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Bayan журналы окурмандардын кеңири чөйрөсүн Кыргыз 
Республикасында БУУӨП тарабынан ишке ашырылып 
жаткан эң кызыктуу жана актуалдуу иш мисалдары менен 
тааныштырат. Бул мисалдар өлкөбүздүн эң маанилүү 
делген көйгөйлөрүнө жана талаптарына жооп берет. 
Журнал өзүнө БУУӨП жана башка өнүгүү багытында 
иштеген өнөктөш уюмдардан колдоо алып жеке өзүнүн 
жана ошондой эле үй-бүлөсүнүн жашоо шартын 
жакшыртууга реалдуу мүмкүнчүлүк алган адамдардын 
ийгиликтүү окуяларын камтыйт.

Журнал Айнагүл Абдрахманованын жетекчилиги алдында даярдалды

БУУ ҮЙҮ 
Кыргыз Республикасы, 
Бишкек ш., Чүй пр., 160
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БУУӨПтүн Кыргыз Республикасындагы
Туруктуу өкүлү

Bayan журналы аркылуу кайрадан сиз менен 
учурашып жатканыма кубанычтамын. Журнал 
даярдалып жарык көргөнгө чейинки мезгил биз үчүн 
оңой эмес мезгил болду. Бир гана биз эмес, бүт дүйнө 
үчүн. COVID-19 пандемиясынын шартында биз 
пландарыбызды чукул өзгөртүп, айрым учурларда 
жаңы пландарды койгонго туура келди.

Белгисиздик жана стресс абалында татыктуу 
иштеп, пандемиянын кесепеттерин жеңилдетүүгө, 
айрыкча аяр топтогу адамдарга кам көрүүгө бар 
күчүн жумшаган командам менен сыймыктанам 
жана аларга ыраазычылык билдирем.

Bayan журналынын бул чыгарылышында 
пандемия жана аны менен күрөшүү темасына 
көп кайрылдык. COVID-19 адамзат алдына жаңы 
чакырыктарды койду жана бул чакырыктар көп 
өлкөлөр үчүн бирдей экенин көрдүк. Бул жагдай бизге 
теңсиздикти кыскартуу чакырыгын таштады. 
COVID-19 менталдык саламаттык темасын 
күн тартибине чыгарды. Пандемия шартында 
дүйнө өлкөлөрү инсандын баалуулугун биринчи 
орунга койду. Бирок ошол эле маалда экономиканы 
кайра жандандыруу маселеси актуалдуу болуп 
турат. БУУӨП бул багытта Кыргызстанга көмөк 
көрсөтүүдө.

Бул чыгарылышта сиз тайманбас жана 
күчтүү каармандардын баянын окуй аласыз. 
2020-жылдын башкы каармандары — медицина 
кызматкерлеринин эрдигин баяндайбыз. Алар 
алдыңкы фронтто туруп, коронавирус соккусун 
биринчилерден болуп өзүнө алышты. Ошондой эле 
менин жүрөгүмө жакын адамдардын баяны менен 
бөлүшөбүз. Булар БУУӨПтүн кыймылдаткыч 
күчтөрү — менин кесиптештерим.

Ар бирибизди пандемия, карантин жана жаңы 
жашоо шарттарына карабастан туруктуу 
өнүгүү максаттарына жетүүгө салым кошууга 
чакыргым келет.

Bayan журналынын жаңы чыгарылышы боюнча 
сиздин пикир биз үчүн маанилүү. Андыктан 
сунуш-пикирлерди registry.kg@undp.org 
электрондук дареги аркылуу күтөбүз.

»

Луиз ЧЕМБЕРЛЕН
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COVID-19 дүйнөнү өзгөртүүдө жана мындан дагы чоң 
өзгөрүүлөр алдыда. Бириккен Улуттар Уюму 2020-жылдын 
экинчи кварталында эле дүйнөдө 195 миллион киши 
ишсиз калаарын прогноздоодо. Бул айрыкча арзан эмгек 
күчүн экспорттогон Кыргызстан өңдүү өлкөлөр үчүн 
опурталдуу. Азыр эле эмгек мигранттарынын массалуу 
ишсиз калуусу жана мекенге кайтуусу катталууда.

COVID-19: ГЛОБАЛДЫК ЖАНА 
ЛОКАЛДЫК ТААСИРЛЕР

Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул 
жылдын март айында чет жакта иштеп 
жүргөн кыргызстандыктар мекенине 
$144 миллион которгон жана бул ушул 
эле февраль айына салыштырмалуу 
$21,1 миллион же 12,78%га аз дегендик. 
Мигранттык которуулар мындан дагы 
азайышы мүмкүн. Ар кандай маалыматтар 
боюнча 100-200 миң мигранттын мекенине 
кайтуусу күтүлөт.

СҮРӨТ | ЭДИЛБЕК БУЗУРМАНКУЛОВ
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Бул жагдайды бир караганда Орусияда 
кыргызстандыктар көбүн эсе аз акы төлөнгөн 
кара жумушта иштегени жана пандемиянын 
азабынан басымдуу бөлүгү ишсиз калганы 
менен, ал эми АКШда жашап иштеген 
кыргызстандыктар арасында соңку жылдары 
IT адистиги актуалдуу болгону жана бул тармак 
пандемия шартында дагы иш менен камсыз 
болгону менен түшүндүрүүгө болот.

Кызык статистика – ошол эле Улуттук банктын маалыматына 
таянсак, март айында андан мурунку февраль айына 
салыштырмалуу Орусиядан Кыргызстанга акча которуулар 
дээрлик 13%га азайса, АКШдан Кыргызстанга болгон 
которуулар, тескеринче, өскөн.

Айтмакчы, Эл аралык валюта фонду 
азыркы пандемия орто гана билими бар 
адамдардын кирешеси жана жумушка 
орношуу мүмкүнчүлүгүндөгү теңсиздикке 
алып келиши мүмкүн экенин эскертип, 
бирок ошол эле маалда пандемия жогорку 
билимдүү адамдардын иш менен камсыз 
болуусуна дээрлик таасир бербейт деген 
ыктымалдык бар, деди.

ЭВФу COVID-19ду Улуу депрессия (1929-1939-жж.) 
маалынан берки эң олуттуу экомикалык кризис 
деп атап, анын кесепетинен дүйнөлүк экономика 
3%га чейин төмөндөөрүн прогноздоодо.

Пандемия социалдык ажырымды ого бетер күчөтүп, жакырлар 
ого бетер жакырланат деген коркунуч бар. Oxfam кайрымдуулук 
уюмунун ушул жылдын башында жарык көргөн жылдык 
отчетунда “социалдык теңсиздик” чектен чыгып, дүйнөнүн 
1% эң бай катмары калган 6,9 миллиард адамдан бай экени 
айтылат. Ошол эле маалда байлыктын көбү эркектердин 
колунда болгону дүйнөнү башкарган сексизмдин деңгээлин 
чагылдырат, дейт Oxfam.
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COVID-2019

БУУӨП: КОРОНАВИРУСТУ ЖЕҢҮҮ ҮЧҮН 
ЛИДЕРЛИК ЖАНА ТИЛЕКТЕШТИК КЕРЕК 

COVID-2019 пандемиясы учурда глобалдык 
саламаттык сактоо кризисин алып келүүдө. 
Алгач катталгандан бери вирус Антарктидадан 
башка бардык континенттерге жайылды. 
Африка жана Түштүк Америкада жаңы 
учурлар күн санап өсүп, ал эми Европа 
болсо пандемиянын эпицентринде калды. 
Тактай кетсек, вирустун Европада жайылуусу 
Кытайдагы көрсөткүчтөрдөн жогору катталууда.

Дүйнө өлкөлөрү тестирлөө, дарылоо, 
инфекциянын изин табуу, саякатты чектөө, 
жарандарды карантинге алуу, спорт, концерт 
иш-чараларын жана окутуу жайларын жабуу 
аркылуу вирустун жайылуусун жайлатуунун 
камын көрүүдө.

Пандемия толкун сымал таралып, вирус 
менен күрөшүүгө дарамети аз болгондорду 
чукул абалда калтырууда. Бирок, COVID-2019 
саламаттык сактоо кризиси гана эмес. 
Ал дүйнө өлкөлөрүнүн аймагына кирип, 
социалдык, экономикалык жана саясий 
кризисти жаратууга жана тарыхта терең изин 
калтырууга толук дарамети бар экендигин 
көрсөттү. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ | БУУӨП
МАКАЛА | БУУӨП

Биз таанылгыс аймакка келгендейбиз. 
Көптөгөн жамааттар бир жумадай убакыт 
ичинде таанылгыс болуп өзгөрдү. Дүйнөнүн 
улуу шаарларынын көчөлөрү бош калды. 
Алардын жашоочулары өз эрки же өкмөттүн 
буйругу менен үй ичинде отурушат. Дүйнө 
боюнча дүкөндөр, театрлар, ресторан жана 
барлар жабылууда.

Адамдар күн санап жумуштан жана 
кирешеден айрылууда. Нормалдуу жашоо 
качан башталаары белгисиз. Кичине 
аралдарда жайгашып, туризмден катуу 
көз каранды болгон мамлекеттерде бош 
калган мейманканалар жана чөлгө айланган 
пляждарды көрүүгө болот. Эл аралык эмгек 
уюмунун маалыматы боюнча, орто эсеп менен 
25 миллион жумуш орду жок болушу мүмкүн.
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COVID-2019

БУУӨПТҮН ИШ-АРАКЕТИ
Ар бир өлкө бул кризиске даярдануу, жооп 
кайтаруу жана калыбына келтирүү үчүн ыкчам 
иш-аракетке өтүүсү керек. БУУ тутуму бул 
иштин ар бир этабында эң аярлуу топторго 
басым коюу менен колдоосун көрсөтүп 
турмакчы.

