюнча комиссиянын төрагасы тарабынан фасилитацияланып келет. Сүйлөшүү процесстеринин фасилитаторлорунун башка бир тобуна бейөкмөт уюмдар жана басылмада чагылдырылган
укук коргоо уюмдары, бир мисалда улуттук-маданий борбор, аймактык бирикме жана жалпы бейөкмөт уюмдар кирет.
Баса белгилеп кетчү нерсе, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын калыс адам катары катышкан бардык учурлары коммерциялык шеркеттерге (“Алсу” заводу, “Жерүйалтын” ишканасы,
Майлысуу электролампа заводу) байланыштуу протесттик акцияларга тиешеси бар. Ал эми борбордук өкмөт болсо, алтын өндүрүүчү
“Кумтөр оперейтинг компани” ишканасы менен болгон мисалда, өзүн медиация субъектиси катары көрсөткөн. Маалыматтар
көрсөткөндөй, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары калыс механизмдердин уюштуруучусу катары эч жерде катталган эмес.
Бул жерде конфликттик жагдайлар жана протесттик акциялар боюнча колдонулган маалыматтарга методологиялык тактоо жасап коюубуз керек. Эл аралык толеранттуулук үчүн Фондунун басылмасы
кызыктуу жана маанилүү булак, анткен менен өзүнүн чектелүүлөрү
да жок эмес. Андай чектелүүлөрдүн бири – бул чындыгында болуп
жаткан бардык эле окуялар, белгилүү маалымат булагында каттала
бербейт жана колубуздагы каталог, окуялар боюнча так жана толук
эмес маалыматтарды камтышы мүмкүн [2]. Бул басылма, конфликт
фактыларын чагылдырууда азыраак деңгээлде катышы бар, анткени
бул басылманын негизги максаты – ошол конфликттер протесттик
мүнөздү алып жүрүшөбү жана сүйлөшүү процесстеринин фактылары жана калыстык механизмдери колдонулганбы, ошолор туурасындагы аныктамаларды, интерпретацияларды камтыйт. Ушуга
байланыштуу, маалыматтар толук эмес болушу мүмкүн жана бул
маалыматтарды талдоодо ушул факторду эсепке алуубуз керек.
Калыстык механизмдеринин перспективалары
Азыркы Кыргызстандын эң конфликттүү учурларында орун алган
протесттик акциялардын мүнөзү жөнүндөгү эмпирикалык маалыматтар калыстык механизмдерин өнүктүрүү жаатында ой жүгүртүүгө
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себеп бериши мүмкүн. Протесттик кыймылды аныктоо принцибинин өзү, коомдук түзүлүштүн кандайдыр бир позициясын аныктагандыгы үчүн протесттик акциялар орун алууда. Эки тараптын тең
белгиленген позицияларынын болгондугу, көбүнчө сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү жана үчүнчү тарапка сүйлөшүү процессин фасилитациялоо мүмкүнчүлүктөрүн берет. Позициялардын аныкталышы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн уюштуруу түйүнү катары жетишсиз. Анткени позициялар тараптардын кызыкчылыктарын
камтыбашы мүмкүн. Позициялар менен кызыкчылыктар ортосундагы айырмачылык - бул позициялардын конфликттик жагдайда аныкталышында, ал эми кызыкчылыктардын ойго гана алынышында
жатат. Позициялар өзгөрүп турушу мүмкүн, ал эми кызыкчылыктар
туруктуу келишет. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, тараптар өздөрүнүн
жана башка тараптын кызыкчылыктарын түшүнүүсү зарыл, жана
ошондой эле калыс адамдын ролун аткарууга аракет жасагандардын
да жагдайды түшүнүүсү зарыл.
Калыс механизмдерди курууну түшүнүү үчүн Кыргызстандагы
протесттик жагдайлардын талдоосу бизге эмнени берет? Биринчиден, бул талдоо конфликт учурунда жана сүйлөшүүлөр процессинде
тараптардын ролун аткарган акторлор, катышуучулар тобун аныктады. Экинчиден, кээ бир сүйлөшүү жагдайларына мүнөздүү, белгиленген тематикалык тенденциялар аныкталды.
Сүйлөшүүлөр процессине катышкан акторлор чөйрөсүнүн жана
медиация процессине катышкандардын көз караштары дал келгени менен бири биринен айырмаланып турушат (№ 4 жана 5 графиктерди карагыла). Эмне себептен кээ бир уюмдардын, эл аралык
түзүмдөрдүн жана коммерциялык өндүрүштүк ишканалардын калыстык процессинин субъектиси боло албастыгы, сүйлөшүүлөр процессинин субъекттер тизмегинен ачык эле көрүнүп турат. Анткени
аларда протесттик акциялардын объектиси болуу жана конфликттин
тарабын колдоо тенденциясы бар. Ошол эле учурда, жергиликтүү
өзүн өзү башкаруу органдарынын калыстык процессинин субъектиси болбогондугу кооптондуруучу белги. Бул башкаруу органдарында, чынында эле, реалдуу бийликтин аздыгы түшүнүктүү болгон
менен, протесттик акциялар баары бир жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын территориясында орун алып турат. Өзгөчө протесттик акцияларга айылдык же шаардык округдун тургундарынын
катышуусун эске алуу менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын калыс адамдардын милдетин аткарууда жигердүү катышу-
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усун күтүүгө болор эле. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына калыс адам катары катышуу мүмкүнчүлүгүнүн таңууланышы,
алардын мындай учурлардын 20% пайызында сүйлөшүүлөр тарабынын бири катары чыгуусуна байланыштуу (көп учурларда протесттик акциялар жер бөлүштүрүүдө, базар орундарын бөлүштүрүүдө,
ж.б. кездешет). Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрациялар
сүйлөшүүлөрдүн да калыстыктын да субъектилерин түзүшөт. Маалыматтар талдоосунан көрүнүп тургандай, жергиликтүү мамлекеттик администрация коммерциялык ишканаларга каршы жүргүзүлгөн
протесттик акцияларда калыстык субъектиси болуп чыккан. Мындай көрүнүш жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын карамагындагы милдетке караганда, көбүрөөк жергиликтүү бийликтин
карамагына кирген милдет катары кабыл алынаары ырас.
Калыс адам катары өлкө акыйкатчысынын жана Президенттин
алдындагы адам укугу боюнча комиссиянын төрагасынын катышуусун талкууга албай деле койсо болот. Алардын катышуусу, губернаторду жумуштан алуу (А. Артыков), парламентке талапкерлердин
биринин шайлоо жыйынтыктарын тааныбоосу, Бишкектеги жер басып алуучулардын протесттери жана жыйналыштар эркиндиги үчүн
болгон акциялар жана алардын аркасынан уланган камакка алуу акцияларында катталганын белгилеп коюубуз абзел. Өзүңүздөр көрүп
тургандай, өлкө акыйкатчысы жана комиссия төрагасы катышкан
маселелердин спектри, жергиликтүү мамлекеттик администрацияга
караганда жетишерлик кең.
Сүйлөшүүлөр субъектиси катары чыкпаган дагы бир медиация
субъектисине бейөкмөт уюмдар кирет. Булар дагы акыйкатчы жана
адам укугу боюнча комиссиянын төрагасы сыяктуу көз карандысыз
акторлордун катарына киришет. Бул уюмдарга байланыштуу протесттик акциялар жокко эсе, жана ушундай маанайда булар калыс
адам ролун аткара ала турган адилеттүү, үчүнчү тарап катары кабылдануусу мүмкүн. Бейөкмөт уюмдарынын калыстар катары катышкан
акциялардын тематикасы көп түрлүү – темир жолчулар протесттери,
камакка алуулар боюнча УКМК мекемесинин астындагы пикеттер,
парламент депутатынын өлүмү боюнча иликтөө иштерине байланыштуу протесттер, коммуналдык тейлөө кызматы боюнча протесттер жана айыл башкармасын дайындоого байланыштуу протесттер.
Көрүнүп тургандай, тематикалык тенденциялар кандайдыр бир
деңгээлде медиация акторлорунун өзгөчөлүгү катары аныкталат.
Жергиликтүү мамлекеттик администрация мисалында, ишканаларга
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байланыштуу акцияларда калыстыкка карай болгон тенденция байкалып турат, ал эми акыйкатчынын же адам укугу боюнча комиссиянын төрагасынын мисалында жана бейөкмөт уюмдарынын мисалдарында тематиканын көп түрдүүлүгүн байкоого болот. Өкмөт дагы,
жергиликтүү администрация сыңары коммерциялык ишканаларга
(эки мисал тең “Кумтөр” алтын өндүрүү ишканасына байланыштуу)
байланыштуу акцияларда калыс адам катары катышкан. Өкмөттүн
жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын калыс адам катары акцияларда жигердүү катышуу мүмкүнчүлүгүнүн бир топ эле
төмөн экендигин божомолдоого болот. Анткени мамлекеттик бийлик
органдары мындай учурларда, сүйлөшүүлөр процессин объективдүү
фасилитациялоого кудурети жеткен, адилеттүү үчүнчү тарап катары
эмес, эң көбүндө, сүйлөшүүлөр тарабы катары кабыл алынышат.
Мына ушинтип, болжолдуу жыйынтыктардын бири, болжолдуу
калыстык механизмдери өлкөнүн активдүү протесттик тарыхында,
өздөрүн белгилүү бир деңгээлде, үчүнчү тарап катары көрсөтө алган
акторлордун потенциалын өнүктүрүүдө жатат. Булардын катарына
акыйкатчы жана бейөкмөт уюмдары кирет. Бул экөөнү бириктирген нерсе - бейөкмөт уюмдары да (өзгөчө укук коргоочу), акыйкатчы да процесске укук ченемдерин эске алуу менен катышып келишет,
бул өз кезегинде, сүйлөшүүлөр процессин жөнгө салуу укугун берет.
Ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын дараметин өнүктүрүү муктаждыгын белгилеп кетүү зарыл. Алардын,
азыркы тапта калыстыктын жигердүү субъектилери боло албаганы
менен, протест акцияларын өткөрүү жерлерине жана протесттердин
катышуучуларына жакын болгондугу үчүн өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү
бар. Калыстык - араздашуучу тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөр
процессинин аракетисиз мүмкүн эмес, милдеттүү түрдө, сүйлөшүү
процесстерин уюштуруу маселелерин камтыган мамлекеттик бийлик
органдарынын кылык-жорук ченемдерин түзүү керек. Ал эми бул өз
кезегинде, калыстыкка ылайыктуу шарттарды түзүү мүмкүнчүлүгүн
берет.
Адабият:
1. Эл аралык толеранттуулук үчүн Фондунун басылмасы Вестник
Фонда за международную толерантность (Вестник ФМТ). http://
www.fti.org.kg/ru/publications/bulletins.
2. Charles Tilly. Event Catalogues as Theories. Sociological Theory. Vol.
20, No 2 (July 2002)
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Турсунов М.Э.,
фрилансер, орус тилдүү “Үйүңүзгө тынчтык” («Мир вашему
дому») маалымат бюллетенинин редактору,
“Көмөк” (“Содействие”) маалымат бюллетенинин редакторунун
орун басары (Ош ш.)
Калыс журналистика жана анын өнүгүүсүнө
бут тоскон факторлор
Салыштырмалуу жакынкы убактан бери Кыргызстандын жарандык коомунун өкүлдөрү арасында медиация, ал эми медиа
чөйрөсүндө – калыс журналистика кызуу талкууга алына баштады.
Бул макалада калыстыктын тарыхына кайрылбастан, калыс журналистиканын негизги жана күндөлүк, жүрөк өйүткөн маселелерин,
мындайча айтканда өткөөл мезгилдин шарттарында чагылдырып
берүүнү туура көргөн элек.
Маселе коюу
Көз карандысыздыкты алган учурдан баштап, бүгүнкү күнгө чейин
Кыргызстан өткөөл мезгилдин шарттарында жашап келет. Аз келгенсип, өлкөнүн үчүнчү Президенти өткөөл мезгилдин президентинин милдетин аткарып келет. Көпчүлүк “кайдан жана кайсы жакка
өтүп жатабыз” суроосуна так жооп бере албайт. Канткен менен, так
ушул көпкө созулган мезгилде, эң катаал конфликттер – 2005ж. март
жана 2010ж. апрель, май жана июнь айларында болуп өткөн кандуу
окуялар орун алган. Бул окуяларынан кийин өлкө, чыгуусу катаал
келген, жаңжалдан кийинки абалдагы өнөкөт тилкесине кирип кеткендей. Азыркы учурда, президентти шайлоонун алдында – өлкөдө
“электорат” арасында кыянаттык жол менен, жалпы “тиги же бул
аймактын кандидаттарына добуш бербегиле” урааны менен пропагандалык жана үгүттүк иштерди жүргүзүүлөр башталды. Кыргызстандын коомун бул же тигил белгилери менен бөлүү же фрагментациялоо иштеринин токтобогонун дагы бир жолу кайталап өтүүгө
туура келет. Мына ушундай катаал жана карама каршы жагдайда
тынчтык орнотуу оңойго жатпайт. “Жаңжалдан кийинки абал деген
эмне?” деген суроого кыскача мындайча жооп берүүгө болот: “бул индивиддин аныксыздык жана ишенимсиздик абалда жашап келүүсү”.
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Перманенттик өткөөл мезгилдин шарттарында, жалпысынан калыстык институтунун жана өзгөчө ММКнын калыс ролунун көйгөйлөрү
курч.
Калыс долбоорлор
Дал ушул шарттарда Ош жана Жалалабат облустарында 2010-жылдын октябрь айынан декабрь айына чейин ЕККУнун Бишкектеги
күркөсүнүн колдоосу менен “Журналисттер” КУ “Үйүңүзгө тынчтык” (“Мир вашему дому”) маалымат бюллетенин чыгаруу боюнча
долбоорду ишке ашырды. 2011-жылдын апрель айынан баштап долбоор кайра улантыла баштады. “Үйүңүзгө тынчтык” басылмасы гезит барагы шеклинде кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде чыгарылат.
Бул бюллетень жергиликтүү, кыска, жакшы маанайдагы кабарларды
чагылдырууга адистештирилген. Бюллетендин күнүмдүк электрондук жоромолун www.aimaknews.kloop.kg сайтынан табууга болот.
2011-жылдын март айынын ортосунан баштап “Интербилимдин”
Оштогу филиалы USAID/OTI колдоосу менен “Көмөк” (“Содействие”) маалымат бюллетенин чыгаруу боюнча долбоорду ишке
ашырып келет. “Үйүңүзгө тынчтык” долбоорунан айырмаланып,
“Көмөк” бюллетени постконфликттик Ош жана Жалалабат облустарында орун алган, жакшы маанайдагы окуяларды чагылдырган макалаларды басып чыгарууга адистештирилген. “Көмөк”
дагы кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде басылып чыгарылат.