Эбола, АИВ, SARS, кургак учук жана 
маляриянын таралуусу менен иштөө 
тажрыйбасына жана ошондой эле жеке жана 
мамлекеттик сектор менен кызматташтыкты 
эске алып, БУУӨП өлкөлөрдүн COVID-2019 
пандемиясына жооп кайтаруусунда колдоо 
көрсөтмөкчү. Бул ишмердик жакырчылыкты 
жоюу, теңсиздикти азайтуу, кризис жана 
шокторго туруктуулукту жогорулатуу боюнча 
миссиянын алкагында ишке ашмакчы.

“Биз учурда БУУ тутуму менен 
бирге үч чукул багыттын үстүндө 
тыгыз иштөөдөбүз: зарыл болгон 
медициналык өнүмдөрдү сатып 
алуу, кризисти башкаруу жана жооп 
кайтаруу жана курч мүнөздөгү 
социалдык жана экономикалык 
таасирлерди жумшартуу”. 

Ахим ШТАЙНЕР, 
БУУӨПтүн Администратору

Өлкөлөрдү колдоо кризистин алгачкы 
этабында башталып, бул көмөктүн өлчөмү 
эки миллиондон ашуун хирургиялык беткап, 
рентген машина, инфракызыл термометр, 
инфузия насосу, коргоочу костюм, кол 
каптар жана антисептиктерди түздү.

Кытайда болсо вирус тууралуу аярлуу 
жамааттар, алардын ичинде улгайгандар 
жана башка аз камтылгандар арасында 
социалдык тармак кампаниясы 40 тилде 
болуп өттү.

Ливан өкмөтүнүн Кырсыктарды башкаруу 
планын түзүүдө колдоо көрсөтүлдү. 
Вьетнамда болсо Кытай менен чектеш 
жайларда жашаган аярлуу топторго, 
алардын ичинде этникалык азчылыктар 
жана майыптуулугу барлар менен 
байланышты түзүү жаатында өкмөт менен 
иш алып барып жатабыз.

WhatsApp, WHO жана UNICEF менен кызматташтыктын 
негизинде маалымат хабы түзүлүп, ал миллиарддаган 
адамдарга онлайн режиминде маалымат жеткирүүдө. 
Биз дүйнөдөгү эң ири жарнама компанияларынын бири 
болгон AMV жана актер, жазуучу, юморист Стивен Фрай 
менен Tweet Zero кампаниясынын алкагында байланышка 
чыктык.

Вирустун таралуусун чектеп, аярлуу топтор жана 
экономикаларга болгон таасирди жумшартуу үчүн коомдун 
бардык күчү талап кылынат. Андыктан улуттар ичинде, 
жарандар менен өкмөттөр ортосунда ишеним жана 
кызматташтыкты орнотуу зарыл.

Коронавирус менен алпурушуп жатып, мындай кризисти 
келечекте болтурбоо жолдорун ойлонуу да маанилүү. 
Андыктан БУУӨП узак убакыт мерчеминде кризистин алдын 
алууда дүйнө өлкөлөрүнүн инновациялык 
чечимдерди колдонуусу тууралуу ой жүгүртмөкчү. 
Глобалдык жооп кайтаруу – бул келечекке кошкон 
салымыбыз.

ГЛОБАЛДЫК ЖООП КАЙТАРУУ – БУЛ 
КЕЛЕЧЕККЕ КОШКОН САЛЫМЫБЫЗ 15
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Oxfam уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө 
эркектер аялдарга караганда 50%га бай, ал 
эми дүйнөдөгү 22 эң бай эркектин жалпы мүлкү 
бүтүндөй Африка аялдарынын колундагы 
каражаттан дагы көп. Ошол эле маалда бул 
аялдар балдар жана кары-картаңдарды багуу 
менен мамлекеттин жүгүн азайтып, базар 
экономикасын бекер жумуш күчү менен 
камсыз кылып келет. Эгер 15 жаштан жогорку 
дүйнөдөгү бардык аялдардын акысыз жумушун 
акчага айланта турган болсо, анын жылдык 
баасы $10,8 триллион ашат, дейт Oxfam 
эксперттери.

“Аялдар акы төлөнбөгөн жумушту 
эркектерге караганда 3 эсеге көп 
аткарышат. Натыйжада туруктуу 
кирешенин жоктугу алардын укук жана 
эркиндиктеринин чектелүүсүнө алып 
келиши мүмкүн. Пандемия шартында 
аялдар акы төлөнбөгөн жумушту жана 
ошондой эле үй жумуштарын аткарып 
келүүдө. Андыктан аларга болгон 
жүктү жеңилдетип, опурталдуу болгон 
учурларды азайтуу үчүн үй ичиндеги 
жумуш бардык үй-бүлө мүчөлөрү 
арасында тегиз бөлүнүүсү зарыл”. 
UNWOMEN

ПАНДЕМИЯ АЯЛДАРДЫН 
АБАЛЫН АЛСЫРАТАТ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ЭДИЛ БУЗУРМАНКУЛОВ
ТЕКСТ | НАЗГҮЛ КОҢУРБАЕВА
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“Ар бир бешинчи аял кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 
эмгектенет. Акыркы эки он жылдыкта аялдардын 
билим алуудагы жетишкен ийгилиги эмгек 
рыногунда теңдеш натыйжаларга алып келбей 
жатат. Көптөгөн аялдардын жумушун жоготуп 
алуу коркунучу эркектердикине караганда жогору. 
Алардын айрымдары гана эмгек рыногунда калуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алар көбүнчө сапаты төмөн 
болгон жумуш орундарында иштөөгө макул”. 

БУУнун туруктуу өнүгүү максаттарын ишке 
ашыруу жаатында иш алып барган THE WORLD 
WE WANT глобалдуу кыймылы, экономикалык 
перспективадан алып караганда, аз акы төлөнгөн 
жумушчу класстагы жаш аялдар катуу соккуга 
кабылаарын айтат.

Германиядагы Мангейм университетинин экономисти 
Мишель Тертилт: “Пандемияда аялдар көбүрөөк 
ишсиз калат. Алар кантип иштешет? Медайым же 
врач аялды элестетсеңиз, алар коомдук маанилүү 
тармакта иштеп жаткан күндө дагы, алардын 
балдары бар да, аларды кайда ташташат? Үйдө 
олтуруп аралыктан иштеген күндө деле аялдар үй 
тиричиликке, балдарына алаксыйт, андыктан толук 
кандуу иштей алышпайт. Айрыкча бул жалгыз бой 
энелерге тийиштүү. Пандемия шартында аялдар 
көбүрөөк ишсиз калганы аз келгенсип, алар эркектерге 
караганда аз айлык акы алышат. Айрыкча жалгыз бой 
энелерге кыйын болот”, – дейт.

UNWOMEN
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БУУӨП: Өзгөчө кырдаал шартында жалгыз бой энелер оор абалда калды

Айсулуу КАМЧЫБЕКОВА
БУУӨП/ гендердик 
программасынын координатору

COVID-19га байланыштуу өзгөчө кырдаал жана андан кийин 
карантиндин уланышы гендердик теңдикке байланыштуу буга 
чейинки көйгөй жана чакырыктарды  күчөттү. Маселелердин 
көпчүлүгүнө экономикалык оорчулуктар жана азык-түлүк 
коопсуздугу негиз болууда. Көбүнчө аялдар иштеген чакан 
бизнес тармагы оор соккуга кабылып, ишкер аялдар бир топ 
экономикалык маселелерге дуушар болушту.

Тынымсыз кызматтарына жана кризистик борборлорго чалуулар 
шаардын четиндеги жаңы конуштардын, айрыкча «Дордой» жана 
«Кара-Суу» базарынын айланасында жашагандар оор абалда экенин 
айгинелейт. Алардын көпчүлүгү көп балалуулар жана жалгыз бой 
аялдар. Жалгыз бой энелердин абалы өтө оор. Анткени жаңы конуш 
тургундарынын көпчүлүгү жашаган жеринде катталбагандыктан 
мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн гуманитардык жардамды ала 
алышпайт. Аларга жеке ишкерлер тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө. 
Бирок ал үй-бүлөнүн бардык чыгымдарын жабууга жетпейт.

АЯЛДАРДЫН АБАЛЫНА АЗЫР АЙРЫКЧА КӨҢҮЛ БУРУЛУШУ КЕРЕК

Өзгөчө кырдаал жана коменданттык 
саат учурунда кризистик борборлорго 
түшкөн кайрылууларга жүргүзүлгөн 
серептин жыйынтыгында 116 адам 
психологиялык жардамга муктаж 
болуп, аларда коркуу, чочулоо, үй-
бүлөлүк зомбулук, тамак-аш, тазалык 
каражаттарынын, дары-дармектин 
жетишсиздиги аныкталган.

СҮРӨТ | ЭДИЛБЕК БУЗУРМАНКУЛОВ, БУУӨП КЫРГЫЗСТАН
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КАРАНТИН ШАРТЫНДА КӨП АЯЛДАР 
КИРЕШЕ БУЛАГЫН ЖОГОТТУ

Карантин саламаттыкты сактоо тармагы үчүн 
дагы олуттуу сыноо. Анткени дарыгерлер, 
медайымдар, техникалык кызматкерлер – 
жалпысынан бул жаатта иштегендердин 70%ын 
аялдар түзөт. Оорукана, бейтапкана жана башка 
медициналык мекемелерде жеке коргонуучу 
каражаттардын жетишсиздигинен саламаттыкты 
сактоо тармагында вирус жуктуруп алгандардын 
саны жогору болуп, жоготууларга алып келди.

Кыргызстанда социалдык жактан корголбогон 
тармактарда (соода, тейлөө, чакан жана орто 
бизнес, тигүү тармагы, мейманкана жана 
ресторан бизнеси, туризм) аялдардын саны 
басымдуулук кылат. Карантинде экономикалык 
ишмердик токтотулган кезде бул аялдар 
өзүнүн киреше булагын жоготуп, социалдык-
экономикалык жана медициналык кесепеттерге 
дуушар болуп калышты.

Ооруп калгандар кесиптештери жана жетекчилиги 
тарабынан дискриминацияга кабылган учурлар 
да катталды. Жектөө, айыптоого медиктер 
гана эмес, башка тармакта вирус жуктурган 
аялдар, мисалы, умрага барып келген мусулман 
айымдар дагы дуушар болушту. Дискриминацияга 
кабылгандардын арасында ВИЧ менен ооруган, 
ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, айрыкча 
жумушсуз жана акча каражаты жок калган аялдар 
басымдуулук кылат.

Карантин учурунда аял жана кыздардын акы 
төлөнбөгөн милдети болгон үй жумуштары 
көбөйдү. Аялдар күнүмдүк үй жыйноо, жууп-
тазалоо, тамак даярдоодон сырткары, мектеп 
жана бала бакчалар жабылганына байланыштуу 
билим берүү ролун дагы колго алышты. 
Мындан улам үй шартында аялдарга кошумча 
психологиялык жана эмоционалдык стресс күчөдү.

Кыргызстандын чек ара аймагындагы чатактар 
аялдардын кризис учурунда чечим кабыл алууга 
катыша албастыгын көрсөттү. Андыктан аялдардын 
потенциалын көтөрүп, тынчтык жана коопсуздукту 
камсыз кылууга жигердүү катышуусун камсыз кылуу 
зарыл.

Негизи аялдардын абалына өзгөчө кырдаалдар 
жана климаттык өзгөрүүгө байланыштуу 
маселелер дагы таасир берет. Баткен облусунун 
Лейлек районундагы сел жана жер көчкү бир 
нече айылды жарыксыз калтырып, бир нече 
имараттарды суу каптап, ички жолдорду бузуп 
кетти. Эгин талааларын дагы зыянга учуратып, 
экономикалык кырдаалды оорлоштуруп, азык-
түлүк коопсуздугун камсыздоого маселе жаратты.
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БУУӨП: КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 
КЫЗ-КЕЛИНДЕРДИН ЗОМБУЛУКСУЗ, ЭРТЕ 
ТУРМУШ КУРУУ ЖАНА АЛА КАЧУУ СЫЯКТУУ ТЕРС 
КӨРҮНҮШТӨРСҮЗ ЖАШООСУНА ШАРТ ТҮЗҮҮ - 
МААНИЛҮҮ БАГЫТ

Учурда улуттук мыйзамдарды кыз-келиндерге 
зомбулук, аялдардын укугу маселеси боюнча 
анализ жүргүзүүгө даярдык жүрүүдө. Мисалы,
үй-бүлө жана жарандык укук, нике жана жеке 
мүлккө, эмгек келишими жана миграция 
жаатындагы мыйзамдар кыз-келиндерге карата 
зомбулук жана дискриминацияны күчөтүшү 
мүмкүн. Биз ал үчүн милиция, адвокатура, 
Башкы прокуратура жана сот органдары менен 
гендердик теңдикти камсыздоо үчүн улуттук 
милдеттердин аткарылышын жакшыртуу үчүн 
иш-чараларды иштеп чыгабыз. Гендердик абалга 
анализ жогоруда аталган органдарда кылмыш 
сот адилеттүүлүгүндө гендердик факторду эске 
алуу менен институционалдык милдеттердин окуу 
программасын иштеп чыгууга негиз болот.

Биз жарандык коом өкүлдөрү, ЖМК жана башка 
салым кошууга кызыкдар тараптар менен 
кызматташтыкты бекемдөөгө умтулабыз.

БУУӨП Борбордук шайлоо комиссиясына 
2020-2021-жылдагы парламенттик шайлоону 
таза жана ачык-айкын өткөрүүгө колдоо көрсөтөт. 
Кыргызстандагы шайлоолорду колдоо аялдардын 
жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги шайлоолорго 
катышуусуна кенен жол ачуу болуп саналат. 
Долбоордо жергиликтүү кеңеште аялдар үчүн 
мандаттардын 30%ын сактап калууга өзгөчө көңүл 
бөлүнөт. Аялдардын шайлоо процессине байкоочу, 
талапкер жана башка кызмат адамы катары 
катышуусун камсыздоо үчүн улуттук стратегия 
иштелип чыгып, ишке ашырылат.

Гендердик зомбулукка чалдыккандарга көрсөтүлүүчү 
психологиялык колдоо дагы 24 сааттык онлайн 
иштөөгө өттү. БУУнун өнөктөш агенттиктери менен 
бирге гендердик зомбулуктун алдын алуу иштери 
социалдык тармак аркылуу жүргүзүлүүдө. БУУнун 
жана Европа биримдигинин Spotlight демилгеси 
кыз-келиндерге карата зордук-зомбулуктун бардык 
түрлөрүн жоюуга багытталган. Программанын 
максаты – Кыргызстандагы кыз-келиндердин 
зомбулуксуз, эрте турмуш куруу жана ала качуу 
сыяктуу терс көрүнүштөрсүз жашоосуна шарт 
түзүү. Бул жаатта биз кризистик борборлорго 
узак мөөнөттүү колдоо көрсөтүп, алардын ишин 
жакшыртууга көмөктөшмөкчүбүз.

БУУӨП БУУнун башка агенттиктери, кыргыз өкмөтү, 
жарандык коом жана аялдар кыймылдары менен 
бирге эрте жардам берүү жана кайра калыбына 
келтирүү жаатында колдоо жана техникалык жардам 
көрсөтүүнү улантат. Биздин учурдагы пландар кайра 
каралып, жаңы маселелерге жана мүмкүнчүлүктөргө 
жараша жаңы сунуштар иштелип чыгып, аны 
каржылоо булактары изделет.

БУУӨП Экономика министрлиги менен бирге 
макроэкономикалык кырдаалды жакшыртуу жана 
көп тармактуу кызматташтык үчүн каатчылыктын 
социалдык-экономикалык кесепеттерин аныктап 
чыгуу үчүн долбоордук сунушту иштеп чыгууда. Андан 
тышкары, жергиликтүү коомчулукту социалдык 
биригүүгө жана туруктуулукту бекемдөөгө тартууда.

Сот адилеттүүлүгүнө жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү 
жана укукту жогорулатуу үчүн жарандардын жана сот 
кызматкерлеринин укугу жана милдеттери тууралуу 
маалыматтык кампания даярдалууда.

БУУӨПтүн гендердик тобу гендердик теңсиздиктен 
келип чыккан маселелерди азайтуу жана жоюу жолдорун 
издейт. Мисалы, эмгек рыногун изилдөөдө жынысына 
карата бөлүп көрсөтүлөт. Ал каатчылыктын аялдар 
менен эркектерге таасирин аныктайт. Анын негизинде 
тийиштүү иш-чаралар иштелип чыгат. Мисалы, биз 
тобокелчилик көп болгон чакан жана орто бизнес 
жаатында аялдар көп иштээрин айтып келебиз. Аларды 
колдоо үчүн аял ишкерлерге жаңы жумуш орундарды 
ачууга кошумча гранттар тартылып, окутуулар жүрөт.

Биз зордуктоо жана гендердик зомбулукка 
кабылгандарга бекер жардам көрсөтүүнү улантабыз 
(боно механизми жөнүндө). Анын жыйынтыгында 18 
кишиге ар тараптуу бекер жардам берилди. Өзгөчө 
абалга байланыштуу про-боно командасы алыстан 
болсо дагы онлайн түрүндө кызмат көрсөтүп турду.

Бизнес кеңешчилери жеке сектордун жардамы менен 
азык-түлүк, тазалык каражаттары, балдарга тамак-
аш, кийим-кече түрүндө жардам көрсөтүп келет. 
Жактоочулар сот органдары менен байланышта 
болуп, карала турган иштерди вирус коркунучунан 
улам кийинкиге жылдыруу сунушун талкуулашууда. 
Анткени соттук отурумду дистанциялык жүргүзүү 
сунушу учурунда колдоо таппай, азыр иштер 
жылдырылууда.

БУУӨП ЖАҢЫ МАСЕЛЕЛЕРГЕ ЖАНА 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРГӨ ЖАРАША ЖАҢЫ СУНУШТАРДЫ 
ИШТЕП ЧЫГЫП, АЛАРДЫ КАРЖЫЛОО БУЛАКТАРЫН 
ИЗДЕЙТ
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“Карантин учурунда биз тендерлерге катышып жана долбоорлорду ишке 
ашырып жатабыз, буга мен кубанып жатам. Бул карантин убагында биз 
үч тендерди утуп алдык. Бизде жумуш жетиштүү, бардык ишкерлер 
өзүнүн иши менен алек, алар үйдөн иштеп айлык акысын алып жатышат. 
Биз кээ бир маалымат топтоо жолдорун онлайн аркылуу жүргүзүп  жана 
телефон аркылуу суроо берүү жолуна өттүк”.

Айнура САГЫНБАЕВА, жеке ишкер

“КАРАНТИН – МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ ДА БЕРЕТ”. 
Ишкер айымдын ийгилиги
Дүйнө өлкөлөрү коронавирустун жайылышынын терс кесепеттерине 
даярдык көрүп жатышат. Пандемия Кыргызстандын пландарын дагы 
бир кыйла өзгөрттү. Көпчүлүк компаниялар өздөрүнүн эң баалуу 
кадрларын акы төлөнбөгөн эс алууга жөнөтүүгө аргасыз болушту, кээ 
бирлери болсо убактылуу жабылышты.

Бирок кризис учурунда жумушу көбөйгөн бизнестер дагы бар. Бул иш 
чөйрөгө жана жеке ишкердин өзүнө байланыштуу.

Айнура Сагынбаева – БУУӨПтүн “Соодага жардам көрсөтүү” долбоору 
боюнча ишке ашырылган устат-шакирт программасынын устаты жана 
бир нече жеке бизнестердин ээси. Эпидемия башталгандан тартып жеке 
ишкердин бир дагы бизнеси жабылган эмес. Бардык компаниялары 
инновациялык болгондуктан карантин шартында дагы иштеп жатышат.