“Үйүңүзгө тынчтык” жана “Көмөк” медиа долбоорлорун талкуулап жатып, “Журналисттер” КУнун башчысы Марат Токоев
мындай деди: “Бул долбоорлордун алкагында калк, азыркы ММК
өкүлдөрү азыраак көңүл бөлгөн – элге керектүү, пайдалуу, керек
болсо колдонууга болчу маалыматты ала алат. Мындай жакшы
маанайды камтыган маалыматты окугандан кийин, жашоого жана
ишти улантууга умтулуу пайда болуп турат (бул тоталитардык
өлкөлөрдөгүдөй идеологиялык жактан тазаланган, уруксат берилген, жасалма маалымат эмес, биздин күнүмдүк жашообузда орун
алган, ачык, жаркын, жакшы маалымат, кабар). Бул маалымат
ушак-айыңдардын жана имиш маалыматтардын алдын алууга аракет кылат жана болгон окуяларды так жана толук түрдө жеткирет”.
Ал эми бул эки долбоорго катышкан журналисттердин өздөрү
ушул долбоорлорду ишке ашыруунун өзү эле алар үчүн калыс журналистика экендигин белгилешет.
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“Үйүңүзгө тынчтык” басылмасынын өзбек версиясынын редактору Азизилла Урунбаев мындай дейт: “Менимче, өзгөчө азыр калыс
журналистика эң керектүү нерсе. Кандайдыр бир деңгээлде биздин
маалыматтык басылма, окурмандардын коомдук адебине жана алардын жалпы ой жүгүртүүсүнө таасирин тийгизе алды. Буга тастыктоо
- редакцияга келип түшкөн алардын каалоо-тилектери. Биздин коомдо калыс журналистикага тоскоол болгон себептерди көрбөдүм”.
Ал эми медиа эксперт Бакыт Ибраимовдун айтуусунда: “Бул
басылмалар тынчтык орнотууга жана аймакта болуп жаткан
жакшы маанайдагы кабарларды чагылдырууга адистештирилген, ошон үчүн бул өзүнчө эле бир медиация болуп эсептелет”.
Бул долбоорлордон тышкары, жакында эле Ошто, БУУнун
өнүктүрүү Программасынын колдоосу менен “Биз-Мы-Биз” аттуу
дагы бир медиа долбоор башталды. Долбоордун башкалардан айырмачылыгы, бул гезитти жана анын электрондук жоромолун (www.
bmb.kg) Оштун жеткинчектери жана жаш журналисттери даярдашат.
Калыстык-маданий талкуулашуу катары
2011-жылдын башында Бишкек пресс-клубу (BPC), жергиликтүү
жана чет элдик медиа эксперттер жана журналисттер менен калыс
журналистика жаатында маек өткөрдү.
“Калыс журналистика эмнени түшүндүрөт?” деген ВРСнын суроосуна орусиялык журналист Аркадий Дубнов мындайча жооп
берди: “Негизинен калыс журналистика – бул коомду диалог курууга үйрөтүүчү каражат. Диалог чеберчилиги – бул өнүккөн жарандык коомдун бирден бир бөлүнбөс сапаттарынын курамчасы”.
Калыс журналистиканы Борбордук Азияда өнүктүрүү жана анын
зарылдыгы туурасындагы ВРСнын суроосун талкуулап жатып,
Борбордук Азиянын көз карандысыз ММКлар Бирикмесинин
президенти Розлана Таукина төмөндөгүнү айтты: “Мындай журналистика коомдун оптимизмин, шарданын көтөрүү, чечим кабыл алууда таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ишенүү, өз көйгөйлөрүн
жакшы тарапка чечүү мүмкүнчүлүгүн көтөрүү үчүн керек”.
Украинанын медиа эксперти Зоя Казанжи ВРСнын “чындыгында эле калыс журналистика барбы?” деген суроосуна мындай жооп
кайтарды: “Калыс журналистика талаш-тартыштарды чечүүдө
же конфликттик жагдайларда, кандайдыр бир нейтралдык тарапты карманууда өзүнүн катышын далилдейт. Бирок, менимче,
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биздин мисалда мындай журналистиканын эки башка тараптардын тил табышуусуна көрсөткөн жардамы жөнүндө, аркыл, кээде полярдык көз караштарды уга билүүсү, диалогду жөнгө салуусу, келишимге келүүгө көмөк көрсөтүүсү, бири бирин угуусу
жөнүндө сөз кылуу зарылдыгы бар. Тилекке каршы, постсоветтик өлкөлөрдө талкуулоо маданияты, уга билүү, ал эмес бөтөн
көз карашты уга билүү жаатында чоң көйгөйлөр бар. Арийне,
менимче, биздин өлкөлөрдө калыс журналистика түшүнүгү жаңы
гана бүчүр байлап келе жаткан абалда, ал эми биз өзүбүздүн бул
багытты өнүктүрүү мерчемибизди гана жарыялай алабыз”.
Эгерде эксперттердин жана журналисттердин оюн жана баалоосун суммалай турган болсок, анда калыс журналистиканын
өнүгүүгө укугу бар деп айтууга болот.
Калыс журналист деген ким?
Елена Воронина өзүнүн ВРСга берген маегинде “журналист дагы
кандайдыр бир деңгээлде калыс адам” деп айткан. Анын айтымында, калыс адамдын биринчи негизги эрежеси – “бул угуу жана уга
билүү” жана экинчи эрежеси – “залал келтирбөө”.
Жаңжалдан кийинки Ошто жашаган жана иштеген журналисттер
Елена Воронинанын оюна толугу менен кошулушат. Аларга: “Сиз
медиа эксперт Елена Воронинанын “журналист дагы кандайдыр бир
деңгээлде калыс адам” деген оюна кошуласызбы?” деген суроо берилген. Төмөндө алардын берген жооптору.
Виктор Зилинга:
“Негизинен эл менен көп сүйлөшкөн ар бир эле киши, кандайдыр
бир деңгээлде жашоодогу күнүмдүк талаш-тартыш жана конфликттерди жөнгө сала билиши керек. Ал эми журналист андан бетер.
Ошондой эле, анын бул кошумча “адистиги” профессионалдык эрежеден келип чыгат – биздин сөзүбүз кандай айтылат, эмнеге алып келет – конфликтти курчутуугабы же аны чечүү жолдорун табуугабы,
муну ар дайым эстеп жүрүүбүз зарыл”.
Станислав Полищук:
“Кандайдыр бир деңгээлде” албетте. Эгерде журналист кааласа
жана боло алса. Эгерде ал өзүнүн ишинде теңдүүлүк, объективдүүлүк
жана адилеттүүлүктү карманууга аракет жасаса. Журналисттердин
көптөгөн, “коомдун күзгүсү”, “демократиянын күзөт ити” милдеттеринен башка дагы бийлик менен калктын, бул же тигил топтордун
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ортосундагы байланыштырып туруучу тогоо болгон “узатуучу”,
“көпүрө” милдеттери да бар. Бул жерде маалыматтын журналист
аркылуу бир багытта тарабашы маанилүү шарт, анткени мындай
учурда журналисттин рупорго, же үгүт жана жайылтуу куралына, ал
эми кээде жөн гана “суу агызуучу челекчеге” айланып калышы толук ыктымал”.
Азизилла Урунбаев:
“Журналист кандайдыр бир деңгээлде калыс адам деген Елена Воронинанын сөзүнө кошулам. Албетте, азыр биз калыстыкты жаңы
бир түшүнүк катары кабыл алуудабыз, бирок өзүмдүн көп жылдык
журналисттик ишмердүүлүгүмө басым жасап, медиация – бул жаңы
нерсе эмес деп ишендире кетейин. Медиация түшүнүгү эзелтен бери
жашап келет. Биз “медиация” сөзүн билген да, колдонгон да эмеспиз.
Өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө көбүнесе калыс адам болууга туура келет. Ооба, журналист – бул калыс адам”.
Бакыт Ибраимов:
“Ооба жана жок. Анткени журналист баарынан мурун коом менен
бийликти байланыштырып турчу тогоо. Ал кандай белгилүү бир
жагдайда жардам көрсөтө алса, ошондой эле зыян да келтирет”.
Марат Токоев (Бишкек):
“Жалпысынан мен аны менен макулмун. Журналистиканын негизги максаты – маалымат берүү. Ал эми толук, объективдүү жана так
маалымат берүү, көйгөйлөрдүн себептерин жакшыраак түшүнүүгө,
жана чечүүгө көмөктөшөт. Жашоо көрсөтүп тургандай, объективдүү
маалымат жок жерде ушактар жана имиштер жүрүп турат. Ал эми
ушак менен имиштер – талаш-тартыш жана конфликттер үчүн ылайыктуу шарт түзүп берет. Бул контекстте чыныгы журналистиканын
кандайдыр бир деңгээлде калыс ролу дагы бар”.
Бул жооптордон көргөндөй, журналист кандайдыр бир деңгээлде
калыс адам боло алат экен, албетте журналистиканын профессионалдык шартын карманса.
Журналистти калыс адам катары талкуулап жатып, Елена Воронина дагы бир талаптуу шартты белгилеп өттү. Бул шартка “калыс
адам ролуна барган кишинин билгилиги”. Ошондой эле Станислав
Полищук да “эгерде калыстыкка катышкан журналисттер керектүү
деңгээлде билимдүү, машыккан, ыктуу болушса, анда калыс журналистика таасирдүүрөөк болмок” деп белгилейт.
“Калыс журналистика маалымат керектөөчүнүн ой жүгүртүүсүнө
жана адебине таасирин тийгизе алабы? Же сиздин оюңузча кай-
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сы факторлор биздин коомдо калыс журналистиканын өнүгүүсүнө
көмөк көрсөтөт/бут тосот?” деген суроого журналисттер төмөндөгү
жоопторду узатышты.
Бакыт Ибраимов:
“Эгерде ММКнын тиражы жетиштүү санда жана бир топ эле
белгилүү, популярдуу болсо, анда таасир этиши мүмкүн. Калыс журналистика, журналист же ММК окуяларды объективдүү чагылдырган гана учурда жетишкендиктерге ээ боло алат”.
Станислав Полищук:
“Албетте, белгилүү бир таасири бар, канткен менен керектөөчүнүн
мээсине келип түшкөн маалымат, анын ой жүгүртүүсүнө, дээрине өз
изин калтырат. Бирок, аныктоочу таасир жөнүндө айтууга эрте. Анткени элдин “сарафан радиосуна” болгон ишеними дале күч. Имиштерге мобилдик байланышты кошсок – бул чоң күчтү түзөт. Журналистке, гезитке же телеге караганда, тааныган, дайыма сүйлөшүп,
баарлашып турган кишиге ишенүү алда канча жеңил”.
Виктор Зилинга:
“Тамчылап аккан суу деле ташты жарат эмеспи. Анын сыңарындай
журналисттин сөзү, анын толеранттулукка карата болгон көз карашы жана сабырдуулугу мезгил менен өзүнүн жемишин берет. Буга
бут тосуучу бир гана нерсе – бул саясатчылардын сабырсыздыгы
жана шашмалыгы”.
Марат Токоев:
“Ар бир айтылган сөз, сөзсүз түрдө адамга өз таасирин тийгизет.
Бирок бул жерде бир кымтыма бар. Адамды жакшы нерсеге караганда, жаман нерсеге түртүү, тилекке каршы, бир топ эле жеңил. Биринчиси – абдан жай процесс, ал эми экинчиси – тез”.
Мен дагы нагыз “калыс журналистиканын” өсүшүн жана өнүгүшүн
анча деле каалабайм. Бул функция ансыз деле чыныгы журналистикада өзүнүн нукура, бөлүнбөс касиети катары бар. Мүмкүн буга бир
аз көбүрөөк көңүл буруу жетиштүү, бирок муну журналистиканын
эң негизги милдети кылуунун кажети жок. Серт, итиркейди келтирген журналистиканын болушун каалабас элек, бул бир бүтүн нерсенин бир бөлүгүнүн, башка бөлүктөрүнө зыян алып келүүсү менен
өнүгүп өсүшүнө барабар.
Биз журналистиканын коомго болгон таасирин талкууга алганда,
коомдун өзүнүн журналистикага болгон таасирин унутуп калгандайбыз. Албетте, өзгөрүүлөр болот, бирок бул өзгөрүүлөр журналисттердин жана коомдун өзүнөн көз каранды”.
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Жергиликтүү журналисттердин ой-пикирлерин жыйынтыктасак,
анда талкуулашуу маданияты өнүкпөгөн коомдо, калыс журналистика өз алдынча жашап кете албайт. Анда биз конфликтсиз жашоо толук мүмкүн экендигин коомубуз менен түшүнүүбүз зарыл.
Розлана Таукинанын ою менен, “кээде абдан талаштуу,
конфликттүү көйгөйлөрдү жакшы жакка чечүүгө болот: бир жагынан – араздашуучу тараптарды элдештирүү мүмкүн болсо, экинчи
жагынан – өзүнүн оппонентинин көз карашына таасирин тийгизүү,
жана кандайдыр бир деңгээлде аны өзгөртүү мүмкүнчүлүгү да бар.
Ортомчу журналистиканын негизги милдети мына ушунда. ...Элдин нааразычылык үндөрү көчөгө эмес, гезит беттерине чыгуусу үчүн, прессанын көйгөйлөрдү көтөрүүсү, коомдук ой-пикирди
түзүүсү зарыл. Көчө бул көйгөйлөрдү баары бир чечип бере албайт, ал эми гезит окуган чиновниктер, башчылар, бийлик тактысынан айрылып калуу коркунучунан улам буга багыт коюп,
көйгөйлөрдү чече башташы ырас”.
Бир четинен, Зоя Казанжи белгилеп өткөндөй, “журналистиканын өзүндө бир топ көйгөйлөр бар. Керектүү маалыматты “бере
калуу” технологиясы (“ыңгайлуу” сөз менен айтканда манипуляциялоо) жана керектүү маалыматтын өлчөмдөнгөн бөлүктөрүн
чагылдыруудагы политехнологиялар, аларга каршы ыкмаларга
караганда кыйла ыкчам өнүгүүдө. Журналистика барган сайын
көз каранды, буйрутма, жасалма болуп барууда. Журналистика,
жалпысынан коом жашаган эрежелер менен жашап келүүдө – бул
дүйнөнүн кыйындары, аткаминерлери керектүү сот чечимдерин,
керектүү мыйзамдарды гана буюрбастан, окурмандар, угармандар, көрөрмандар үчүн маалыматтык толуктоону да буюра алышат. Моралдык принциптер болбогон коомдо, мыйзамдар иштебейт, ал эми элди алдоо технологиялары жетиштүү деңгээлде
иштейт”.
Аркадий Дубновдун айтымында, калыс журналистиканын турукташуусуна, демек Кыргызстанда жаралып келе жаткан башталыштардын турукташуусуна бут тоскон дагы бир олуттуу
көйгөйлөрдүн бири “чындыгында эле кесилишпеген чөлкөмдөр –
бийлик, коом жана пресса”.