МАКАЛА | АСИПА АЛТЫМЫШЕВА
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Айнура САГЫНБАЕВА, жеке ишкер

“Азыркы убакта биз Кыргызстандын ичинде 
гана иштеп жатабыз. Бул биздин билим берүү 
системабызды кыска убакыттын ичинде 
реформалоонун натыйжасы деп айтат элем”.  “Эгерде айым өзүнө англис тилин үйрөнүү 

программасын бир айга сатып алса, биз анын баласын 
бекер үйрөтөбүз. Биз үчүн бул үй-бүлө баалуулугун, 
үзгүлтүксүз окутууну колдоо болуп саналат. Эне 
менен бала бир-бирине жакын болуп бирге окууга 
мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле биз балдары 
аутизм менен ооруган энелерге колдоо көрсөттүк. 
Аутизм менен ооруган балдар бизде көптөн бери 
билим алып жатышат жана жакшы натыйжаларды 
көрсөтүштү. Эпидемияга байланыштуу көпчүлүк ата-
энелердин финансылык мүмкүнчүлүктөрү начарлады. 
Ошондуктан досторубуз жана “Курак Айымдар 
Форумунун” жардамы менен биз студенттерге 
финансылык жактан жардам көрсөттүк. Бул эпидемия 
учурунда биздин окуучулардын жаңы мүмкүнчүлүктөргө 
ээ болушун каалайбыз”.

Айнура 22 жылдан бери бизнесте. Азыркы 
учурда ал алты өлкөдө кызмат көрсөткөн 
консалтинг компаниясын башкарат. Компания 
Борбор Азия аймагында иштеген эл аралык 
изилдөө агенттиктери, алдыңкы европалык 
жана америкалык университеттер, эл аралык 
уюмдар менен иш алып барат.

Экинчи бизнеси – бул англис тилин үйрөтүүчү 
курстар. Бул курстар Борбор Азиянын беш 
өлкөсүндө бар. Бирок азырынча курстар бир 
гана Кыргызстанда иштеп жатат.

Жеке ишкердин айтымында, азыркы пандемия 
убагында мектеп окучуулары математика, биология, 
химия, IT, тарых жана башка сабактарын бекер 
жана сапаттуу онлайн каражаттары аркылуу англис 
тилинде үйрөнүүгө шарты бар. Деги эле азыр сапаттуу 
билим алууга шарттар толук жетиштүү. Ошондуктан 
Айнура  бизнесин онлайн режимге өткөрүп, бүгүнкү 
күндө англис тил мугалимдеринин квалификациясын 
жогорулатуу иштерин жүргүзүп жатат.

Карантин убагында жумушу көбөйүп Айнура жаңы 
жумуш орундарын түздү. Бардык мугалимдер азыркы 
убакта жумуш менен камсыз болгон жана эмгек 
акысын алып жатышат. Андан тышкары, анын 
компаниясы социалдык иштерди ишке ашырды.

Айнура Сагынбаева: 
“Бизде жумуш жетиштүү. 
Кызматкерлер үйдө жана 
онлайн режиминде иштеп, эмгек 
акыларын алып жатышат”.

КРИЗИС – БУЛ ЖАҢЫ ШАРТТАР, 
ЖАҢЫ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР ЖАНА 

ЖАҢЫ ЫКМАЛАРДЫ ИЗДЕП 
ТАБУУ. ЖЕҢИШКЕ ЭЭ БОЛУУНУН 

ЖОЛДОРУН АР ДАЙЫМ ИЗДЕП 
ТАБУУГА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР БАР. 

БУЛ ИШЕНИМ МЕНЕН АЙНУРА 
20 ЖЫЛДАН БЕРИ БИР НЕЧЕ 
БИЗНЕСТЕРДИ ИЙГИЛИКТҮҮ 

ИШТЕТИП КЕЛЕ ЖАТАТ.

СҮРӨТ | ЖАНАРБЕК АМАНКУЛОВ
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COVID-19: АЛДЫҢКЫ ФРОНТТО АЯЛДАР
Назгүл Токоева

БЕЙТАПТАР МЕНЕН КОШО ЫЙЛАЙБЫЗ

Республикалык жугуштуу оорулар 
клиникалык ооруканасынын жандандыруу 
бөлүмүнүн медайымы

23-апрелден бери ушул жандандыруу бөлүмүндө 
иштеп жатам. Ошол күнү киргенден бери 
сыртка да чыга элекпиз. Анткени биз стерилдүү 
зонадабыз. Үйгө бала-чакабызга барбай, 
ушул жакта эле жашап жатабыз. Смендешип 
иштейбиз, ар бир алты саат сайын алмашабыз. 
Биз жандандыруу бөлүмүндө болгондуктан оор 
абалдагы бейтаптар менен иш алып барабыз. 
Андыктан сыртка чыгууга болбойт, дем алышсыз 
иштөөдөбүз. Биздин бейтаптар өтө оор абалда. 
Коронавирус менен ооруган адамдын өпкөсү 
жабыркайт, ошондуктан алардын дем алуусу 
кыйын болуп, сатурациясы (канда кычкылтектин 
азайышы) төмөндөп, кислород концентратына 
өткөрөбүз. Эгер сатурация калыбына келбей 
бейтаптын абалы оорлосо, өпкөнү жасалма 
жол менен дем алдыруучу аппаратка кошууга 
туура келет. Бейтаптардын көздөрүндө дайым 
коркунуч, кооптонуу. Анткени сатурациясы 
түшкөндө көкүрөктөрүн тыткылап, дем жетпей 
кыйналышат. Жанында бизден башка эч бир 
адам болбогондуктан бизге көздөрүн жалдыратып 
ыйлашат. Аларды карап зээниң кейийт, кошо 
ыйлайбыз. “Мен деги айыгамбы?” – деп көп 
сурашат. “Албетте, айыгасыз, жакшы болосуз, 
буюрса”, – деп аларды кубаттап, колдогонго 
аракет жасайбыз.

Биз ушинтип эки айдан бери бул жаман илдет 
менен ооруканадан чыкпай, күндүн көзүн 
көрбөй, таза аба менен дем ала албай, күнүгө 
оорулардын арасында жүргөнүбүздү көрбөгөн 
кээ бир адамдар “коронавирус жок” деп атса 
ичиң ачышат экен. Алар биз кандай абалда 
иштеп жатканыбызды, бул жакта бейтаптар 
кандай кыйналып жаткандарын көрбөй эле да.

Дүйнө жүзү боюнча социалдык 
кызмат жана саламаттык сактоо 
секторунун 70%ын аялдар 
түзөт. Андыктан коронавирусту 
ооздуктоодо алардын ролу чоң. 
Ошол эле убакта бул фактор 
аялдардын пандемия алдындагы 
аярлуулугун да орчундатат.

ТЕКСТ | МУНАРА БОРОМБАЕВА
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КӨЗ АЛДЫҢДА ӨЛГӨН БЕЙТАПТАРДЫН ӨЛҮМҮ 
ЖҮРӨГҮБҮЗДҮ ТИЛИП КЕТЕТ

БАЛДАРЫБЫЗДЫ САГЫНЫП ЫЙЛАЙБЫЗ

Бизде көзү өтүп кеткендер да болду, андагы 
биздин абалды сөз менен жеткире албайсың. 
Калчылдап ыйлап алар менен кошо өлгөндөй эле 
болобуз. Сенин көз алдыңда адам өлүп жатат, а 
сенин колуңдан эч нерсе келбей алсызсың. Бул 
абдан оор. Ал эми бейтаптар жакшы болгондо 
ыйлап, батасын берип кетишет. Биз дайым атайы 
беткап жана коргонуучу кийимчен болгондуктан 
алар бизди үнүбүздөн таанып же узун, арык, 
толук деп эле билишпесе, бетибизди көрүшпөйт 
да. Кетип жатып “коронавирус бүткөндө келип 
жолугуп ыраазычылык билдиребиз” деп кетишет. 
Мында аларга бизден жакын киши жок болуп 
калат, анткени оор абалда аларга биз кашыктап 
тамак, суу берип, дем алганга жардам берүүчү 
түтүктөрдү алмаштырабыз.

Үйдөгүлөр менен телефон аркылуу гана 
сүйлөшөбүз, кээде балдарыбызды сагынып 
ыйлайбыз, балдарыбыз да ыйлашат, кээ биринин 
балдары кичинекей. Кээде бирибиз үй-бүлөсү 
менен сүйлөшүп алып ыйласа, ага кошулуп 
баарыбыз ыйлайбыз. Бири-бирибизди колдоого 
аракет жасайбыз. Анткени бул жакты да таштап 
кете албайбыз, биз кетсек ким иштейт?! Бул 
кесипти аркалап жүргөндөн кийин анын бардык 
кыйынчылыктарына чыдаганга туура келет. Үй-
бүлөңдү сагынып жатсаң да, бейтаптарды таштап 
кете албайсың. Жүрөгүң чыдабайт.

Коргонуучу кийимди кийгенден кийин 
дээрлик алты саат тамак, суу ичмей 
жок, дааратканага бармай жок. Организм 
ага да көндү, мурдагыдай тамак, суу да 
сурабай калды.

Бизге эч ким карабайт, биздин 
кесиптештердин көбү батирде жашайт. 
Башка тармактагыларга, мисалы, 
коопсуздук кызматында иштегендерге 
өкмөт үй куруп берип жатат го, ал эми 
медицина кызматкерлерине эч бир үй 
курулган жок. Бизде балдары чоңоюп 
калган эле адамдар өмүр бою өз үйүнө 
жетпей батирде жашашат. Жок дегенде 
жеңилдетилген ипотекага турак жай 
алганга мүмкүнчүлүк берсе жакшы болоор 
эле...

СҮРӨТ | КААРМАНДЫН ЖЕКЕ АРХИВИНЕН
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ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЗОРДУК-
ЗОМБУЛУК КҮЧ АЛДЫ

Кыргызстанда карантин учурунда үй-бүлөлүк зордук-зомбулук 
65%га өскөн. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 

өткөн жылдын 24-мартынан 24-апрелине чейин 100 факт 
катталса, 2020-жылы ушул эле бир айдын ичинде 162 учур 

катталган.

Карантин убагында зомбулукка кабылгандарды колдоо максатында 
БУУнун жана Европа биримдигинин Spotlight демилгеси менен $200 

миң бөлүнгөн. Бул демилгенин алкагында зомбулукка кабылган кыз-
келиндерге коопсуз башпаанек берүү максатында убактылуу кризистик 
борборлор уюштурулган. Изоляция шартында зомбулукка кабылгандар 

менен өзгөчө мобилдик топтор иш алып бармакчы.

Аталган программа БУУнун беш агенттиги тарабынан ишке 
ашырылууда: БУУӨП, БУУ Аялдар, ЮНФПА, ЮНИСЕФ жана БУУнун 

баңги жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы.

CҮРӨТ | РУСЛАН КУБАНЫЧБЕКОВ
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ТЕКСТ | ЧОЛПОН БЕКБОЛОТОВА

Психолог Алла Клевакова байланышта

Адистин кеңеши:

Адистин кеңеши:

Адистин кеңеши:

Адистин кеңеши:

“Карантин башталгандан бери бардык үй-бүлө мүчөлөрү эртеден кечке үйдө. 
Өзүмдүн үч балам бар, күйөөм, кайын энем жана эки кайним болуп сегиз 
адам чогуу жашайбыз. Күйөөм же кайын энем кол көтөрүп кысым деле 
көрсөтүшпөйт. Бирок, өтө чарчап жатам, балдарымдан, оокаттан кечке колум 
бошобойт. Баарын таштап качып кетким келип жүрөт, балдарымдан да тажап 
калдым. Ыйлагым келет, урушкум келет”. Динара

“Өзүм медицина жаатында иштейм. Эки өспүрүм балам бар. Жолдошумдун 
кыялы чорт. Колу көп тиет. Бирок мурда балдарга көрсөтпөй урчу. Азыр 
карантин шартында баарыбыз үйдөбүз, эми балдардын көзүнчө да кол көтөрө 
турган болду. Балдарым абдан чөгүп, түнт болуп кетишти. Өзүмө эчтеке эмес, 
көнүп деле калдым. Балдарымды кантип коргой алам?”.
Жыпар

“Буга чейин балам менен эч качан маселе жаралган эмес. Жакшы окуйт, 
спорттун бир нече түрү менен машыгат, сүрөт тартат, сууда сүзүү менен 
алектенет. Карантин башталгандан бери абдан өзгөрдү. Кыжырданып эле эч 
сөз укпайт. Каяша сүйлөйт, баарын тескери жасайт. Кээде бир желмогуздар 
көзүмө көрүнүп, коркуп атам дечү болду. Чыдамым кетти, бир үйдө тура албай 
калдык. Өзүмдү кармай албай калганда колум тийчү болду”. Жылдыз

“Онлайн-окуу башталгандан бери үйдө тынчтык жок. Тынч отуруп сабак окуй 
албайбыз. Бир кыз, бир уулум бар. Кызымда көп маселе жок. Уулум менен 
алышып чарчадым. Урушуп же сокмоюнча окубайт. Тапшырмасын аткарып 
бүткөнчө беш жолу урушабыз. Жиним келгенде катуу токмоктоп коюп, кайра 
жүрөгүм ооруйт. Өзүмдүн да, баламдын да психикалык абалы начарлады”.
Cаадат

“Бул социалдык зомбулуктун бир түрү. Биздин коомдо өтө кеңири кездешет. 
Аялдын милдеттерин бөлүштүрүү маданияты бизде калыптанган эмес. Биринчи 
кезекте үй-бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине милдеттерди бирдей бөлүштүрүү керек. 
Бул үчүн чогулуп сүйлөшүп, макулдашып алуу зарыл. Болбосо үй-бүлөлүк 
мамилелердин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Аялдын өзүнүн жеке убактысы 
жана жеке мейкиндиги болушу зарыл. Ал кайсы бир убакытты жалгыз өткөрүп, 
эс алып, энергиясын калыбына келтирип, курбулары менен сүйлөшүп турушу 
керек. Бул анын психикалык саламаттыгынын кепилдиги”.

“Кол көтөргөн күйөө менен жашаган аялдарга бир гана кеңеш бере алам. 
Ажырашуу. Бул адат калбайт. Оңолуп кетет деп үмүт кылууга болбойт. Менин 
тажрыйбамда андай окуяны кезиктире элекмин. Убактылуу жоошуп калган 
менен андай күйөөлөр акыры эски адатын карматпай койбойт. Мындай учурда 
ажырашкандан коркпош керек. Жалгыз, бирок коопсуз өмүр сүрүү зөөкүр менен 
жашагандан алда канча жакшыраак. Бул балдардын психикалык саламаттыгы 
үчүн да зарыл”.

“Балада эч маселе жок, бул анын эмес, чоңдордун көйгөйү жана күнөөсү. Азыр 
бул сыяктуу көйгөйлөр менен кайрылгандар көп. Бир эле диагноз – балага 
мээрим жетпейт, ата-эне жетиштүү деңгээлде балага көңүл бурган эмес. Эртеден 
кечке баланы улам бир кружокко жазып алагды кылып койгон. Бала үйдөн 
эмес, ошол жактардан мээрим алып келген. Эми ошол мээримди бала үйдө 
отуруп калганда ата-энесинен талап кылат. Ата-энелер болсо буга даяр эмес. 
Бала дайыма ата-эненин мээримин, сүйүүсүн, колдоосун сезип чоңоюшу керек. 
Баланын жетишкендиктерин эмес, өзүн сүйгөндү үйрөнүш керек”.

“Биринчиден, баланын жоопкерчиликтерин жакшылап түшүндүрүү керек. Сиз 
жумуш иштеген сыяктуу, окуу анын негизги милдети экенин түшүнгөндөй болсун. 
Экинчиден, баланын кызыкчылыктары менен эсептешүү керек. Балким, ага 
айрым сабактар жакпайт же кызык эмес. Жайына коюңуз, кызыккан сабактарын 
окусун. Бардык сабактардан “5” алыш керек деп баланы кыйнаган туура эмес. 
Баланын бир күчтүү жагын таап, ошону өнүктүргөнгө аракет кылыңыз. Эгер бала 
ошол жактан өзүн ишенимдүү сезип баштаса, акырындык менен ал ишеним 
башка чөйрөлөргө да жайылат. Эң башкысы ата-эненин милдети бактылуу жана 
дени сак бала тарбиялоо экенин унутпаңыз”.

Зомбулуктун камчысынан 
кантип коргонууга болот? 
Психологдун кеңешии
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Covid-19 иммунитети төмөн адамдар үчүн өтө кооптуу, мындай адамдардын катарына биринчи 
кезекте  АИВ жана кургак учук менен ооругандар кирет. Ошондуктан мындай категориядагы 
адамдар бул пандемияда өзгөчө корголууга тийиш. Мындай кырдаалга байланыштуу Глобалдык 
фонддун АИВ жана кургак учук илдеттерине каршы күрөшүү долбоорунун алкагында иш алып 
баруу да кыйындаган. Биринчи эле кыйынчылык ары-бери жүргөнгө тыюу салынгандыгына 
байланыштуу биздин бейтаптар тиешелүү убакта дарылана албай же дары-дармектерин ала 
албай калып жатышты, дейт программанын адиси Динара Дүйшөнова:

БУУӨП: КАРАНТИН АЯРЛУУ ТОПТОР ҮЧҮН ӨЗГӨЧӨ КӨЙГӨЙЛҮҮ

“Мен негизинен инъекциялык жол менен баңги 
затын колдонгон адамдар менен иштейм, биз аларды 
“ЛУИН” деп коёбуз. Биз аларга шприцтерди алмаштыруу 
боюнча кызмат көрсөтөбүз, анан экинчи багыт –
метадон терапиясы. Бул ЛУИНдердин арасында АИВди 
алдын алуу боюнча негизги багыттардын бири. Метадон 
легалдуу баңги зат болуп саналат. Республикалык 
наркологиялык борбордун жана үй-бүлөлүк медицина 
борборлорунун алкагында биздин программа аркылуу бул 
дары акысыз берилет. Метадон оор баңги заттарынан 
баш тарткандарга жардам берет, толук айыктырбайт, 
бирок ЛУИНдерге кадыресе жашоо образына кайтууга 
жардам берет. Бирок пандемия шартында көпчүлүк 
бейтаптар бир күндүк дозаларын ала албай кыйналышты. 
Айрымдар шаардан сырткары жашагандыктан, бир 
жагынан транспорт жок болсо, экинчи жагынан блок-
посттордон өтө алышпайт, себеби көпчүлүгүндө 
тиешелүү документтери жок.

”

Динара ДҮЙШӨНОВА
Программанын адиси 
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”

Карантин шартында АИВ, гепатит жана башка 
илдеттерди жуктуруу мүмкүнчүлүгү 
жогорулайт
Карантинге байланыштуу программанын колдонуучуларына айрым кызматтарды көрсөтүү да кыйындап же 
таптакыр токтогон. Долбоордун өнөктөштөрү болгон бейөкмөт уюмдар, саламаттыкты сактоо уюмдарынын 
кызматкерлери үчүн зарыл болгон учурларда тиешелүү жерге жетүү кыйынга турган. Адатта долбоордун 
кызматкерлери кардарлар менен күнүгө жолугуп, кеп-кеңештерди берип, тиешелүү дары-дармектерин 
тапшырып турушкан. Бирок карантин шартында мындай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан коопсуз медициналык 
каражаттар менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учуроо коркунучуна туш болду. Бул болсо сактанбай туруп 
жыныстык катнашка баруу, бир шприцти баарылап колдонуу сыяктуу коопсуз аракеттерге түртүшү мүмкүн. 
Натыйжада АИВ, гепатит жана башка илдеттерди жуктуруу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Ошондой эле АИВге 
карата тест өткөрүү Глобалдык фонддун артыкчыл багыттарынын бири. Бул АИВди өз убагында аныктоого 
жол берет. Азыркы учурда өкмөттүк эмес уюмдар түз контакт болтурбоо максатында АИВ боюнча мындай 
экспресс-диагностика жүргүзүүнү токтотууга аргасыз болду. Ошондуктан ушул тапта АИВ боюнча текшерилүү 
СПИД борборунан же үй-бүлөлүк медицина борборлорунан гана өтүүгө болот. Бирок көптөгөн адамдар 
коюлган чектөөлөргө байланыштуу бул мекемелерге жете албай калышты. Анын үстүнө оорулуулар СПИД 
борборуна же бейтапканаларга барып текшерилгенден корунушат. Ал жактан тааныштарын жолуктуруп алам 
же дарыгерлер аларды жектеп, диагнозун ачыктап жибереби деп чочулашат. Анализдин жыйынтыгын дагы 
бир нече күндөп күтүү керек. Экспресс-тесттер 20 мүнөттө чыгарып берет. Мындан тышкары түрмөлөрдө тест 
өткөрүү, метадон терапиясы, шприц алмашуу программасы, АИВ, кургак учук ооруларын алдын алуу жана 
дарылоо иштерин жүргүзүү да кыйындаган.