Жыйынтыктап жатып, Кыргызстанда жалпысынан медиация
институтунун, жана өзгөчө калыс журналистиканын өнүгүшүнө,
ошол эле жалпы коомдун өнүгүшүнө бут тоскон себептер тоскоол
болуп жатканын мойнубузга алуубуз кажет.
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Воронина Е.,
медиа-кеңешчи
Кыргызстандын Түштүгүндө тынчтык орнотуу иштери боюнча
журналистиканын алгачкы кадамдары жөнүндө
Өз убагында Томас Джефферсон мындай деп жазган: “..эгерде мага
гезитсиз өкмөттү же өкмөтсүз гезитти тандоого туура келсе, мен
ойлонбостон экинчисин тандамакмын...”. Ал эми биздин Кыргызстанда ММКлардын коомдук жашоодогу ролу тууралуу маселе орчундуулугун жоготкон. Ал ансыз деле түшүнүктүү. Анткен менен...
Өткөн 2010 жыл жана аяктап бара жаткан 2011 жыл, кыргызстандык журналисттер үчүн ар кыл семинарлардын, тренингдердин, “тегерек столдордун” өткөрүлүшү менен өзгөчө жемиштүү болду. Алардын тематикасы ар түрлүү эле. Ошентсе да, конфликт темаларын
чагылдыруу, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын
тажрыйбасына тынчтык орнотуу жана журналистиканын калыстык
принциптерин киргизүү темалары сүйүктүү темалардын бирине айланышы талашсыз.
2010-жылдын апрель жана июнь окуялары, Кыргызстан журналисттерин калыстык журналистика багытына көңүлдөрүн бурду деп
айтуудан алыспыз. Кыргызстандын журналисттик коомчулугунда
өздөрүнө калыс адам, тынчтык орнотуучунун ролун алып алган кээ
бир журналисттер да бар. Биздин оюбузча, алардын билдирүүлөрү
жана материалдары, бул журналисттердин коомдогу кадыр-баркынын, беделинин аркасы менен гана жетишкендиктерге ээ болуп келет. Бирок алар аз санда. Кыргызстандын бүгүнкү журналистикасы – бул эң көбүндө фактылар, баалоолор, ой-пикирлер, же болбосо
бардыгы жекелештирилген, катылган, политтехнологиялаштырылган маалымат. Калыстык жана тынчтык орнотуучу журналистикадан башкасынын баары бар.
Ал эми калыстык журналистика, КМШ өлкөлөрүнүн алдыңкы медиа-эксперттеринин айтымында, талаш-тартыштарды же конфликттик жагдайларды чечүүдө кандайдыр бир бейтарап жактын укугу
менен өзүнүн катышын көздөйт. Ошол эле учурда, калыс журналисттен эч кандай юридикалык, укуктук, психологиялык чечимдерди күтүүгө болбостугун түшүнүү зарыл. Калыстык журналистика-
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нын максаты башкада, ал жоголгон диалогду жана ымала издөөнү
жөнгө салууда жатат. Калыстык журналистика эки башка тараптын
тил табышуусуна, ар кыл, кээде полярдык көз караштарды эске алууга, диалогду жөнгө салууга, келишимге келүүгө, бири бирин угууга
көмөктөшөт. Тилекке каршы, биздин коом демократиялык процессти аныктаган диалог, талкуулашуу маданиятын калыптандыруудан
дале алыс. Ал эми журналисттер, ММК – бул коомдун маанилүү
бөлүгүн түзөт.
Ошондуктан, бейтарап жактын катышуусу менен, ортомчу чеберчилигин үйрөнүү, чыр-чатактарды альтернативдүү жол менен
жөнгө салуу аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу бийлик бутактарынын институттарына гана эмес, массалык маалымат каражаттарына, журналисттер үчүн да маанилүү. Маалымат, биздин заманда
барган сайын чоң ролду ойноп келүүдө. Маалымат же сөз, белгилүү
болгондой, өнүктүрүү, дүйнө куруу, жеңүүдөн тышкары травмалап,
бүлдүрүп, өлтүрө да алат. Коомдун маалыматтык камсыздоо жашоо
аракетинде, коомдук институт катары, массалык маалымат каражаттарынын ролу гана өзгөрбөстөн, журналистиканын да массалык
маалымат ишмердүүлүгү катары аткарган ролу өзгөрүп келүүдө. Уппсала Университетинен Илва БлондельI мындай деп эсептейт: журналисттер тынчтык орнотуу үчүн күрөшүүсү керекпи же жокпу, анча
деле маанилүү эмес. Конфликтти жөнгө салуудан кийин жагдайдын
керектүү нукта өнүгүүсүн камсыздоодо жана келишимге келүүдө,
жергиликтүү ММКдын туура уюштурулган иши олуттуу ролду ойноорун түшүнүү алда канча маанилүү. Блондельдин айтымында,
ММКдын конфликттерди күчөтүүдө ойногон маанилүү ролу, алардын чоң дараметинен кабар берет, алардын бул күчүн үзүрлүү жана
тынчтык максаттарына жетүү үчүн да колдонууга болот. Ушундай
мүнөздө, эл аралык медиа-эксперттер, журналистика калыстык
жана тынчтык орнотуучу функцияларды алып жүрө алат жана алып
жүрүшү керек деген тезиске кошулушат.
2010-жылдын июнунда, Кыргызстандын Түштүгүндө орун алган
кайгылуу жана кандуу окуялардан кийин, коомдун абалына таасирин тийгизген өзгөрүүлөр болуп өткөн. Бирок бул окуялар мындан
ары кандай гана баа алышпасын, бүгүн көптөгөн эксперттердин,
ошол эле учурда медиа эксперттердин ойлору боюнча, элге жашоо
жана иштөө жөндөмүн кайрып берүү, аларды депрессия жана баскынчылык абалды түзүүчү факторлордон коргоо маселелери өтө
курч. Бул иште журналисттер менен жергиликтүү ММКлардын
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ролу чоң. Өзгөчө ММКлар, тынчтык орнотуу журналистикасынын
принциптери аркылуу жаңжалдан кийинки жагдайда чыңалууларды
азайтууга көмөк көрсөтө алышат. “Мындай журналистика коомдун
оптимизмин көтөрүү үчүн керек”II .
Калыстык жана тынчтык орнотууда эл аралык медианын катышуусунун тажрыйбасын эске алып, медианы өнүктүрүү жаатында иш
алып барган өкмөттүк эмес, эл аралык уюмдардын бир тобу, ошондой эле алдыңкы эл аралык масс-медиа, 2010-2011 жж. Кыргызстандын Түштүгүндө калыстык жана тынчтык орнотуучу журналистиканы өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду демилгелеп чыгышкан.
Долбоорлорду ишке ашырууда көптөгөн Ош, Жалалабат жана
Баткен облустарынын басма жана электрондук ММКнын журналисттик басылмалары жана материалдары талдоодон өткөрүлгөн.
Материалдардын көбү көрсөткөндөй, алардын авторлору, өздөрү
түшүнбөстөн, материалды даярдоодо көбүнчө конфликттик жана
жаңжалдан кийинки жагдайлардын маалыматтык коштоосунун
терс моделин колдонуп келишкен. Албетте, маалыматтык коштоонун мындай моделин колдонуп жатып, эч кандай конфликтти чечүү
же калыстык өткөрүү, тынчтык орнотуу туурасында арийне, кеп
салууга болбойт. Мындай басылмаларды окугандан кийин мындай суроолор туулат: бул материал кандай максат менен жазылган?
Журналист конфликтти объективдүү чагылдырып, ошону менен тараптардын өз ара мамилелерин жөнгө салууда көмөк көрсөтөбү - же
басылманы жаңы тирешүүлөрдү от алдырган шылтоо кылып, конфликттик жагдайды күчөтөбү? Бирок бул жерде бир нерсе айкын:
бүгүн биздин журналистикага иштин жаңы тынчтык орнотуу ыкмаларын өздөштүрүүсү керектиги талашсыз.
Албетте, тынчтык орнотуу, калыстык журналистиканын императивдерин (эрежелерин) жергиликтүү журналистикага киргизүү
боюнча кыска мөөнөттө тез жыйынтыктарды күтүүнүн кажети жок.
Ошентсе да, бул эрежелердин, көптөгөн журналисттердин, ошондой эле Кыргызстандын Түштүгүнүн журналисттеринин профессионалдык “осуяттар” тизмесин толукташын, кичинекей жеңиш деп
эсептесек болот. 2011-жылдын май айынан ноябрь айына чейинки
мөөнөттө сереп салынган жергиликтүү ММКлар төмөндөгүдөй
жыйынтык жасоого мүмкүнчүлүк берет: Түштүктүн журналисттери
өздөрүнүн коомдорунда тынчтык орнотуу багытында материалдарды көбүрөөк даярдай башташкан экен. Мунун көрсөткүчү катары
Борбор Азиядагы Евразия Фондунун Оштогу өкүлчүлүгү жана эл
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аралык “Saferworld” (Улуу Британия) бейөкмөт уюму тарабынан
уюштурулган “Кыргыз Республикасынын түштүгүндө жаңжалдан
кийинки жагдайды жана тынчтык орнотуу процессинин эң мыкты
чагылдыруусу” аттуу аламанга катышкан журналисттердин материалдарын атап кетсек болот.
Мейли, тынчтык орнотуу журналистикасынын принциптерине
таянган материалдардын Кыргызстандын Түштүгүндөгү ММКда
анча деле көп эмес болсо да, мейли редакторлор тынчтык орнотуу
журналистикасынын принциптерин өздөрүнүн ММКнын редакциялык саясатына айландырууга дайым эле макул боло бербесе да,
мейли, профессионалдык журналисттердин жетишсиздиги байкалып турса да, эң башкысы башкада. Бүгүн кечээки конфликттен
илдеттенген, жөнөкөй элдин күнүмдүк жашоосун чагылдырган,
өздөрүнүн материалдарында тоомчекитти бул жөнөкөй эл ЭМНЕНИ (КИМДИ эле эмес) өзгөрткүсү келгендиги жөнүндө баяндаган
маалымат булактары жана журналисттер Түштүктө жок эмес. Алар
конфликттин бул же тигил тарабын күнөөлөбөстөн, өздөрүнүн
материалдарында жалпы көйгөйлөрдү жана жалпы көйгөйлөрдү
чечүүнүн жолдорун чагылдырышат. Алардын материалдарында
“биздики” жана “биздики эмес” деген бөлүп жарууларды, конфликттин бир тарабынын кайгырууларын, коркунуч жана кооптонууларын, жакшы тарапка өзгөрүүгө болгон эркти өлтүргөн эмоционалдык сөздөрдү, сөз айкаштарын, же м.а. “курмандык” тилди
жолуктурууга болбойт.
Өздөрүнүн ишмердүүлүк чөйрөсүндө тынчтык орнотуу иш ыкмаларын колдонгон ММКдын мисалы катары үч тилде: кыргыз
орус жана өзбек тилдеринде жарыкка чыккан, жаштардын “БизМы-Биз” гезитин; “Үйүңүзгө тынчтык” бюллетенин; Баткендеги
“Салам” радиостанциясын, “Жалалабат үнү” шаар гезитин атап
кетсек болот. Ошондой эле, материалдары www.kloop.kg интернетресурсунда жайгаштырылган, жаш журналисттердин, Түштүктүн
блоггерлеринин – “Youth of Osh” КФ журналисттер Мектебинин
катышуучуларынын да иштерин белгилеп кетүүбүз маанилүү.
Жыйынтыктап жатып батыштын бир медиа-эксперти Джон
МаркстынIII айтып кеткен сөзүн кайталап коюуну туура көрүп турам. Өзүнүн “Медианын күчү” аттуу ишинде, автор журналисттин
постконфликттик учурдагы ролу жана орду жөнүндө сөз кылып
жатып, “журналисттер, тынчтык орнотуу журналистикасынын
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принциптерин эске алганда, жана өздөрүнүн басылмалары, радио,
телеберүүлөр аркылуу эки бөлөк тарапка тил табышууда жардам көрсөткөн учурда, ар кыл, кээде полярдык көз караштарды
эске алганда, диалогду жөнгө салганда, келишимге келүүгө көмөк
көрсөткөн учурларда гана тынчтык орношу мүмкүн...” деп белгилейт. “Позитивдик журналистика (Ред. – Тынчтык орнотуу журналистикасынын башкача атамы) эч бир учурда кызыксыз болбошу
керек. Ал жандандырып, кызыктырып, элдин жашоосун өнүктүрүп
жана алардын жашоосуна тынчтык алып келүүсү керек” IV. Бул айтылган сөз талашсыз.
Сөздөн кийин
Жакында эле Вашингтондо изилдөөчүлөр тобу конфликттерди жөнгө салууда жана тынчтык орнотууда ММКдын ролу жана
орду боюнча баяндамаV жасады. Баяндама АКШ Тынчтык институтунун эксперттер тобу менен биргеликте Интерньюс уюмунун,
АКШнын уктурууларды башкаруу Кеңешинин жана Пеннсильвания университетинин дүйнөлүк байланыштарды изилдөө борборунун эксперттери тарабынан даярдалган. Изилдөө, массалык
маалымат каражаттарынын конфликттик зоналардагы таасирин,
ошондой эле тынчтык орнотуу процессинде ММКды колдонуу
мүмкүнчүлүктөрүн баалоо боюнча өкмөттөр, донорлор жана
масс-медиа үчүн жыйынтыктарды жана сунуштарды камтыйт.
Изилдөөчүлөрдүн айтымында, ММКдын кийлигишүүсү, алардын ойлору кандай гана ак болбосун, алардын калыстык жана
тынчтык орнотуу журналистикасы жаатында керектүү билиминин
жоктугу, чыңалууларды күчөтүп жана тынчтык орнотуу процессине залалын тийгизип коюусу толук мүмкүн.
ММКга берилген сунуштардын ичинде, ММКдын жагдай менен
жакшы тааныш жергиликтүү эксперттер менен кызматташуусу,
жана жагдайды жакшы түшүнүү, о.э. тынчтык орнотуу максатында материалдарды даярдоодо чогуу иш алып баруусу тууралуу сунуштар бар. Мындай сунуштун, бул изилдөө иштери жарыкка чыга
электен мурун эле, Кыргызстандын түштүгүнүн журналисттерине,
жергиликтүү эксперттик коом тарабынан берилгенин белгилеп
кетүүбүз керек. Төмөндө, Кыргызстандын Түштүгүндө постконфликттик жагдайда иштеген журналисттерге медиа-кеңешчилер
тарабынан берилген сунуштарды жарыяладык.
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Кыргызстандын Түштүгүнүн журналисттерине берилген ММК
сунуштары:
1) Жергиликтүү ММКдын редакторлорун жана журналисттерин
тынчтык орнотуу жана калыстык журналистика принциптерине
үйрөтүү, даярдыктан өткөрүү маанилүү.
2) Кыргыз Республикасынын Түштүгүндө постконфликттик жагдайда тынчтык орнотуу процессин чагылдыруу боюнча материалдарды даярдоодо, жергиликтүү журналисттер конфликтолог жана
психологдор менен биргеликте иш алып баруусу зарыл. Бул жаңы
конфликттерди, чагымдарды, ушактарды азайтат же жеңилдетет.