“Өзгөчө кырдаал жарыяланаары менен биз Улуттук 
фтизиатрия борбору менен биргелешип жыйын өткөрүп, 
алдыдагы кадамдарыбызды талкууладык. 
Дары-дармектерди 14 күнгө алдын ала берүүнү жана 
аларды жеткирүү жолдорун чечтик. Айрым дарыларды 
медкызматкердин көзөмөлү алдында ичүү керек. Мындай 
учурларда оорулуулардын жакындары же тааныштарынан 
турган коомдук жардамчыларды көмөктөшүүгө чакырдык. 
Ошондой эле видеокөзөмөл киргиздик. Оорулуу дары 
ичкенин видеого тартып, ичип бүткөндөн кийин оозун 
ачып же сүйлөп,  иши кылып дары ичкенин далилдеши керек. 
Дагы бир маселе, коронавирустун белгилери кургак учук 
илдетине абдан окшош. Ошондуктан мындай симптомдор 
менен келгендерди жаңы вируска карата текшерип, кургак 
учукту унутуп коюп жатышат. Кургак учуктун туруктуу 
формасы менен ооругандар ай сайын текшерүүдөн 
өтүп турушу керек. Айрыкча региондогулар райондун 
борборлоруна каттай албай калышты.

Бактыгүл  АЛМЕРЕКОВА
Программанын адиси 
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Аярлуу топтогу адамдардын көбү 
карантинде ишсиз калышты

Аярлуу топко кирген адамдардын көпчүлүгү бир күндүк ар кандай жумуштар 
менен жан багып келишет. Карантинге байланыштуу алар жумушсуз калып, 
демек, күнүмдүк тиричилиги үчүн каражаты жок калышты. Бул алардын 
программага катышуу мүмкүнчүлүгүнөн да ажыратышы мүмкүн. Ошондуктан 
долбоордун алкагында социалдык жардамдар да көрсөтүлгөнүн айтат 
долбоордун алкагында АИВ оорулуулар менен иш алып барган 
адис Рита Макаева.

Рита МАКАЕВА
Программанын адиси 

“Биз мындай адамдар менен түздөн-түз 
иш алып барган өнөктөштөрүбүзгө долбоордун 
бюджетинен азык-түлүк жагынан да жардам 
көрсөтүүгө уруксат бердик. Ошондой эле АИВ алып 
жүргөн балдарга жөлөк пул берилди. Бул андай чоң 
сумма деле эмес - айына 750 сом, ар бир квартал 
сайын берилет. Бирок карантин алдында үч айдыкы 
чогулуп калгандыктан анча-мынча тамак-аш алганга 
жарайт деп ойлойм. Биздин өнөктөш-кызматкерлерге 
ыраазычылык билдиргим келет, өздөрү келе албагандарга 
тамак-аштарды, дары-дармектерди жеткирип берип 
жатышты. Биз программанын эсебинен транспорттук 
чыгымдарын өз мойнубузга алдык. Бул сыяктуу 
өнөктөштөрүбүздүн көпчүлүгү өзүдөрү да АИВ алып 
жүрүүчүлөр. Ошондуктан алар да аярлуу топко кирет. 
Биз үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен аларга 
коргонуу каражаттарын алганга уруксат бердик.

”
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Пандемия бардык адамдар үчүн эле көп нерсени өзгөртүп, кайсы чөйрө 
болбосун жаңы чечимдерди издегенге аргасыз кылды. АИВ жана кургак учук 
ооруларын алдын алуу жана дарылоо боюнча программаны ишке ашырууда да 
инновациялык жана альтернативдүү айла-амалдарга барууга туура келген.

“Пандемия бизди жаңы амалдарды табууга, 
иш ыкмаларыбызды өзгөртүүгө түрттү. 
Биздин программанын колдонуучуларын 
медициналык каражаттар менен мурдагыдай 
кыска мөөнөткө эмес, 30 күнгө жеткидей 
кылып камсыздаганга өттүк. Кеп-кеңеш берүү 
онлайн-платформаларга которулду. Метадон 
программасынын колдонуучуларына дарысы 
бир нече күнгө алдын ала бериле баштады, 
оорулууларды видеокөзөмөлдөө тажрыйбасын 
сынап көрдүк. Менин оюмча, азыркы кырдаал 
келечектеги кадамдарыбызды пландаганга 
жакшы сабак болот жана биргелешип аярлуу 
катмарды коргоонун мыкты чечимдерин 
табабыз деп үмүттөнөм”, – дейт Динара 
Дүйшөнова.

Сөз болуп жаткан категорияга кирген 
адамдардын арасында, бактыга жараша, 
Covid-19 жуктуруп алгандар жок. Долбоордун 
кызматкерлери бул кырдаалдан мындан ары да 
жоготуусуз чыгууга үмүт кылышат. 
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Аргасыз 
изоляциядагы 
жашоо
COVID-19 пандемиясынын айынан көп 
өлкөдө жарандардын үйдөн чыгуусуна тыюу 
салынган. Кыргызстандын дагы айрым 
шаар жана район тургундары эки ай бою 
аргасыздыктан изоляцияда олтурушту. Бирок 
бул аймактарда өзгөчө абал тартиби алынганы 
менен дагы эле көчөгө чыгууга чектөө 
бар. Психикалык саламаттык жаатындагы 
адистердин айтымында, карантин жана 
изоляция көптөр үчүн оор сыноо. Анткен 
менен биздин коомдо башка күндөрү дагы 
аргасыздан үйдөн чыкпай жашагандар бар. 
Кеп майыптыгы бар адамдар же психикалык 
жактан жабыркагандар эле эмес, аларга кам 
көрүп, ар дайым жанында болгондор жөнүндө.

Айгүл САДЫРОВА (аты-жөнү өзгөртүлдү) 
35 жаштагы Арзыматтын апасы 
(диагнозу – ДЦП)

– Уулум эсин жоготуп 
төрөлгөндүктөн саламаттыгы 
жакшы эместигин түшүнгөнбүз. 
Он күндөн кийин көзүн ачты. 
Төрөт үйүнөн эле бир ооруканадан 
экинчиге которулуп жүрдүк. Балам 
алсыз эле, тез-тез ооруп, жөтөлү 
кетпей койду. Жети жашка 
чыкканда гана баары токтоду. Үч 
жашында жөрмөлөп, он жашында 
басып баштады. Мурда суук тийсе 
тез эле айыкчу, азыр айлап ооруйт, 
табити жоголуп, суу эле ичип 
калат.

Айрыкча өткөн жылдан баштап 
Арзымат алсыз болуп, өз алдынча 
баса албай калды.

Арзыматтын ДЦП менен ооруурун 
төрөлгөнүнө бир ай болгондон 
кийин билдик. Өмүр бою майып 
болуп каларын айтышты. 
Дарыгерлер, тууган урук – баары 
“майыптар үйүнө өткөрүп сал” 
дешти. Бирок маркум жолдошум 
“өз баламдан баш тартпайм” деп 
койгон.

Ошентип, мен 20 жашымда майып баланын апасы 
болуп, андан бери бир күн да иштеген жокмун.

Арзымат үй-бүлөдөгү үчүнчү бала. Анын агасы, 
эжеси жана карындашы бар. Мен үйдө балдарды 
карап, жолдошум бизди багып турду. Азыр улуу 
балдарым мага жардам беришет. Уулум инисин 
жуунтуп, кээде шаар сыртына алып чыгып 
турат. Арзымат азыр 35 жашта. Экөөбүз 
дайым чогуу болгондуктан ортодо күчтүү 
байланыш бар. Баарынан ал мени жакшы 
көрөт. Бир-эки саатка жок болуп калсам, 
келгенде кол чаап, сүйүнүп тосуп алат. Көңүлү 
жок болгондо китептерди жыртып, идишти 
сындырып баштайт. Ошого анын кыжырына 
тийбегенге аракет кылабыз. Мамлекеттен 
төрт миң сом жөлөк пул алабыз, квартал 
сайын 800 сом, жылына бир жолу 1,5 тонна 
көмүр берет.

Ал ооруганда бизге өтө кыйын. Себеби 
ооруканага алып бара албайбыз, дарыгерлер 
үйгө келбейт. Мисалы, акыркы күндөрү тиши 
көп ооруп жатат. Аны стоматологго алып 
барыш үчүн такси жалдап, бир жагына эле 
300 сом чыгымдаш керек. Ооруканада аны 
менен тепкичтерден чыгып, кезек күтүш 
керек – бул биздин шартта реалдуу эмес. 
Менин балама окшош балдарга мамлекет 
медициналык кызматты үйгө көрсөтпөгөнү 
өкүнүчтүү.
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Гүлмира АСАНКУЛОВА
63 жашта, Ысык-Көл облусунун тургуну

- Жолдошумдун көзү көрбөй калганда биз бул өмүр 
бою экенине ишенгибиз келген эмес. Башка илдеттер 
сыяктуу эле өтүп кете тургандай кабыл алганбыз. Ал 
30 жылдан бери кант диабети менен ооруп, көзүнүн 
көрүүсү начарлап кеткен. Бирок жакшы эле көрүп, 
машинаны дагы айдай алат эле.