3) Журналисттерге/ММКга жаңжалдан кийинки жагдайда, материалдарды даярдоодо элдин ал-акыбалын суроо сунушталбайт, андан көрө, алар эмне иш кылып жатышканы же каатчылык жагдайдан чыгуунун кандай жолдорун жана мүмкүнчүлүктөрүн көрөөрү
тууралуу суроолорду узатуу сунушталат.
4) Жергиликтүү ММКда түшүнүктүү жана редакциянын бардык
жумушчулары/журналисттери менен кабыл алынган маалыматтык
саясаттын болуусу же иштелип чыгуусу зарыл. Маалыматтык саясаттын жоктугу жана журналисттердин маалымат булагынын жоктугу,
жаңжалдан кийинки жагдайдын башаламан, так жана туура эмес чагылдыруусуна алып келет, чыңалуулардын деңгээлин көтөргөн жана
жергиликтүү коомдордо туруксуздукту күчөткөн жаңы конфликттерди, ушактарды, имиштерди жандыруусу мүмкүн.
5) Конфликттерди чагылдыруу, тынчтык орнотуу принциптерин
алга жылдыруу жаатында иштеген журналисттер биринчи булак
тармагын уюштуруусу керек.
6) ММК/журналисттер жана Ош, Баткен жана Жалалабаттын мамлекеттик уюмдарынын пресс-кызматтары ортосунда профессионалдык жана мезгилдик мамилелерди жөнгө салуу сунушталат.
7) Журналисттер/ММКлар, медиа, жаңжал илими, психология,
коомдук иш, адам укугу жаатында иштеген адистерди кошуу менен,
жергиликтүү эксперттик коомдун маалымат базасын түзүүсү зарыл.
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МурзакуловаА.Дж.,
п.и.к., «Полис Азия» Борборунун эксперти
Сүрөтчү - жаңжалдан кийинки Оштогу калыс адамдын
тажрыйбасы
«Полис Азия» Талдоо борборунун «Калыс адамдын институту,
жаңжалдан кийин жөнгө салууда«3-нчү тараптын» тажрыйбасы»
аттуу изилдөө долбоорумен үчүн, изилдөөчү жана эксперт катары,
бир катар татаал маселелерди жаратты.
Биринчиден, изилдөөнүн биринчи этабында бизди коштоп
жүргөн терминологиялык казус маселеси келип чыкты; “калыс
адам” сөзүнүн эл менен кабыл алынуусу, кадимки эле 90-чу жылдардын башында баарыбыздын түйшүгүбүздү алган – демократия
аныктамасынын (бул сөздүн мааниси дале сүлөөчүнүн сөздү жеке
кабылдашынан көз каранды) түпкү мазмунун түйшүктөнүп издегенибизге окшоп кетет. Сөздүн чет элдик үндөлүшү, Кыргызстандын шарттарында “калыс адам” аныктамасынын/сөзүнүн негизги
мазмундуу маанисин көпкө созулган жана кызыктуу издөөлөргө
алып келди.
Экинчиден, изилдөөлөр жүргөн, жаңжалдан кийинки шарттар бизге, изилдөөчүлөр катары «зыян кылып алба» принцибинде чагылдырылган изилдөө этикасынын көз карашын эске алуу менен өзгөчө
талаптарды койгон эле. 2010-жылдын жайында татаал психологиялык жана мүчөлүк сынактарды башынан өткөргөн изилдөөлөрдүн
көптөгөн респонденттери дале травмадан кийинки абалда калып
келишкен. Ушундай шарттарда иштөө бизден сезимталдыкты жана
адамгерчиликтүү мамилени талап кылган эле.
Үчүнчүдөн, «калыс адамдын тажрыйбасын» дайыма эле каттап туруу мүмкүн эмес эле, анткени кыйын учурларда элге жардамын көрсөткөндөрдүн көбү бүгүн өздөрүн жарыялоого шашылышпайт.Буга бир нече себептер бар, бир четинен, өзүнө көңүл
бурууну каалабоо жеке/коомдук коопсуздук менен байланыштуу,
экинчиден,коомдордо «калыс адамдар»(респонденттер көбүнчө «калыс адам» атамасын колдонушкан)аталып калышкан биздин респонденттер өздөрүн калыс адамдардын катарына киргизишкен эмес.
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Бул макалада теоретикалык позициядан калыстыктын тажрыйбасы деп айтууга татаал болгон бир мисал жөнүндө сөз болот.
Анткен менен, тажрыйба позициясынан, менимче, бул мисал Кыргызстан үчүн калыстыктын өзгөчөлүгүн түшүнүүдө айрыкча бир
окуя болуп саналат. Жаңжалдан кийинки Ош жана Жалалабатта «арачылык» жана «арачы» тажрыйбасынын өзгөчөлүгүн изилдеп жатып, биз ага күнүмдүк жашоо тажрыйбаларын изилдөө
аркылуу мамиле кылдык. Бул тажрыйбалар бизгекалыстыктын
«төмөндөн жогору» аныктамасын түшүнүүдө, б.а. элдин«калыс
адам-арачынын» ролун түшүнүүсүн кайра курууда көмөктөштү.
2011-жылдын июнь айында, Ошто талаа изилдөөлөрүн жүргүзүп
жатып, бир кызыктуу окуяга туш болдум. Борбордук сейил бактын кире беришинде, шаардын негизги базарына жанаша жайгашкан, чаканыраак аянтчада көп эмес, 8-12 чакты адамдын
чогулуп, бир маселени кызуу талкуулап жатканын көрдүм. Жакыныраак келгенде, чогулган элдин тарых жана адабият сюжеттерин түшүндүрүп жаткан, бир адамды айланта курчап алышканын көрдүм! Ал эми анын баянынын мазмуну мен үчүн күтүүсүз
нерсе болду. Анын аңгемесине кулак төшөп жатып, түрк элдеринин классикалык адабиятынын келип чыгышы жана анын тарыхый баскычтары, Фергана өрөөнүндөгү адабият салтынын фарсы
адабиятынан түрк адабият салтына өтүшү, жана бул процессте
Алишер Навоинин ролу жөнүндө сөз болуп жатканын түшүндүм.
Ал кишинин аңгемесин угуп жаткан элдин баарынын сүйлөгөн
тону өзгөрүлүп, эскертүүлөрдү сылык формадагы суроолорго алмаштыра баштаганына күбө болдум.
Ашыр байке, скульптор жана сүрөтчү, Алишер Навоинин Оштогу скульптурасын калыбына келтирген адам. Ал мен үчүн калыс адамдын Оштогу өзгөчө мисалы болуп калды, б.а. өзбек
маданиятынын символикалык көрсөткүчү болгон А. Навоинин
скульптурасынын жана шаарга жакын жайгашкан айыл жана
райондордон келген базар каттоочуларынын ортосундагы калыс адам. Ал кишинин профессионалдык иши символикалык иш
аракеттерге байланыштуу. Бул иш аракеттер айырмалап турчу
белги катары маданий мейкиндиктерди “өзүбүздүкү” жана “башкалардыкы” деп белгилеп тургандай. Мен үчүн Ашыр байке, калыс адамдын ролун аткарган адам, калыс тажрыйбанын өзгөчө
мисалы катары эсимде калды. Анын мисалы – бул Кыргызстан-

38

дагы калыстыктын эл аралык тажрыйбадан болгон айырмасын
көрсөтүп турат, ошол эле учурда жергиликтүү контексттин алкагында бул өзгөчө мисал.
Белгилүү болгондой, “медиация” түшүнүгү англо-саксондук
юридикалык тажрыйбада кеңири кездешип келет жана сотко чейинки териштирүүлөрдү же ортомчу кызматтарын түшүндүрөт.
Калыс адамдардын ишмердүүлүгү так институциялаштырылган
жана мыйзам алкагында регламенттелген. Калыс адамдардын
негизги иши (өздөрүнүн кызматы үчүн гонорар алгандар) – бул
араздашуучу тараптар ортосунда эки жактуу келишимге келүүгө
көмөк көрсөтүү. Тартыш маселелеринде калыс адамдын баалуулугу - анын тараптардын кызыкчылыктарына таламсыз болуусу.
Калыс адамдар институту Азияда да бар, мисалы Кытайда
өздөрүнүн ишмердүүлүгүн медиация катары (ортомчу кызматтары жана талаштарды сотко чейин жөнгө салуу) жиктеген адистердин басымдуу бөлүгү бар. Мындай, классикалык түшүнүктө
кабылданып калган “медиация” атамасын Кыргызстанда орун
алган ортомчу тажрыйбаларында колдонуу кыйыныраак келет.
Белгилей кетсек, медиация бизде кийинки мезгилде конфликт
маселелерине байланыштуу каралат (өзгөчө 2010ж. июнь окуялары), аны менен бул өзгөчөлүк коомдо орун алган тажрыйбаны бир топ эле башкача нукта көрсөтөт. Анткен менен, Кыргызстандагы калыс тажрыйбалар таптакыр “башка” деп айтуу чоң
жаңылыштык, ошондой эле бардык тажрыйбалардай эле бул
тажрыйбанын дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана касиеттери бар.
Анда ошол өзгөчөлүктөргө кененирээк токтолсок.
Жергиликтүү тажрыйбанын айырмачылыгы эмнеде?
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, биз менен жолуккан респонденттердин көпчүлүгү калыс адам/ортомчу катары иш жүргүзүп келишет.
Алардын көпчүлүгү өз алдынча демилге көтөрүп, конфликт чыккан
жерге келишсе, кээде араздашуучу тараптардын биринин чакыруусу менен келип, маселени чечүүгө катышышат. Сурамжыланган
респонденттер (2010ж. июнь айында тажрыйбасы бар жана ортомчу кызматын аткарган Ош жана Жалалабат шаарларынын тургундары) өздөрүнүн ролу туурасындагы түшүндүрүү нарративдерин
“жарандык/коомдук милдетибизди аткаруу” схемасы аркылуу курушкан. Бул жерде негизги айырмачылык – профессионалдык эмес
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калыс тажрыйба. Негизинен калыс тажрыйбанын алып жүрүүчүлөрү
болуп жамааттардагы салттуу кадыр-барктуу адамдар саналат.
Белгилей кетсек, бизде ортомчу тажрыйбалары кеңири таралган
жана тарыхый изи бар. Коомдун салттуу түзүмдөрү бийлердин, эл
башчылардын, аксакалдардын1 ролдорун камтыйт. Бүгүнкү күндө
бул институттардын кайра жаралуусун жер жерлерде байкоого болот. Мамлекеттик институттардын системдик алсыздыгы шарттарында, жамааттардын көптөгөн көйгөйлөрүн - медиативдик милдетти (ортомчулук) өздөрүнө алган, кадыр-баркка ээ адамдарды
жана салттуу институттарды кайра калыбына келтирүү жолу менен
чечүүгө болот.
Сугат жана таза ичүүгө жарактуу суу, жайыт жер, чарба талаштары боюнча көйгөйлөр, ошондой эле жамааттарда коомдук олуттуу иш чараларды өткөрүү, белгилүү болгондой, профессионалдык
милдет катары калыс функцияларды аткарган жергиликтүү бийлик
өкүлдөрү аркылуу эмес, жергиликтүү кадыр-барктуу адамдар аркылуу чечилип келет.
Ошентип, кандайдыр бир деңгээлде жамааттарда калыс милдеттердин жергиликтүү лидерлер аркылуу орундалышынын биринчи
айырмачылыгын көрүүгө болот. Алар негизги ресурс болгон кадыр-барктан тышкары, кошумча – калыс адамдын / сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүүчүнүн ролун да ойношот. Бул көрүнүш, жергиликтүү тажрыйбаны менен көптөгөн өлкөлөрдүн негизги ориентири болгон
профессионализм ресурсуна багытталган, институциялаштырылган
тажрыйба ортосундагы айырмачылыкты далилдейт.
Жалпысынан дүйнөлүк тажрыйбада калыс адамдар профессионалдуулугуна байланыштуу иш алып барышса, Кыргызстанда
калыс адамдар жергиликтүү жамааттардагы коомдук абалына
жана жүктөмүнө байланыштуу иш алып барышат деп корутундуласак болот.
Сүрөтчүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
Биздин таанышкан жагдайда, Ашыр байкенин өз позициясын
кармануусу – анын профессионалдуулугу, азыркы коомдо өзүнүн
сүрөтчү ролу менен байланыштуу. Коомдун конфликттен кийинки абалын жана Ашыр байкенин реставрациялоо, кайра калыбына келтирүү иштерине каршы баскынчылык актыларын жүргүзүү
1
Бий – уруунун кадыр-барктуу өкүлдөрүнүн ичинен шайланган көчмөн урууларынын соту;
Эл башчы – географиялык (жалпылап жашоо) принцип менен бириккен жамаат баштоочусу;
Аксакал – жамаат улуусу, карыя.
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мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, биздин коомдо бул ролду аткаруу үчүн чоң эрдик талап кылынаарын баса белгилеп кетүүбүз керек.
Алишер Навоинин скульптурасынын автору жерлиги боюнча армениялык, улуу жазуучу А. Навоинин этникалык тамыры өзбек катары аныкталат, ал эми Ашыр байке – кыргыз сүрөтчүсү, досунун-коллегасынын жана урматтуу жазуучунун мурасын айгинелеген
символду кайра калыбына келтирген шаар тургуну.
Биздин изилдөөбүздүн респонденттеринин көбүнө окшоп, Ашыр
байке өзүнүн ролун калыс адам катары баалабайт. Анын көз карашы алда канча кеңирээк жана каатчылык, коомду маргинализациялаштыруу шарттарында сүрөтчү миссиясын көбүрөөк чагылдырат. Анын базар каттоочулары жана кайра калыбына келтирилип
жаткан скульптурага жанаша жайгашкан сейилбак каттоочулары
менен жүргүзүп жаткан түшүндүрүү иштери – бири бирин жакшы
түшүнүүнү негиздеген символ көрсөткүчү. Түшүндүрүү иштери,
анын реставрациялоо иштеринен бир топ эле алек кылганы менен,
анын логикасы – интуитивдик туруктуулукту издөө мисалы жана
өзүнүн мазмуну боюнча техникалык, реставратордук иши үчүн тобокелдикти кыскартуунун негиздерин түзүү мисалы. Сүйлөшүүлөр
жана усулдук түшүндүрүү схемалары аркылуу ал киши өзүнүн ишин
символикалык коомдук курамча менен коштоп келет. Бул анын
ишмердүүлүгүнүн билинер билинбес “жумшак” (soft) кыймылдаткыч күчү болуп саналат. Ошондой эле, муну өзүнүн иши менен кошо
элге түшүндүрүү иштерин алып жүргөн, ишенимди кайра калыбына
келтирүү процессинин жаркын мисалы катары карасак болот.
Сүрөтчүнүн тажрыйбасы, бизди да Кыргызстандагы калыстыктын коомдук ресурсуна кайрылууга мажбурлайт. Көптөгөн
жылдар бою өлкөдө эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын жардамы менен медиация тажрыйбаларын колдонуу жана окутуу
багыттарындагы долбоорлор ишке ашырылып келет. Анткен менен, көптөгөн даярдоочу тренингдердин, семинарлардын, окуу
жайлардын катышуучуларынын аз гана бөлүгү иш жүзүндө калыс кесипке ээ болушууда. Долбоордун изилдөөчү тобу менен
жүргүзүлгөн жолугушуулар көрсөткөндөй, (Ош жана Жалалабат облустарынан 70 пайыздан көбүрөөк респонденттер) бир респонденттен башкасынын баары медиация жаатында эч кандай
даярдык иш чараларынан өтпөгөндүктөрүн жана сүйлөшүү процесстерине интуитивдик жол менен гана баргандыктарын баяндашат. Бул жерде медиация жаатында иштеген программалар-
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дын жыйынтыктуулугун талдоо жана аларга иштерин өз нугуна
салып берүүдө жардам көрсөтүү талашсыз.
Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, калыс тажрыйбаларда
жаңы муундун, жаштардын катышуусу чоң сейректик. Мындай
көрүнүш көбүнесе алардын авторитет ресурсунун, б.а. кадырбаркынын жоктугу менен түшүндүрүлөт, бул изилденүүчү жамааттарда калыс адамдардын жаш курагы жана мартаба градациясы менен байланыштуу. Ошол эле учурда белгилеп кетчү нерсе,
мындай сүйлөшүүлөр жаштар тарабынан жүргүзүлгөн мисалдарда, сүйлөшүүлөрдү жүргүзчүлөр белгилүү бир кадыр-баркка
ээ, жарым кылмыштык же спорттук уюмдардын мүчөлөрү болуп
чыга келишкен.
Кыргызстанда коомдук кабылдоо жана калыстыктын коомдук
тажрыйбалары көрсөтүп тургандай, азыркы абалда коомдук мамилелер боюнча олуттуураак, түптүүрөөк изилдөөлөрдү жүргүзүү талап кылынат. Баалуулуктарды, мартаба / кадыр-баркты түшүнүүдө
муундук көрсөткүчтөрдүн, багыттардын алмашкандыгы ырас. Андан сырткары, биз бири бирибиз менен сүйлөшүүнүн зарылдыгын
түшүнүүбүз керек, эгер биз бири бирибизди жакшы таанып турсак,
бири бирибизди кунт коюп угуп турсак, анда бири бирибизди душман саноо кыйындык туудураары белгилүү.
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окутуучусу
Аксакалдар институтунун жергиликтүү жаңжалдардагы
калыстык ролу
Кириш cєз
Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мамлекетти куруу маселеси
көптөгөн окумуштуулардын жана тажрыйбалардын ой толгоолорун ээлеп келет. Салттуу мамлекет куруу ыкмалары өзүнө батыштын заманбап мамлекет куруу үлгүлөрүн экспорттоо тенденциясын
камтыйт. Логика түшүнүктүү: бул институттар жана алардын жолжобосу өздөрүнүн туруктуулугун ансыз деле тынч эмес тарыхта кылымдар бою далилдеп келет.
Анткен менен тажрыйба көрсөткөндөй, көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр мындай экспериментке толугу менен ылайыктуу шарттары бар деп айтуудан алыспыз: белгилүү салттуу коомдук түзүмдөрдү,
ыкмаларды жана институттарды жөн гана импорттолгон батыштын
мамлекет үлгүсүнө алмаштыруу оңойго жатпайт. Кээ бир учурларда
салттуу, адатта расмий эмес институт менен расмий, импорттолгон
вебериандык институт ортосунда атаандаштык жана карама-каршылыктарды байкоого болот. Ал эми кээде алардын ортосунда эришаркак келишим жана эриш-аркак толуктоону да байкоого болот (1).
Бул макалада “институт” түшүнүгү Дуглас Норттун аныктамасына
ылайык колдонулат, институттар “оюн эрежелери” же “адам мамилелерин түзгөн, адам иштеп чыккан чектелүүлөр” деп белгиленет. Норт
аныктап кеткендей, институттар эки расмий эмес чектелүүлөрдөн
(санкциялар, табу, салттар жана адеп кодекстери) жана расмий жоболордон (конституциялар, мыйзамдар) турат (2, б. 25). Институттар
– элдик мобилизацияда пикир келишпестиктердин күчөп кетүүсүндө
бирден бир негизги элемент болуп эсептелет (3). Андан сырткары,
расмий жана расмий эмес институттар пикир келишпестиктердин алдын алууда жана жөнгө салууда маанилүү ролду ойношот.
Бул макала 2003-жылдын август айынан 2004-жылдын ноябрь айына чейин жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде жазылды. Талаа
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изилдөөлөрүнүн алкагында, 130 дан ашык жарым структураланган
маектер алынган, төрт фокус-топтор катышкан жана байкоолор
жүргүзүлгөн .
Макаланын негизги максаты - жергиликтүү конфликттерде аксакалдар институтунун калыс ролун баяндап берүү.
Макала эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө аксакалдар институтунун өзү, анын механизмдери, коом өкүлдөрүнө таасир этүүчү куралдар чагылдырылган. Экинчи бөлүк - конфликттерди күчөтүүдө
аксакалдар институтунун калыс ролуна арналган.
1. “Аксакалдар” институту: салттуу куралдар жана механизмдер
1874-жылы орусия саякатчысы Загряжский мындай деп жазган: “Ар
бир айылда аксакал болот экен, жамаат улуусу. Ал көч конушун жана
мөөнөтүн аныктайт. Ал – айыл башчысынын жана көбүнчө соттун
милдетин аткарат” (4, б. 174).
Албетте, жетимиш жылдык советтик социалдык моделдөө, аксакалдар институтунун өзгөчөлүктөрүн өзгөрттү. Анткен менен бул
институт өзүнүн эффективдүүлүгүнүн бир бөлүгүн сактап кала алды,
жана СССРдин кулашы менен өзүнүн милдеттерин, функцияларын
постсоветтик мамлекеттин алсыздыгына жооп катары кайра калыбына келтире алды. Аксакалдар институтунун салттуу милдети – салттык баалуулуктарды жана ченемдерди сактоо максатында коомдук
көзөмөлдүн механизмдерин башкаруу. Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн аксакалдар расмий эмес уят жана бата деген куралдарды
колдонуп келишет.
Уят кыргыз тилинде “уялуу”, “уяткаруу”, “намыска тийүү” аныктамаларына кирет. Бул курал көбүнчө жазалоо же жаман жүрүмтурумду жекирүү үчүн колдонулат. Бул акт коомдук критиканы жана
жекирүүнү өзүнө камтыйт. Бул куралдын баштоочусунун, инициаторунун ролун бир аксакал же аксакалдар тобу ойношот. Жекирүү, ортого салынып ачык-айкын жыйналыштарда орун алат же ушак айың
катары таркатылат. Жыйынтыгында коомчулук жана көбүнесе анын
бир бөлүгү ошол адамды бөлүп коюшат. Эл сүйлөшпөй, саламдашпай же жардам бербей, ал адамды чүнчүтөт. Бул куралдын жардамы
менен элдер жашына, социалдык мартабасына, жынысына карабай
жоопко тартылышат. Уят санкциясы дайым эле каалаган натыйжаны бере бербейт. Баткен облусунун жергиликтүү Алга жамаатында
жергиликтүү кеңештин бир өкүлү, жергиликтүү кеңештин билгили-
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гине кирген иштерге аксакалдар кийлигишүүсүн токтотпосо, аларды сот аркылуу жазалаарын айткан. Аксакалдар тобу уят куралын
колдонуу менен аны күбөлөрдүн көзүнчө эл алдында уяткарып, аны
жамааттан эч ким колдобоорун жар салышкан. Анткен менен элдин
баары эле аксакалдарды уга калганы жок. Жүргүзүлгөн байкоолор
далилдегендей, аялдар эркектерге караганда көбүрөөк таасирленип,
басымга көбүрөөк баш ийишет экен. Жаштар арасында керек болсо
аксакалдарга баш ийбөө, коомчулуктун жекирүүсүнөн коркпоо алда
канча абройлуу экен.
Ошондой эле аксакалдар институтунда таасирлүү Бата деген курал
бар. Бул улуулар бир ишти баштаар алдында жамаат өкүлдөрүнө
берген насаат, каалоо-тилектерди камтыган салттуу каада. Мисалга, Баткен облусунун Алга жамаатында аксакалдар Адыр айылынын башчысын дайындаарда бата куралын колдонушкан. Ал киши
жергиликтүү кеңеш өкүлдөрү менен дайындалбаса да, аксакалдар менен жамааттын тургундарынын жалпы чогулушунда дайындалган.
Аксакалдар Батасы менен, көпчүлүктүн колдоосу менен бул киши
расмий жол-жоболорду бузуп, айыл башчысы болуп шайланып калды. Мына ушундай жол менен Бата куралы аксакалдар институтунун колунда “мөөрдүн” ролун ойноп берди.
Бул таасир куралдарына кошумча, аксакалдар коңшулаш жамааттарды камтыган социалдык тармактарды да колдонушат. Социалдык тармактар көбүнчө эски тааныштардын жардамы аркылуу ишке
ашат.
Респонденттердин жоопторуна ылайык, совет мезгилинде институттун милдети үй-бүлөлүк жаңжалдарды, каада-салтка байланыштуу
пикир келишпестиктерди (калың төлөө) жана майда ич-ара талаштартыштарды жөнгө салуу менен гана чектелген. Советтер Союзунун кулашы менен, жана жергиликтүү тартыштарды чечүүдө расмий
институттардын эффективдүүлүгүн жоготушу менен аксакалдар институту өзүнүн ишмердүүлүк чөйрөсүн кеңейте баштаган. 1990-жылдардын аягында, жергиликтүү пикир келишпестиктерди күчөтүү
учурларында, аксакалдар туруктуу социалдык тажрыйба катары бекип калышты. Мына ушинтип аксакалдардын жергиликтүү пикир келишпестиктерди чечүүдө активдүү расмий эмес институт катары калыптануусу жана алардын ишмердүүлүк чөйрөсүнүн кеңейүүсү – бул
расмий жергиликтүү институттардын саясый жана экономикалык реформаларга байланыштуу күчүнүн жоготконуна бир жооп, реакция
болуп эсептелет.
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1991-жылы Кыргыз Республикасынын парламенти жергиликтүү
өзүн өзү башкаруу жөнүндө Мыйзам кабыл алган. Бул мыйзамга бир
нече расмий эмес кыргыз коомунун салттуу институттарын расмийлештирген тарамдар кошулган эле. Мындай институттардын катарына, негизинен, салттуу аксакалдар институту кирет. Расмийлештиргенден кийин, Аксакалдар соту жана Аксакалдар кеңеши аталып
калган. 20 жылдан бери бул институттар жергиликтүү калктын колдоосун таап келет жана Кыргызстандын баардык булуң-бурчтарында
кеңири колдонулуп келет. Бул институттун расмийлештирүүсү ага
юридикалык база, негиз берүү менен бирге анын коомчулуктагы ролун күчөттү. 2003-жылы парламент колдонуудагы “Аксакалдар соту”
жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн бири, Аксакалдар сотуна ирригация боюнча жамааттардын суу колдонуучуларынын ортосундагы талаш-тартышты
чечүү укугун берди.
Жамаат ичиндеги жаңжалдарды чечүүдөн тышкары, аксакалдар
институту эффективдүү куралдардын жетишпестигине карабастан,
жамааттар аралык жаңжалдарды да жөнгө салып келет. Жамаат
ичиндеги чырларда, аксакалдар институту расмий куралдарды жана
механизмдерди (жазапул, ж.б.) жана расмий эмес “салттуу” ыкмаларды (уят жана бата) колдонуп келишет. Ал эми жамаат аралык
жаңжалдарда аксакалдар жалаң гана расмий эмес - уят жана батага
окшогон ыкмаларды колдонуу (бул деңгээлде азыраак таасирдүү),
жана социалдык коомдук тармактар аркылуу башка жамааттардын
аксакалдары жана лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен
чектелишет.
Ошондой эле аксакалдар институту коңшу өлкөлөрдүн айыл тургундарынын ортосундагы чыр-чатактын күчөтүлгөн учурунда ортомчунун ролун ойнойт. Мисалга, Аксай жергиликтүү жамааты, бул
жакта Кыргызстан менен Тажикстандын жамааттарынын аксакалдары бири менен жакшы карым-катнашта турушат. Буга окшогон тармактар, жамааттар аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө колдонулуп
келет. Чыр-чатакты күчөтүү учурунда эки жамааттын аксакалдары
чатак чыккан жерге келип, тынчтыкка чакырып жана күнөөкөрлөрдү
жоопко тартуу үчүн изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Мындай учурларда аксакалдар институту, ага болгон тең тараптуу сыйлоодон улам,
бирден бир маанилүү институттардын катарын толуктайт.
Көбүнесе талаш-тартыштар чегара постторунда болгондуктан, аксакалдар коңшу өлкөнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү ме-
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нен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Мисалы, Чуңкур-Кыштак (Кыргызстан) жана Вуадил (Өзбекстан) айылдарынын чегиндеги болуп өткөн
тартышта эки айылдын тең аксакалдары чегара кызматкерлеринин
жүрүм-турумун сынга алышкан, андан кийин бул чегара постунун
штаты толугу менен алмаштырылган (5, б. 96).
Эки башка айылдар арасындагы же өзгөчө бири бирине байланыштуу жамааттар аралык чыр-чатактарга караганда, бир жамаат
ичинде болгон жана өзгөчө бир айыл ичинде болгон чыр-чатактар
ийгиликтүү чечилүүдө. Мындай көрүнүш аксакалдар институтунун
(балким башка “салттуу” институттардын дагы) коомдук көзөмөл
милдети, кичирээк демографиялык жана географиялык ченемдерде
көбүрөөк натыйжа бергенинен кабар салат. Талаа изилдөөлөрү далилдегендей, аксакалдарга жана башка лидерлерге чакан жамааттарды
көзөмөлгө алуу, чоң жамааттарга караганда алда канча жеңилирээк.
Андан сырткары, аксакалдардын башка айылдагы таасири, аброю
дайым эле өз айылындагыдай чоң жана бийик боло бербейт.
2. Аксакалдар институтунун жергиликтүү суу тартышында
калыстык ролу
Талаа изилдөөлөрү көрсөткөндөй, Кыргызстандын баардык аймактарынын бирден бир курч көйгөйлөрүнө, жергиликтүү калктын
суу маселеси кирет. Бул суу маселеси, көбүнесе жамаат өкүлдөрүнүн
ортосунда (жеке чарбалар, кооперативдер, ж.б.) жана коңшу жамааттар ортосунда болуп келет. Суу маселеси, бүт изилдөө аймактарын
камтыйт, ал эмес суусу арбын аймактарда да бул көйгөй орун алып
келет. Эксперттер баса белгилегендей, эң негизги көйгөй – суунун
тартыштыгында эмес, жергиликтүү жана андан жогору деңгээлдерде,
суу жабдуунун натыйжалуу көзөмөлүнүн жоктугунда (6).
Чынында эле, биз изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда, суу ресурстарын башкаруу/бөлүштүрүү үчүн жоопкерчиликтүү расмий органдардын ишинде эффективдүүлүктүн жоктугун байкадык. Суу
бөлүштүрүү көйгөйлөрү ирригациялык мезгилде: алчу түшүмүбүздүн
көлөмү ирригациядан көз каранды болгон мезгилде, жазында жана
жайдын аягында пайда болот. Мындай учурларда суу - дыйкандын
келерки жылынын экономикалык жыргалчылыгын аныктаган бир
фактор болуп калат. Мындай мезгилде бул жашоо ресурстары үчүн
болгон күрөш ачык конфликтке айланат.
Мындай жагдайларда жергиликтүү калк жергиликтүү деңгээлде
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суу ресурстарын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү жолдорун жана
өзгөчө сууга байланыштуу жамаат ичинде жана жамааттар арасында болгон чыр-чатактарды жөнгө салууга аргасыз. Бул максатта коомчулук көбүнчө расмий эмес (азыркы тапта расмийлештирилген)
“салттуу” аксакалдар институтун колдонуп келишет.
Атайын суу жаатындагы чыр-чатактарды жөнгө салуу институттарынын жоктугуна байланыштуу, аксакалдар институту талаш-тартыштарды чечүү максатында расмий жана расмий эмес ыкма жана
куралдарды колдонуп сахнага чыгууда. Респонденттердин жоопторуна ылайык, совет мезгилинде аксакалдар институту суу маселелери боюнча жергиликтүү жамааттардын ортосундагы тартыштарда
атайын бир ролду ойноп келген. СССРдин кулашы менен бул роль
дагы таасирдүү боло түшкөндөй.
Мына ушинтип, аксакалдар институту, расмий институттардын
араздашууларды чечүү милдетин өзүнө алып, бир боштукту, кенемтени толтуруп келет. Төмөндө үч мисал келтирилди: 1) бир жамаат
ичиндеги талаш-тартыш; 2) бир жамаат алкагындагы талаш-тартыш, жана ушул жамааттын коңшу жамаат менен болгон талашы;
3) чек аралаш жамааттар талаш-тартышы, араздашуучу тараптарды
Кыргызстан менен Тажикстандын жамааттары түзөт.
Бир жамаат ичиндеги талаш-тартыш: Кумбел АО, Ысык-Көл
облусу
Бул бир жамаат ичиндеги жергиликтүү тургундар менен кооперативдердин ортосундагы талаш мисалы. Кумбел АОда 24 кооператив
бар. Алардын көбү үй-бүлөлүк негизде ачылган. Бүт баары бири биринен көз каранды, анткени Советтер Союзунун кулашынан кийин,
колхоздун менчиги ушул кооперативдер арасында бөлүштүрүлүп
жана менчиктештирилген.
Бул жамаатта бат-бат болуучу конфликттер жок. Кумбелди, бирден
бир тынч жамааттардын катарына кошсо болот. Жалгыз тургундар
арасында кайталанып туруучу талаш – бул суу маселеси.
Ирригациялык мезгил учурунда, жеке кишилер жана кооперативдер өз демилгеси менен суу жыгып алууну адатка айлантышкан. Натыйжада бир кооперативге же дыйканга бөлүнгөн суу мыйзамсыз
башка чарба же жеке адамдын кызыкчылыгына жумшалып келет.
Талаа изилдөөлөрү учурунда, жамааттагы бүтүн ирригация процессин токтотууга алып келген, суу колдонуу тизмесинин бузулгандыгы-
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нын себебинен жамаатта чырлуу жагдайлар байкалып турду. АВП
жумушчулары жамаатты тейлөөдөн жана суу тизмесинин бузулгандыгына байланыштуу, суу бөлүштүрүү иштеринен жөн гана баш тартышты. Суу колдонуучулар, канча сууну ким жана качан сарптагандыгы тууралуу кызуу талашып, бир чечимге келүү, талашты жөнгө
салуу демилгеси эч кимисинин оюнда жок эле. Талаш чыккан жерге
жергиликтүү бийлик башчысы жана аксакалдар чакырылышты. Анткен менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин башчысынын
кийлигишүүсү чыр-чатактын күчөшүнө алып келди. Ал киши АВП
жумушчуларын натыйжасыз суу бөлүштүргөндүктөрү үчүн күнөөлөп
баштаганда, АВП жумушчусу ага мындай жооп кайтарды: “Колумдан келген аракетимди жасап жатам, жакпаса мени иштен бошотуп
салыңыз. Мага окшогон сууда да ылайда да кичинекей айлык акыга иштеген кишини кайдан табасыз? Сиз ушул жумушту кыласызбы?
Менин кетменимди алып менден да мыкты жасап көрүңүз”.
Бул жагдай, аксакалдар соту кийлигишип, тизмени бузгандарды
жоопко тартуу сунушун киргизип, тизмеге жараша суу бөлүштүрүүнү
уланткандан кийин гана жөнгө салынды. Белгилеп кетчү нерсе, аксакалдар талашты жөнгө салууда уят ыкмасын колдонушту. Аксакалдардын чечимин эч ким талкууга албады: көпчүлүктүн оюнча,
аксакалдар тигиге же буга тартпайт, жана мындай талаш-тартышты
жөнгө салуу процессинде адилет чечим кабыл алышат.
Эки жамаат ортосундагы талаш-тартыш: Алга АО жана Халмион АО, Баткен облусу
Мындан мурунку бөлүмдө бир жамаат ичинде болгон араздашууну
баяндап өттүк эле. Бул бөлүмдө аралаш конфликттин, б.а., бир жамааттын тургундарынын ортосундагы чырдын, башка эки жамаат ортосундагы чырга байланышы болгон араздашууну мисал келтирдик.
Суу каналынын жогору жагында жайгашкан Новгардан (Халмион
АО) айылынын тургундары, суу каналынын төмөн жагында жайгашкан Алга АО тургундарына керектелчү сууну куйматаш каналда жылчыктарды бургулап алып, мыйзамсыз колдонуп келишкен. Ушинтип
Алга АО суу жетишсиздигинен кыйналып келет. Бул эки жамаат ортосундагы чырдын себеби эле. Андан сырткары, Алга АОнун суунун
жогору жагында жайгашкан Алга 1 айылынын тургундары дагы суунун төмөн жагында жайгашкан Алга 2 айылына керектелчү сууну
каналдан мыйзамсыз алып колдонуп келишкен. Жыйынтыгында,
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Алга 2 айылынын тургундары ирригацияга керектелчү сууга жетпей келишкен. Бул Алга АОнун эки, Алга 1 жана Алга 2 айылдарынын ортосундагы чырдын келип чыгышына себеп болду. Чыр
күчөгөн учурларда эки айылдын эркек тургундарынын ортосунда кагылышуулар да катталган.
Алга АОнун аксакалдары, расмий жергиликтүү бийлик
өкүлдөрү жана Новгардан (Халмион) айылынын расмий эмес
айыл башчылары менен жолугушуп, алар аркылуу айыпкерлерге
басым көрсөтүп, тынчтыкка чакыруу аракеттерин жасашты. Андан тышкары, аксакалдар менен атайын бир автобус Пулгон айылына жиберилген. Ал жакта, суунун жогору жагында кошумча
канал курулуп баштаган экен. Каналдын курулушу сөзсүз түрдө
Алга АОда суунун жетишсиздигине алып келмек.
Мына ушинтип, жамааттар аралык чыр, талаш-тартыш учурларында аксакалдар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыкмаларын колдонушат.
Ал эми бир жамаат ичиндеги чыр учурунда аксакалдар түшүндүрүү
иштерин жүргүзүп, суу бөлүштүрүүнүн айыпкерлерин санкцияларды
колдонуу менен жоопко тартышат. Бул колдонулган ыкмалардын
бардыгы расмий эмес эле, анткени ал кезде аксакалдар институтунун
расмий жоопко тартчу механизмдери жок эле.
Анткен менен, аксакалдар институту конфликттерди жоюуда
эмес, аларды чечүүдө натыйжалуулугун көрсөтө алды. Конфликттерди күчөтүү учурунда зомбулуктун алдын алууда аксакалдардын кийлигишүүсү натыйжа берди, бирок да алар мыйзамсыз
суу жыгуу жана куйматаш каналды бузуу тажрыйбасын токтото
алышпады. Бул факт аксакалдар институтунун мүмкүнчүлүгүнүн
чегинен кабар берет.
Натыйжада, Алга 2 айылынын тургундары (салттуу ашар ыкмасы менен), Алга 1 айылынын мыйзамсыз суу буруусун токтотуу
максатында эски куйматаш каналга жанаша жарыш жер каналын
куруп алышты. Өз кезегинде, Алга АО (жанагы эле ыкма менен)
Новгардан (Халмион АО) айылынын тургундарынын мыйзамсыз
суу жыгууларынын алдын алуу үчүн эски каналга жанаша чоподон жарыш канал салып алышты. Натыйжада, эки жаңы жарыш
каналдардын куйматаш корпусунун жоктугунан суу жерге сиңип
кетип, суунун жетишсиздигинен кабар салат. Анткен менен, чоң
техникалык жетишсиздиктерге карабастан, Алга АОнун суу колдонуучуларына жумшалган суунун көлөмү, мыйзамсыз суу жыгууларды кыскартканда гана көбөйгөн.
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Чек аралаш жамааттар ортосундагы талаш-тартыш: Аксай
АО (Кыргызстан) – Ворух (Тажикстан)
Ошондой эле талаа изилдөөлөрү, аксакалдар институтунун чек аралаш коңшулаш жамааттар ортосундагы чырларды жөнгө салуудагы
ролуна байкоо жүргүздү. Мисалга, Аксай жергиликтүү жамаатынын
тажрыйбасы.
Бул жерде, эки коңшулаш жамааттын, Кыргызстандын Аксай АОнун жана Тажикстандын Ворух/Чорку жергиликтүү жамаатынын
ортосундагы талаш өтө курч. Бул өзгөчө окуя, жергиликтүү жамааттардын негизги көйгөйү – мыйзамдуулуктун жана мамлекет аралык
макулдашуулардын жоктугу. Кыргызстан менен Тажикстандын жамааттары ортосундагы Исфара суусу туурасындагы конфликттин негизги себептери, жердин жетишсиздигинде, тартыш жер барчаларында, аягына чыкпаган чегара делимиттөөсүндө, расмий суу бөлүштүрүү
ченемдеринде жатат.
Исфара дарыясы Ворухтан (Кыргызстандын территориясындагы
Тажикстандын эксклавы) өтүп, Кыргызстандын территориясындагы Аксай айылына жанаша жайгашкан аймакты кесип өтөт. Бул
аймакта эч кандай туруктуу суу бөлүштүрүү принциби жок. Исфара
суу бассейнинин ресурстары, азыркы күнгө дейре Советтер Союзунун
мезгилиндеги макулдашмага ылайык бөлүштүрүлөт деп саналып келет. Конфликттин бирден бир себеби суунун тартыштыгында эмес,
жердин тартыштыгында. Суу маселеси араздашкан жамааттар ортосунда жер маселесин тартышууда басым жасоочу курал болуп калган.
Тарых далилдеп тургандай, бул аймактын СССР мезгилинде да, андан кийин да конфликттерди күчөтүү мисалдары арбын, анын ичинде
адам курмандыктары болгон учурлар да кездешет.
Жамааттар мамлекеттик ресурстарды гана колдонбостон, бейөкмөт
уюмдарынын, чет элдик донор уюмдарынын жана расмий эмес институттардын ресурстарын колдонуп конфликттин дараметин азайтууга
аракет жасашууда.
Расмий эмес аксакалдар институтунун бедели, кадыр-баркы Тажикстан жамааттарында жана Кыргызстандын Үч-Дөбө жана Көк-Таш
айылдарында чоң. Бул жамааттардын аксакалдары такай бир мечитке же бир чайканага барып турушат, ал жерлерде өздөрүнүн жалпы
көйгөйлөрүн талкуулашып ишенимди бекемдөөгө өз салымдарын кошушат. Көпчүлүгү бири бирин жаш кезинен эле таанышат, кээ биринин үй-бүлөлүк байланыштары да бар. Конфликт күчөгөн учурларда
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аксакалдар зомбулукту болтурбоо, конфликтти жөнгө салуу максатында өздөрүнүн байланыштарын колдонуп келишет. Аксакалдар
конфликтти жөнгө салууда каршы турган жамааттын аксакалдары,
лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө катышышат.
Андан сырткары, аксакалдар конфликтти жөнгө салууда гана эмес
тынчтык орнотуу жана конфликтти жоюуда жигердүүлүктү, жетишкендиктерди көрсөтө алышты. Мындай көрүнүштөр көбүнчө
бейөкмөт уюмдарынын долбоорлорунун алкагында орун алып келет. Бул чөйрөдө иш алып барган көптөгөн өкмөт эмес жана донордук уюмдар бар. Алар инициативдик топторду куруп, бул топторду
конфликттин алдын алуу ыкмалары боюнча даярдыктан өткөрүп,
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биргелешкен өнүктүрүү долбоорлорун
ишке ашырышат. Аксакалдардын көбү мына ушундай демилгелүү
топтордун курамына кирет жана коңшу Тажикстандын жамааттары
менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө активдүү катышып, ошону менен
конфликтти ырбатпай бир калыпта кармап турушат. Бул жерде алар,
расмий эмес куралдар менен бирге донордук жана бейөкмөт уюмдары тарабынан жаралган расмий механизмдерди айкалыштырып колдонуп келишет.
Корутунду
СССРдин кулашы менен жергиликтүү деңгээлде эффективдүү расмий институттардын жоктугунан пайда болгон вакуум, боштук расмий эмес “салттуу” институттар менен толтурулган эле. Жергиликтүү
деңгээлдеги конфликттик жагдайларда, расмий институттар
өздөрүнүн калыс ролун аксакалдар институту сыяктуу, расмий институттардын милдетин аткарган “салттуу” институттарга өткөрүп
беришти. Аксакалдардын дайым эле жетишкендиктерге ээ болбогонуна карабастан, бул институт жергиликтүү конфликттерди күчөтүү
учурларында аларды жөнгө салууда активдүү роль ойнойт.
Аксакалдардын активдүүлүгү эки жамаат ортосундагы чырларга
караганда, бир айылдын же бир жамааттын ичиндеги суу маселесин
чечүүдө айкын көрүнүп турат. Аксакалдар сотуна көптөгөн кайрылуулар келип түшөт, анткен менен талаштардын көбү арызсыз,
билдирүүсүз чечилип келет. Мына ушинтип, аксакалдар институту
жергиликтүү деңгээлде конфликттерди жөнгө салууда өзүн бирден
бир активдүү институт катары көрсөтө алды.
Анткен менен, макалада талкууланган институттун эффектив-
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дүүлүгү, конфликттерди күчөтүү учурларындагы калыс ролго
тийиштүү. Ал эми жергиликтүү жамааттардын тургундарынын экономикалык укуктарын коргоодо алсыз, азыраак эффективдүү. Аялдар укугу жаатындагы маселелерде, керек болсо мүнөздүү (7).
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Гүлбара Оморова,
«Полис Азия» Борборунун ишкери
Кыргызстандагы калыстыктын өзгөчөлүктөрү
Калыстык – бул конфликттерди жоюуда ортомчулук кылуу,
б.а. эки араздашуучу тараптардын бир келишимге келүүсү үчүн,
үчүнчү тараптын ылайыктуу шарттарды түзүшү. Калыстыктын негизги максаты - тараптарга өз ара жана келишимдүү чечимдерди
кабыл алуусуна көмөктөшүү.
Калыстык – бул конфликтти чечүүнүн альтернативдик ыкмасы
жана талашты сотко чейин чечүү каражаты. Калыс адам, талаштарды сот териштирүүлөрүнө жеткирбей, араздашуучу тараптардын эки жактуу келишимге келүүсүнө көмөктөшөт. Азыркы Орусиянын мыйзамында калыстык, “талаштарды сотко чейин жөнгө
салуу жана чечүү” деп аталып келет. Мыйзам чегинде орнотулган,
конфликттерди сотко чейин чечүү зарылдыгы, тараптарга өз ара
талаштарды жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн берет жана сотко кайрылууга жеткирбей аларды жокко чыгарат.
Кыргызстанда калыстык жаңжал пайда болгондон баштап
эле орун алып келет. Мурун калыс адамдын ролун ортомчулар –
өздөрүнүн чөйрөсүндө кадыр-баркы бар, ишеним жана сыйга ээ
“аксакалдар кеңеши” жана расмий эмес лидерлер аткарып келишкен.
“Калыстык” жана “калыс адамдар” аныктамасы Кыргызстанда 2010-жылдын окуяларынан кийин, Маевкадагы конфликттик
жагдайлар жана өлкөнүн түштүгүндөгү каргашалуу окуялар болуп өткөндөн кийин колдонула баштады. Белгилей кетсек, ушул
окуялардан кийин, “калыстык” жаатында көптөгөн тренинг, семинарлар жана тегерек столдор өткөрүлгөн. Конфликттерди жоюу
боюнча комитеттер тармактары, түштүк аймактарда коомдук калыс тармактар, калыс адамдар элдик-дипломаттар, ж.б. тармактар
уюштурула баштаган.
Азыркы тапта жарандык коом жана бир топ бейөкмөт уюмдар
Кыргызстанда калыстык жөнүндө мыйзам кабыл алуу зарылдыгын көтөрүп чыгышууда. Ушуга байланыштуу мыйзам ченемдүү
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суроо туулат – мындай мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу
канчалык деңгээлде зарыл?
Биздин көптөгөн эксперттер, калыстык жөнүндө мыйзамды
кабыл алуу өтө зарыл деп белгилешет, анткени биздин мыйзамдарда калыс адамдын мартабасын аныктаган жана анын кандай
профессионалдык касиеттерге ээ болушу керектиги жана анын
ишмердүүлүк чөйрөсү эмнеде жатаары жөнүндөгү аныктамалар
жана чене-өлчөмдөр жазылган эмес. Батыш өлкөлөрүндө калыстыкты колдонуунун ар кыл чөйрөлөрү бар: үй-бүлө маселелери, ишкерлик, саясат, этнос аралык конфликттер ж.б. Көптөгөн
өлкөлөр, калыс адамдын иштин – пайдалуу ашкере бизнес экендигин жашырышпайт.
Баарыбызга белгилүү болгондой, былтыртан баштап калыс адамдарды даярдап окутуу, өзгөчө жаштарды, жигердүү башталды.
Көптөгөн калыстык курсу боюнча даярдыктан өткөн жана тастыгы
бар жарандык активисттер өздөрүн калыс адам санашат. Албетте,
суроо туулбай койбойт, ким калыс адам боло алат жана тажрыйбада
калыс адамдын ишин алып бара алат? Талаштарды чечүүдө ортомчу болуу чеберчилигине ээ болуу кажетпи же белгилүү бир машыгуулардын болуусу жетиштүүбү?
2011-жылдын 25 октябрында Бишкекте Полис Азия Борбору
“Кыргызстандагы калыстык: ыкмалар жана тажрыйбалар” темасында тегерек стол өткөрдү. Бул тегерек столдо “Калыс адам институту, жаңжалдан кийинки жагдайды жөнгө салууда, Ош жана
Жалалабат облустарындагы этнос аралык конфликттин мисалында, “үчүнчү тараптын” тажрыйбасы , Кыргызстан 2010” темасында, 2011-жылдын февраль – август айларында борбордун эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары
баяндалган. Тегерек столдо, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын
өкүлдөрүнөн, академиялык жана эксперттик коомдун, өкмөттүк
түзүмдөрдүн өкүлдөрүнөн турган катышуучулар төмөндөгү маселелерди талкууга алышты: Былтыркы жылдын каргашалуу июнь окуяларынан кийин жана андан мурунураак Маевка айылында жана
Кант шаарында болуп өткөн кагылышуулардан кийин “калыстык”
түшүнүгү биздин заманбап лексикада бекип калды көрүнөт, бул
түшүнүк чыныда эле эмнени билдирет? Бул белгилүү түшүнүккө биз
бүгүн кандай мүнөздөгүчтөрдү жана мүнөздөмөлөрдү бере алабыз?
Бүгүнкү күндө биз кимди калыс адам атай алабыз?
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Кыргызстандагы калыстыктын тармактык тажрыйбалары
1. «Балдар укуктарын коргоочулар лигасы» КФ жетекчиси
Назгүл Турдубекова менен болгон маек.
Кыргыз Республикасында калыстыктын тажрыйбалары
жөнүндө кандай маалымат бере аласыз?
- Биздин мекеме бул ишке 2010-жылдын 7 апрель окуяларынан кийин киришти, тагыраак айтканда, өлкөдөгү окуяларга биз кайдыгер
кала албай, өзүбүздүн күчүбүздү жыйнап, Александр Воинов жана
бир топ бейөкмөт уюмдар менен биргеликте “Спартак” жаштар тайпасын түзгөнбүз, бул коомго 4000 жаш уландар киришкен, бул жаштарды шаар ичиндеги соода сатык борборлорун жана башка орчундуу имараттарды талап тоноодон сактоо үчүн чакырган элек..
Бишкекте жана Маевка айылындагы апрель окуяларынан кийин
Оштогу июнь окуялары башталды. Жапа чеккен балдарды реабилитациялоо (жардам көрсөтүү) учурунда, биздин психологдор курамы,
жапа чеккен балдарды кайра калыбына келтирүүдө алардын чоң
жардамга муктаж экендигин айтып өтүштү. Жеткинчектердин моралдык жана физикалык жактан жашы жете элек болгондугу үчүн,
конфликт чөйрөсүндө алар жашы жеткендерге караганда көбүрөөк
таасирленип, көбүрөөк жапа чегишет. Конфликттен кийин балдарды кайра калыбына келтирүү оңойго турбайт. Өзүбүздүн жактан биз
дагы конфликттердин алдын алууга өз салымыбызды кошууну туура чечтик, мына ушинтип, биздин мекемеде конфликттердин алдын
алуу боюнча бир чоң багыт пайда болду.
Бул көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында Сорос Кыргызстан
коомунун жана Дания чиркөөсү аралык жардам коомунун колдоосу менен кыска убакытта 500 киши калыстык боюнча даярдыктан
өтүштү, кийинчерээк Чүй өрөөнүндө алардын ичинен Конфликттердин алдын алуу комитеттер тармагын түзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз
болду. Биздин активисттер Калыстык мектебин, Бишкек шаарындагы Коомдук Саясый Институттун негизинде жарым жыл ичинде
бүтүрүүгө да жетишишти.
Кыска убакыттын ичинде бул Тармак жаңжалдарды эртелеп алдын
алуу боюнча өзүнүн эффективдүүлүгүн далилдей алды, кийинчерээк бул модель Кыргызстандын түндүк региондорунда да колдонула
баштады. “Кыргызстанда Калыс адамдардын ролунун күч алуусу”
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(Бишкек шаарындагы ЕККУ борборунун колдоосу менен) долбоорунун алкагында ушул жылы Каракол, Талас, Токмок шаарларынан жана Искрадан 40 адам даярдыктан өтүштү.
Коомдо калыстар институтун кантип кабыл алышууда?
- Коомдо калыс адамдар бүгүн коомдук конфликттердин алдын
алууда салымын кошкон адамдар.
Менин оюмча, кийинчерээк Кыргызстанда калыстык институтун колдонуу маданияты күнүмдүк жашообузга жуурулушуп калат, канткенде элибиз кайталанган конфликттерден, уруш-талаштан жадап бүттү.
- Калыстык – бул ортомчу болуу, конфликттердин алдын алуу,
б.а. эки талашуучу тараптын бир келишимге келүүсүнө өбөлгө
түзүүчү үчүнчү тарап. Негизги максат эки тараптын туура, эки
тараптуу келишимге келүүсүнө жардам берүү.
Калыстык – тынчтык орнотуунун бирден бир куралы болуп саналат, тартышкан тараптардын ортосундагы мамилелердин турукташуусун жеңилдетүүчү процесс.
Калыс адамга жалпы чоң масштабдагы жаңжалдарды чечүү
кыйынчылыктарды түзөт, калыс адамдын ролу жаңжалдардын
алдын алууда же алардын келип чыккан натыйжалары, кесепеттери менен иштөөдө чоң.
Сиздердин ишмердүүлүгүңүзгө чиновниктердин жана күч структураларынын көз карашы кандай?
- Көп учурларда биздин ишмердүүлүгүбүздү бийлик колдоп келген, мисалга президенттин администрациясы, бирок жергиликтүү
деңгээлде элдин реакциясы ар башка болду. Баары шаар мэринин,
район акиминин же айыл өкмөт башчысынын профессионалдык
деңгээлинен көз каранды болду. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн
башталышында көптөгөн суроолор туулган, бирок өткөрүлгөн
семинарлардан кийин элдин маанайы өзгөрүлүп, ал эмес акимдер тарабынан ушуга окшогон семинарларды бардык айыл
өкмөттөрүндө өткөрүп берүү сунуштары да келип түштү.
Мындай семинарларга милиция кызматкерлери тарабынан чоң
кызыгуу жаралды. Алар конфликттүү жагдайларда көбүрөөк
болгондору үчүн конфликттердин алдын алууда мындай
көнүгүүлөрдүн керектигин белгилеп өтүштү.
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Көбүнчө кандай көйгөйлөрдү чечүүгө туура келет – мүлк маселелеринби же саясый көйгөйлөрдүбү?
- Биздин активисттер жергиликтүү деңгээлде көбүнчө коомдуксаясый конфликттерди чечишет: мисалга, жергиликтүү деңгээлдеги
шайлоо учурларында, этникалык кагылышууларда, базар жумушчуларынын ортосундагы кагылышууларда жана чек ара конфликттерин чечүүдө.
Араздашуучу тараптардын конфликт чечилгенден кийинки тагдыры жөнүндө айтып берсеңиз, рецидивдер жокпу?
- Кырдаалды бир жактуу деп айтууга болбойт, эгерде араздашуучу тараптардын өзүнүн бекем позициясы жок болсо, андай учурларда алардын көз караштарын жана жеке кызыкчылыктарын
аныктоо кыйын, мындай учурларда калыс адамдын ролу жокко
эсе. Буга окшогон кырдаалдарда эки тараптын аксакалдарына,
лидерлерине кайрылууга туура келет.
Элдин араздашууга чыныгы негиздери болгон учурларда калыс
адамдарга иштөө бир кыйла оңой, андай учурларда калыс адамдар
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен жагдайды калыбына келтире алышат, алардын кагылышууну токтотуу үчүн көндүрүү, ишендирүү
мүмкүнчүлүгү бар.
Сиздерге көп кайрылышабы?
- Такай, биздин тармактын мүчөлөрүн жергиликтүү деңгээлде
элдин коомдук-экономикалык жагдайын жакшыртуунун лидерлери деп атасак да болот, алар элге таанымал, коомчулукта ишенимге ээ адамдар. Тармак ичинде калыс адамдардын
эриш-аркак иштөөсү дагы кризистик кырдаалдарда бир кыйла
жеңилдик берет.
Кимдер көбүрөөк кайрылышат?
- Ар кыл топтордун өкүлдөрү, ишкерлер, жаштар, ар кыл этностордун өкүлдөрү, коомчулук, мектептер, кээде акимиаттар,
айыл өкмөт башчылары кайрылышат. Айтып өтөйүн, жаштар
көбүнесе конфликтти өз күчтөрү менен чечүүнү туура көрүшөт,
ошондуктан биздин өкүлдөрүбүз зомбулуктун алдын алуу үчүн
жаштар арасында иш жүргүзүүдө.
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Өлкө аймактарында өнөктөш уюмдарыңыз көппү?
- Ооба, дээрлик өлкөбүздүн бардык булуң-бурчтарында конфликттерди алдын алуу үчүн иштеген өнөктөш бейөкмөт уюмдарыбыз
бар, алардын саны күндөн-күнгө өсүүдө, бул кубандырат.
Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр үчүн атайын укуктук базаңыз барбы, т.а. мыйзам жана мыйзам алдындагы акттар? Казакстан жана
Россияда калыстык жөнүндө мыйзам бар. Бизде кандай?
- Бул суроо азырынча коомчулукта чоң талкууга алынууда, андан
сырткары мыйзамды шашпай кабыл алуу үчүн калыстык боюнча
эксперттер тобунун кепилдемеси, сунуштары бар, анткени бул суроо шашпай талкуулоону талап кылат.
Сиздердин бирикменин ишмердүүлүк тажрыйбасын кандайча ишке
ашырасыздар?
- Конфликттерди алдын алуу комитеттер тармактары жана калыс
адамдар тармактары аркылуу ишке ашырабыз.
Сиздердин Тармагыңыз канчалык деңгээлде өнүккөн?
- Биз Кыргызстандын түндүк бөлүгүн каптайбыз: Чүй, Талас,
Ысык-Көл өрөөндөрүн.
Жаңжалдарды алдын алуу, сактануу үчүн кандай сунуштарыңыз
бар?
- Көбүнесе мындай жагдайлар араздашуучу тараптардын бири
ресурс алууну көздөгөндөн келип чыгат, мисалы бийлик, суу, жер
маселелеринде.
Көбүнесе мындай жагдайлар араздашуучу тараптардын бири
ресурс алууну көздөгөндөн келип чыгат, мисалы бийлик, суу, жер
маселелеринде.
Менимче жергиликтүү бийлик ээлеринин ролунун үзүрдүүлүк
көрсөткүчтөрүн жогорулатуу керек, анткени көп нерсе ошол
чөлкөмдө жашаган бардык этнос өкүлдөрү үчүн жаралган теңчилик
атмосферасынан көз каранды.
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Коомчулуктун ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу башчылыгына, жагдайды жөнгө сала билген адамдарды лоббирлөөсү керек.
- Этникалык же регионалдык деңгээлдеги дискриминацияны жоюуда болгон ресурстар жумшалбаганы өкүндүрөт. Кадр саясатына керектүү көңүл бөлүнбөйт, профессионалдуу, өз ишин билген
адистерди жоопкерчиликтүү кызматка тартуу үчүн кадрларды
тандоодо так позициянын болушу шарт.
Биздин чакан өлкөдө кандай гана кырдаал болбосун жакшы
жакка кыска мөөнөттүн ичинде өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар

Интервью алуучу журналист Гүлбара Оморова,
«Полис Азия» Борборунун ишкери

2. Жанна Саралаева, “Кыргызстандын тынчтык орнотуучу айымдары” Тармагынын жетекчиси менен болгон маек
Өзүңүздүн уюмуңуз тууралуу айтып берсеңиз?
- Бул уюм июнь окуяларынан кийин пайда болду, уюмдун
уюштуруучулары жана демилгечилери Жалалабаттан, Оштон
жана Баткенден келген 100 айымдар болду. Июнь окуяларынан
кийин түштүктүн жигердүү айымдары чоң конференция өткөрүү
чечимин кабыл алышкан, конференцияда чогулуп, аялдардын 2010-жылдын кандуу окуяларындагы ролун жана алардын
көйгөйлөрүн, жетишкендиктерин талкууга алышкан. Талкуудан
соң ушул тармакты ачуу идеясын көтөрүп чыгышкан, анткени
Оштогу, Жалалабаттагы жана Баткендеги көптөгөн акциялар
жана иштер аялдардын күчү менен жасалганы маалым эле, алардын тагдырларында, кабыл алган чечимдеринде окшоштуктар
бар эле. Бирок түйүндүү маселенин негизин түзгөн нерсе – бул
аялдардын бир уюмда болбогондугунда эле, булар бири бирин
таанышпаган, бири бири менен сүйлөшүшпөгөн, ошондуктан
бул көйгөйлүү маселелерди чечүүдө узак мөөнөт талап кылынган. Ошентип, биз биргелешип чогуу-чаран гана көйгөйлөрдү
чечип жана биргеликте гана аларга туруштук бере аларыбызды
түшүндүк.
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Өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүз жөнүндө кыскача
берсеңиз? Сиздердин тармак эмне иш менен алек?

баяндап

- Башында бул уюмду 100 аялдан турган топ түзгөн болсо,
бүгүнкү күндө уюмдун курамына түштүк региондордон 900 аял
кирет, андан сырткары, быйыл бул тармактын курамына түндүк
региондордон келген аялдар да кирүүдө. Бул тармактын маанилүү
багыттары болуп 6 багыт саналат, эң биринчиси жана негизгиси
– аналитикалык иш жүргүзүү. Бул жерде аялдар ар бир айылда,
райондо, областта жагдайлардын конфликтогендүүлүгү боюнча
мониторинг жүргүзүп турушат жана ошол мониторингдин негизинде аналитикалык талдоо каттарын, отчетторун даярдашат. Ал
отчеттор ар кыл структура өкүлдөрүнө жагдайларды жолго салуу,
бир жооп алуу максатында жөнөтүлөт. Акыркы жолу отчетту КР
Президенти Р.И. Отунбаевага жолдогонбуз, абдан жакшы реакция болду, анткени Президент ошол отчет боюнча ар кыл министрликтерге жана мекемелерге отчетто көтөрүлгөн көйгөйлөрдү
чечүү тапшырмасын жолдогон.
Андан сырткары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, областтык,
райондук мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өзүн-өзү
башкаруу органдары, айыл өкмөттөрү да бул отчеттор боюнча
жооп кайтарууда. Башында, биринчи айларда, отчетторго олуттуу толук эмес көңүл бурулган, бүгүн жергиликтүү бийлик ээлери
биздин отчетторубузду күтчү, сурашчу болушту. Өздөрүнүн жыйналыштарында отчетто чагылдырылган көйгөйлөрдү, маселелерди карап чыгышып, өздөрүнчө кандайдыр бир чечим жолдорун
пландашат. Мындан сырткары отчеттор жергиликтүү коомчулукка жана тармактын өзүнө да берилген сунуштарды камтыйт.
Ошондуктан тармак өкүлдөрү да белгилүү же боло турган конфликттерди ордунда чечүүгө катышышат. Мисалга, бир учурларда июнь окуяларынан кийин жигердүү жана коркунуч туудурган
маселе – бул эл арасында ар кандай ушактардын, айың кептердин тарашы болду. Мындай көйгөйдүн алдын алуу үчүн тармак
бир канча мектептерде жана Жалалабат шаарында атайын радио
түйүндөрүн орнотту. Ал жерде элге бул же тигил ушактын келип
чыгышы жөнүндө же маалыматтын так же так эместиги жөнүндө
түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
Башка багыттардын бири – бул тармактын өзүнүн
мүмкүнчүлүгүн, дараметин өстүрүү. Мындай багытты өнүктүрүү
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идеясы тармак өкүлдөрүнүн жеке тажрыйбасынан келип чыкты,
башкача айтканда, элдер келип чыккан көйгөйлөр менен өздөрү
билгендей, колдорунан келгендей, конфликтология негиздерин билбестен күрөшүп келишкен. Ошондон улам конфликттүү
жагдайларда иштөөдө тармак өкүлдөрү иштин жол жоболорун
билүүсү абзел деген чечимге келгенбиз. Ошондуктан бул багытта тармак өкүлдөрүн гана эмес, жергиликтүү бийлик органдарын
жана жалпы коомчулукту конфликтология жана медиация боюнча окутуу, даярдыктан өткөрүү маселесине көбүрөөк көңүл бурулууда. Даярдыктан өткөн айымдар жергиликтүү деңгээлде айылдарда өздөрүнүн өнөктөштөрүнө ушуга окшогон тренингдерди
өткөрүшүүдө.
Биздин тармактын дагы бир багыттарынын бири – бул элге
укуктук жардам көрсөтүү болуп саналат. Бул багытта өзүбүздүн
тармактын өкүлдөрүнүн арасынан тандалып алынган, даярдыктан өткөн айымдар иштешет. Бул иш алардын юрист болууларын, ошол жерде адистик юридикалык консультация берүүлөрүн
талап кылбайт. Алардын иш алкагына биринчиден, элди укуктук маселелер боюнча маалымат менен камсыздоо, экинчиден,
консультативдик же практикалык да жардамга муктаж адамдар
үчүн атайын юристтерди “Деса” өнөктөш уюмунан чакыруу кирет. Мисалы, өткөн жылы үйлөрдүн, турак-жайлардын документтерин кайра калыбына келтирүү боюнча көптөгөн кайрылуулар келип түшкөн. Тармактын дагы бир ишмердүүлүгүнүн
бири кичи-гранттарды ишке ашыруу. Тармак даярдаган отчеттор боюнча, көйгөйлөрдү чечүү үчүн кичи-долбоорлорду ишке
ашыра алабыз. Долбоордун жалпы баасы 2 миңден 4 миң АКШ
долларына чейин. Мына ушул долбоорлор жаңжал чечүү максатын көздөшөт. Бүгүнкү күндө тармак 18 долбоорду ишке ашырып отурду.
Тармактын дагы бир көрүнүктүү ишмердүүлүктөрүнө – коомчулук менен байланыш кирет. Бул багыттын негизги максаты
тынчтык орнотуучу айымдардын имиджин көтөрүү, коомчулукка аялдардын коомдун эң активдүү өкүлдөрү экендигин көрсөтүү,
алардын жаңжал илимий маселелеринде чечим кабыл алууда
активдүү катышуусун көрсөтүү.
Тынчтык темасын алга жылдыруу, өнүктүрүү биз үчүн чоң
маанилүү. Бул багытта тынчтык, достук, июнь окуяларынын ка-
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тышуучу-айымдарыбыздын активдүү ишмердүүлүгү жөнүндө
5 кинофильм даярдалган. Аялдардын жаңжал учурунда жана
жаңжалдан кийинки ишмердүүлүктөрү тууралуу жетишкендиктери чагылдырылган китеп да жазылган, басылып чыгарууга даярданат.
Андан сырткары биздин тармактын өкүл аялдары элдин сезимине таасир этүү, тынчтыктын маанилүүлүгүн баса белгилөө
максатында ар кыл тынчтык акцияларын өткөрүп турушат. Бир
нече акцияларды мисал келтирип берейин. Июнь окуяларынын
жылдыгына карата Президенттин жана Өкмөттүн Аппараттары атайын программаны иштеп чыгышты. Биздин тармак дагы
“Тынчтык наны” акциясын сунуш кылган. Түштүктө аялдар
борбордук аянттарда 10го жакын казандарды орнотуп, набыт
болгондорду эскерүү жана элге тынчтык, бейпилдикти эскертүү
максатында нан бышырышкан эле. Бул акция эл, коомчулук арасында чоң өөрчүнө, резонанска ээ болду, бир четинен эл биздин
тармак жөнүндө билишсе, экинчиден дагы бир жолу тынчтыктын
баалуулугун белгилеп кетишти. Сентябрь айында, биздин тармак
Эл Аралык Тынчтык Күнүнүн 30 жылдыгына карата дагы бир
чоң акция уюштурду. Бул акцияда да борбордук аянтта биз элге
20 метрдик нанды таркаттык. Бул нандын тарыхы коогалаңдуу
июнь окуялары менен байланыштуу, анда да биздин тармактын
өкүлдөрү, тармакка кире электен мурун эле жапа чеккендерге нан
жасап таркатышкан эле.
Келечекте сиздин уюмуңуздун өнүгүү перспективаларын, жолдорун кандай элестетесиз?
- Биздин өзүбүздүн планыбыз, стратегиябыз бар. Азыр биздин
тармак өлкө боюнча өнүгүп өсүүдө, биз тармак ичине өлкөнүн
бардык региондорунда жашаган аялдарды камтысак жана баарыбыз биргеликте иш алып барсак дейбиз. Менимче, бүгүн
аналитикалык отчеттор жергиликтүү бийлик органдарына керек. Алар мунун канчалык чоң маанилүү экендигин түшүнүшөт.
Мунун баары коомчулуктун өзүнүн катышуусунун же болбосо
ушуга окшогон тармактардын өлкө ичинде жаңжалдардын алдын алуудагы ролунун чоңдугунан кабар берет. Тармак бул же
тигил конфликтти чечүүдө жөн гана өз сунуштарын, кепилдемелерин бербестен, өздөрү да катышышат.
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Сиздерге болгон элдин ишеними кандай, жана жөнөкөй калк, коомчо менен, мамлекеттик чиновниктер, бейөкмөт уюмдары менен кантип иш алып барасыздар?
- Жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик бийлик органдары
менен болгон мамилебиз жакшы, анткени алар муну канчалык
маанилүү экендигин түшүнүп отурушат. Коомдоштук дагы бизди колдоп келет.
Келечекте калыстык жана жаңжалдарды алдын алуу маселелеринде кандайдыр бир натыйжаларды чыгара алдыңыздарбы?
- Жалалабатта июнь окуяларынан кийин, ар кайсы булуңбурчтардан гуманитардык жардамдар келип түшүштү. Областтык мамлекеттик администрация гуманитардык жардамды
бөлүштүрүү боюнча атайын комиссия түзүшкөн. Комиссиянын
катарына албетте, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү киришкен
эле. Биздин уюмдун атынан баягы комиссияга мен дагы кирип
калдым. Баштапкы 2 күн ичинде гуманитардык жардамдын кантип таркатылышын көрдүм, жада калса жаңжал болбогон айыл,
район тургундарына да берилип жатты. Ошондо мен өзүмдүн гуманитардык жардамды жапа чеккен элдерге, түйүндөргө таркатуу
сунушум менен чыктым. Андан тышкары, ар кайсы улуттардын
өкүлдөрүнөн жана түзүмдөрдөн турган ыкчам топторду түзүү сунушун киргиздим. Ал топтордун жагдайларды байкап, маалымат
базасын топтоодо, жапа чеккен түйүндөргө барып ким бар ким
жок, кимге кандай жардам керектигин, дары-дармек, тамак-аш
же кийим-кечек керектигин аныктоодо салымы зор экендигинде
күмөнүм жок эле. Ошол учурда мен чек ара чөлкөмдөрүнө барып келүүнү туура көрдүм, ал жакта 3-4 күндөн бери убактылуу
айдалган кишилер, качкындар жашап жатышыптыр. Андан ары
Сейдукул айылына бардым, ал жакта 12 миңге жакын качкындар бар экен. Мага чейин алар бир дагы гуманитардык жардам
алышпаптыр. Мен лагерге келгенимде, алардын лидерлери менен
сүйлөштүм, менин кайдан келгендигимди сурашышты, алар эч
кимди киргизишпейт экен.
Сиздерге такай кайрылып турушабы?
- Бизге бардык эле суроолор менен кайрылышат. Биздин тармак
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жаңжал болобу же июнь окуяларына байланыштуу болобу укуктук, үй-бүлөлүк жана башка маселелерди да чечет.
Араздашуучу тараптардын конфликт чечилгенден кийинки тагдыры жөнүндө баяндап берсеңиз?
- Жаңжал чечилген күндө деле байкоо жүргүзүп турабыз, анткени биздин ушул ишти алып барган калыс айымдар ошол эле айылдын тургундары болот. Айыл жергесинде баары бири-бирин таанышат, мына ушундай ыкма менен мониторинг жүргүзүп турабыз.
Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдү кимдер колдошот?
- Бүгүнкү күндө биздин ишмердүүлүгүбүздү БУУ Агенттиктери,
“БУУ Айымдар” колдошот.
Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө коомдун ар кыл тилкелеринин
көз караштары кандай?
- Биздин тармак ар кыл этникалык топтордун өкүлдөрүнөн турат, биздин тармактын мүчөлөрү кыргыздар, орустар, өзбектер
ж.б. Кандайдыр бир улут же жаш курагы боюнча эмес бизге эл
кайрылыш керек. Эл келип жатат буга карабастан. Ал эмес биздин
тармактын мүчөлөрү өздөрүнүн улуттук кийимин кийип келишет.
Ал эми тармактын аты өзү эле айтып турбайбы – “Кыргызстандын тынчтык орнотуучу айымдары” деп. Биз кандай гана акция
өткөрбөйлү сөзсүз түрдө улуттук кийимдерибизди кийип чыгабыз,
биздин тармакка кыргыздардын же өзбектердин гана эмес, ар кыл
улуттун өкүлдөрү кирээри кийимибизден эле көрүнүп турат.
Интервью алуучу журналист Гүлбара Оморова,
«Полис Азия» Борборунун ишкери
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