Ошол күнү, көктөмдө көзүнүн кан басымынын 
көтөрүлүшүнө каршы дары алганы кетти. Дарыгер 
көтөрүлүп турган кан басымын өлчөбөй эле ийне 
сайып, көрүүчү нерв тамырлары өлүп калды. Болду… 
Караңгылык… Үмүт арткан бир нече операция 
жардам берген жок. Жолдошум ар бир операцияга 
көзү көрүп, неберелери менен ойноп, аларга китеп 
окуп, спорт менен машыгып, Кыргызстандын 
түштүгүн кыдырып чыгуу ниети менен кирет эле…

Жолдошум өтө кыймылдуу, спорт менен машыгып, 
көп китеп окуп, жакшы ырдап, олтуруштардын 
гүлү эле. Активист катары биздин айылдын 
шартын жакшыртуу үчүн демилге көтөрүп турчу. 
Ооруганга чейин айыл башчысы болду, кийин жумушун 
тапшырганга туура келди.

Мындан ары бизге башкача жашоого үйрөнүүгө туура 
келди. Бирдемени сүзүп, чалынып албай ашканага 
жетиши керек. Тамак жеп жатканда колуна кашык, 
майлык карматып, дасторкон үстүндө төгүп, колу-
бутун күйгүзүп албагандай, өзү таап жей тургандай 
кылып жайгаштыруу зарыл.

Көзү көрбөй калгандан кийин биз кол кармашып алып 
анча-мынча конокко бара турган болдук. Жолдошум 
“жаш кезде уялып, кол кармашып баспайт элек, эми 
аны толуктап жатабыз” деп тамашалап коёт.

Үч жылдан кийин таманынын жарымын кесип салууга 
туура келип, балдак менен басып калдык. Жолун табуу 
үчүн ал балдак менен дубал, эшиктерди ургулайт. Дагы 
үч жылдан кийин сол буту толук кесилди.

Ошентип, жашообуздагы өзгөрүүлөргө 
көнүп жашап келе жатабыз. Мурда чанда 
болсо да ары-бери чыгып калсак, азыр 
үйдөн чыкпайбыз. Такай жанындамын, 
эртеден кечке көзүнө дары тамызып, 
күнүнө төрт жолу инсулин сайып, 
кан басымына дары жана кошумча 
витаминдерди берип турам.

Андан сырткары, китеп окуп, сканворд 
чечип, кинолорду баяндап берем. Кээде 
мени “жаман аялсың” деп тамашалап, 
жазуучу Николай Островскийдин көзү 
көрбөй калганда анын сөзү менен 
машинкада китептерин терип чыккан 
аялы менен салыштырып калат. Бир-
эки саатка бир жакка жөнөп калсам 
кыжырданып баштайт. Айтпайт, бирок 
менин үйдөн чыгышымды каалабайт.
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Айнагүл СЫДЫКОВА (аты-жөнү өзгөртүлдү) 
19 жаштагы Алмаздын чоң апасы.

- Алмаз сегиз айлыгында кырсыкка кабылды. 
Неберем башка бөбөктөрдөй эле ал кезде 
жөрмөлөп, бутуна туруп, чупа-чупсту соруп 
калган. Чоңдорго жылмайып, кыскасы, кадимки 
эле саламаттыгы чың бала болчу. Бир жолу 
кызым чалып уулу шалдырап, титиреп, 
тырышып баштаганын айтып ыйлап кирди. 
Ооруканага жөнөдүк, невропатологго көрсөтүш 
керек дешти. Дарыгерлердин баары эле өлкөдөгү 
белгилүү невропатологду айтып калышты. Ал 
балдардын неврологиясы боюнча кудай экенин 
айтышты. Ал Алмазга эпилепсия деген диагноз 
койду.

Карышууну токтотуу үчүн ал чоң өлчөмдө 
транквилизаторду берип баштады. Бирок 
небереме жардам болгон жок. Түнү бою ыйлап 
чыгат эле.

Алмаз бир жашка чыкканда Германиядан 
дарыгерлердин тобу келди. Баланы карап көрүп, 
качан акыркы жолу эмдөөдөн өткөндүгүбүздү 
сурашты. Мен карышуудан бир күн мурда кызым 
эмдөөгө барганын эстедим. Немец догдурлар Алмазга 
ал вакцина туура келбестигин айтышты. Анын 
кесепетинен баланын тарамыштары тырышып 
баштаган. Баланы жок эле эпилепсиядан эмес, 
эмдөөнүн зыянынан дарылаш керек болчу экен. 
Биздин дени сак балабыз заматта майып болуп 
калды.
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Инклюзивдик коом үчүн 
кандай шарттар түзүлүшү
керектигин билгиңиз келсе, 
QR-код менен шилтеме 
аркылуу роликке кириңиз

Сегиз жашка чейин бардык кароодон өттүк. Бирок 
баланын абалы жакшырган жок. Быйыл 19га 
чыкты. Сүйлөй албайт, өз алдынча дааратканага 
бара албайт, жада калса шилекейин дагы жута 
албайт. Жалаягын саат сайын алмаштырып 
турабыз. Ыйлап же күлүп, өзүнүн сезимдерин 
билдире албайт. Көнүгүүлөрдү кылып жүрүп 
адамдын көзүнө бир нече секунд караганды 
үйрөндү. Ага чейин асманды гана карачу.

Башында күнүнө 25-30 жолу карышып, түнү менен 
ыйлап чыгат эле. Россиядан чыккан дарылар жардам 
бербей, бизге европалык дарыларды сунуштап 
калышты. Ошентип, биз Польшадан буйрутма 
менен алдырып, 80 %га тырышканын азайттык. 
Психоневролог, массажисттер менен иштедик. 
Сегиз жаш болгондо бутуна туруп калды. Анан эле 
кырсык болуп, бутун сындырып алды. Булардын 
сөөктөрү алсыз болот экен. 

Кызым иштеп, акча таап баарыбызды багышы 
керек. Алмаздан башка эки өспүрүм уулу бар. 
Алмаздын атасы менен баласы ооруп калгандан 
кийин ажырашып кетишти. Ошондуктан 
неберелеримди өзүм карайм. Күндүз тамагын 
берип, жалаягын алмаштырып, дарыларын 
ичирем.

Алмазды жалгыз калтырсак кулап, туура эмес 
жатып, шилекейине чакап кетиши мүмкүн. 
Ошондуктан дайым жанындамын. Апасы 
экөөбүздөн башкалардан коркот. Күнүнө бир 
жолу эшикке алып чыгып, эртең мененки таза 
абадан дем алдыртып турам. Биздин короодо 
лифт тез-тез бузулат. Неберем менен бешинчи 
кабаттан ылдыйга түшүш кыйын, өзүм көтөрө 
албасам. Пандус жасап бергиле деп бардык 
жакка кайрылдым, бирок жооп жок. Биздин 
өлкөдө сен өз кайгың менен жалгызсың.
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ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ ШАРТЫНДА 
БЕКЕР ЮРИДИКАЛЫК КЕҢЕШ

112
Айнура АЛЫМБЕКОВА
БУУӨП/ Кыргызстанда укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн сот
адилеттүүлүгүнө жетүү долбоору
Координатор

“Азыр эң актуалдуу болгон суроолор – карыздык 
келишимдер, акчалай милдеттемелер, форс-
мажорго байланыштуу жоопкерчиликтен бошотуу, 
мыйзамсыз иштен алуу, төлөнбөгөн эмгек өргүүсүнө 
жөнөтүү, Эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жөлөкпулду 
төлөөдөн жана башка кепилдиктерден баш тартуу, 
салыктык отчетторду түзүү жана тапшыруу, 
ишкердикти токтотуп турууга, патентти жабууга, 
ошондой эле ажырашуу, үй-бүлөлүк зомбулук, 
балдарды тарбиялоого байланыштуу суроолор”. 
Айнура АЛЫМБЕКОВА

Өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал 
шартында жарандардын юридикалык, 
укуктук жардамга муктаждыгы өсөт. 
Бул муктаждыкты канааттандыруу үчүн 
БУУӨП 112 тутумун ишке киргизген.
Бул долбоордун максаты туурасында 
кеңири БУУӨП “Кыргызстанда укуктук 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн сот 
адилеттүүлүгүнө жетүү” долбоорунун 
координатору Айнура Алымбекова айтып 
берет.
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112  ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ 
НОМЕРИ ЖӨНҮНДӨ АЙТЫП 
БЕРСЕҢИЗ?

ЮРИДИКАЛЫК КЕҢЕШТИ 
КИМДЕР АЛА АЛАТ?

ЭҢ КӨП КАНДАЙ СУРОО 
МЕНЕН КАЙРЫЛУУ БОЛОТ?

БУУӨП 
КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫН 
УКУКТУК САБАТТУУЛУГУН 
ЖОГОРУЛАТУУ ҮЧҮН КАНДАЙ 
ПРОГРАММАЛАРДЫ ИШКЕ 
АШЫРУУДА?

ДОЛБООРДУН 
ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ ЭМНЕДЕ?

ЮРИДИКАЛЫК КЕҢЕШТИ 
КИМ БЕРЕТ?

112 тутуму БУУнун Өнүктүрүү 
программасынын жана 
Бүткүл дүйнөлүк банктын 
техникалык долбоорлорунун 
колдоосу менен түзүлгөн:

– “Бирдиктүү терезе” принциби менен ыкчам 
кызматтарды чакыруу ишин уюштуруу;

– Ыкчам кызматтарды чакыруу 
учурунда өз ара кызматташтыгын жакшыртуу 
жана тез арада жооп берүүнү камсыздаган 
жалпы иш-чараларды уюштуруу;

– Ыкчам кызматтарды чакыруу жолунун 
талаптарын Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына шайкеш келтирүү.

112 тутумуна юристтерди кошуунун 
максаты – жарандардын азыркы өзгөчө 
абал, өзгөчө кырдаал жана карантин, 
же башка дагы шарттардан улам пайда 
болгон укук чөйрөсүндөгү суроолоруна так 
жана түшүнүктүү маалымат берүү.

Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар 
министрлигинин 112 тутумунун юристтери 
өлкө жарандары, чет элдик жарандар, 
мигранттар, качкындар – баарына алгачкы 
керектүү маалыматты беришет. Андан ары 
эгер кененирээк укуктук жардам керек 
болсо, Мамлекет Кепилдеген Юридикалык 
Жардамды Координациялоо Борбору 
менен (ЦК ГГЮП) жактоочуну аныктоо үчүн 
байланыштырылат.

Бүгүнкү күндө эң актуалдуу укуктук суроолор: 
– Карыздык келишимдерди аткарбоого 
байланыштуу көйгөйлөр, акчалай 
милдеттемелерди аткаруу мөөнөтүн жылдыруу, 
форс-мажорго байланыштуу жоопкерчиликтен 
бошотуу;

– Мыйзамсыз иштен алуу, төлөнбөгөн 
эмгек өргүүсүнө жөнөтүү, Эмгек кодексинде 
көрсөтүлгөн жөлөкпулду төлөөдөн жана башка 
кепилдиктерден баш тартуу;

– Салыктык отчетторду түзүү жана тапшыруу, 
ишкердикти токтотуп турууга, патентти жабууга 
байланышкан суроолор;

– Ажырашуу, үй-бүлөлүк зомбулук, балдарды 
тарбиялоого байланыштуу суроолор;

– Өзгөчө абал тартибинин эрежелерин жана 
эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 
талаптарды  бузгандыгы үчүн жоопко тартуу, 
жалган маалыматты таркатуу, кызматтык 
абалын кыянаттык менен пайдалануу, өзгөчө 
абал учурунда жактоочунун кесиптик жардамын 
алууга тоскоолдук.

Юридикалык кеңештерди жарандык, 
эмгек, үй-бүлө, кылмыш жана 
административдик укук жаатындагы 
адистер берет. Алты юрист жумушка 
тартылды. Алардын баардыгы өз 
кесибинин мыктылары экендигин 
белгилей кетүү ашыкча болбос. 
Эмгек тажрыйбасы 15 жылдан ашык, 
учурда жактоочу болуп иштегендер, 
юридикалык илимдин ар кандай 
даражасына ээ болгон кесипкөйлөр иш 
алып барат.

Үч тилде кеңеш берилет: кыргыз, орус 
жана англис. Дүйшөмбүдөн ишембиге 
чейин аптасына алты күн эртең 
мененки 8ден кечки 8ге чейин иш 
алып барышат. Тынымсыз байланышка 
юридикалык жардам сурап кайрылган 
ар бир жаран юристтерге багытталат.

Финляндиянын Тышкы иштер 
министрлиги тарабынан 
каржыланган «Кыргызстанда 
укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
үчүн сот адилеттүүлүгүнө жетүү” 
долбоору Юстиция министрлигине 
2016-2020-жылга карата калктын 
укуктук маданиятын жогорулатуу 
Концепциясын иштеп чыгууга көмөк 
көрсөттү.

“Тилектештик автобусу” – жогоруда 
аталган концепциянын багыттарынын 
бири. Анда мамлекеттик кызматкерлер, 
юристтер элге жеринен укуктук жардам 
көрсөтүшөт. Долбоордун колдоосу менен 
Чүй жана Ош облустарында 13 пилоттук 
Бекер Юридикалык Кеңеш берүү 
Борбору ачылды.

Бул демилгелерден сырткары, долбоор 
калктын аярлуу катмары арасында 
дагы укук боюнча маалымдоо иштерин 
жүргүзүп келет.

Кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчү менен 
2020-жылдын 16-мартында иштей баштаган 
Өзгөчө кырдаал учурунда кадамдарды 
координациялоо тобуна биргеликте  
гуманитардык колдоо чараларынын 
алкагында COVID-19дун жайылышына 

байланыштуу жардам көрсөтүү жана 
эртерээк калыбына келүүсүнө даярдоо 
максатында иш-чаралар иштелип 
чыкты.

Алардын бири COVID-19 инфекциясынын 
жайылышын ооздуктоо үчүн 
киргизилген өзгөчө абал же өзгөчө 
кырдаал учурунда жарандарга 112 
тутуму аркылуу бекер юридикалык 
жардам көрсөтүү болуп саналат.

Анткени мындай учурда юридикалык 
жардамга муктаж жарандардын саны 
өсөт. Мындан улам БУУӨП “Жаңы 
чечимдер” коомдук биримдиги менен 
бирге өлкө атуулдарына жана чет 
элдик жарандарга сапаттуу, ыкчам 
юридикалык колдоо көрсөтүүчү 
долбоорду ишке киргизди.

КЕНЕН 
МААЛЫМАТ
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COVID-19: БУУӨПтүн 
пандемияга каршы салымы
БУУӨП Кыргызстанда үч жылдан бери Глобалдык фонддун АИВ жана 
кургак учук илдеттерин натыйжалуу көзөмөлдөө боюнча долбоорун 
ишке ашырып келет. Аталган долбоор боюнча Кыргызстанга 
$21 миллион өлчөмүндө грант тартылган. Бул каражаттар АИВ 
жана кургак учук менен ооругандарга ар тараптуу жардамдарды 
берүүгө жумшалган. Аталган долбоор COVID-19 боюнча кырдаалды 
турукташтырууда да өлкөгө өз салымын кошо алды. Долбоордун 
координатору Инга Бабичева каражат кандай максаттарга 
жумшалганын жана дагы кандай жардамдар келээри күтүлүп 
жатканын айтып берди.

- АИВ жана кургак учук илдеттерин алдын алуу, дарылоо, колдоо 
боюнча долбоор дээрлик 2,5 жылга созулду. Үстүбүздөгү жылы ал 
өз ишин жыйынтыктап жаткандыктан Глобалдык фонд жаңы 
раунд өткөрүү ниетин жарыялаган. Март айында Кыргызстан ага 
катышуу ниетин билдирип арыз жолдогон. Суммасы $26 миллион 
грант азыр каралууда. Ал эми соңку кырдаалга байланыштуу 
Глобалдык фонд бул долбоордун үнөмдөп калган каражаттарын 
пандемияга байланыштуу чыгымдарга сарптаганга уруксат берди. 
Ошентип, долбоор бул багытта да салымын кошо алды.

Жалпысынан $400 миң үнөмдөлгөн каражатты COVID-19 боюнча 
чыгымдарга сарптаганга уруксат берилген. Мүмкүнчүлүктөн 
пайдаланып биз 10 ИВЛ аппаратын сатып алдык. Мындан 
тышкары 6650 тест жана коргонуу каражаттарын сатып 
алдык. Бул каражаттар негизинен биз иш алып барган максаттуу 
топторго арналган. Мисалы, кургак учук менен коронавирустун 
белгилери өтө окшош, ошондуктан тесттер абдан керек. Биздин 
максаттуу топторго АИВ, кургак учук менен ооругандар, секс-
кызматкерлер, ийне сайынган баңги колдонуучулар кирет. Булар 
вируска катыштуу өзгөчө аярлуу категория болуп саналат. Андан 
тышкары ИВЛ аппараттарын ооруканаларга койдук, алар бир 
гана биздин максаттуу топ үчүн эмес, жалпы калкка кызмат 
кылат жана долбоор бүткөндөн кийин саламаттыкты сактоо 
системасында калат.

КАНДАЙ СУММА 
ЖӨНҮНДӨ СӨЗ БОЛУП 
ЖАТАТ ЖАНА АЛ 
КАРАЖАТТАР ЭМНЕГЕ 
ЖУМШАЛДЫ?

Инга БАБИЧЕВА

CҮРӨТ | РУСЛАН КУБАНЫЧБЕКОВ
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- Глобалдык фонд жакында эле $500 миллион бош каражаты 
бар экенин жана мамлекеттер муктаждыктарын чагылдырган 
арыз менен кайрылса боло турганын жарыялады. Бул 
мамлекеттер үчүн COVID-19 боюнча тез жардам болуп 
саналат. Кыргызстан да бул долбоорго катышат. Азыр жардам 
алууга арыз даярдоо үчүн жумушчу топ түзүлүп жатат. Ал 
эксперттердин да эмгеги төлөнүшү керек да. Менимче, жакын 
арада ошол максаттарга донор табылып, иш башталат деп 
ойлойм. Эрежелер боюнча, биз мурдагы долбоордун акчасынан 
келечектеги долбоорго жумшай албайбыз. Ошондуктан азыр 
башка донор издеп жатабыз. Эгер бул өтүнүч кабыл алынса, 
анда Кыргызстан Глобалдык фонддон дагы $2,5 миллион 
өлчөмүндө жардам алат. Бул бир жылга эсептелген тез жардам 
болуп саналат.

- Азыр бардык кызыкдар тараптар өз муктаждыктарын карап 
чыгып, сунуштарын даярдап жатышат. Эң башкысы - буга 
чейин келген жардамдардын муктаждыктарын кайталабашы 
керек. Өтүнүч катын даярдоого биз да катышабыз. Анткени 
БУУӨП Глобалдык фонддун долбоорлорун 2011-жылдан бери ишке 
ашырып келет, ошондуктан тажрыйбалуу эксперттерибиз көп. 
Экинчиден, биз донордук коомчулукка мүчө болуп эсептелебиз 
жана азыр кайдан, кандай жардамдар келип жатканын 
жакшы билебиз. Учурда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо 
уюму, Дүйнөлүк банк, ЮСАИД жана башка көптөгөн эл аралык 
уюмдардан жардамдар келүүдө. Биз бул жардамдар жапкан 
муктаждыктарды кайра кайталабашыбыз керек. Менимче, 
эң негизгиси азыр Кыргызстан социалдык жардамга муктаж. 
Көп адамдар жумушсуз калышты, үй-бүлөлөрүн бакканга 
каражаты жок оор абалда. Анысы аз келгенсип ооругандары 
да бар. Бул биринчи кезектеги муктаждыктар деп ойлойм. 
Андан соң, албетте, саламаттыкты сактоо системасы: 
дары-дармек, ташуу, тесттерди сатып алуу ж.б. Азыр бардык 
процедураларды өз убагында өткөрсөк, июль-август айларында 
жардамды алып калабыз. Азыр болжолдонуп жаткандай 
вирустун экинчи толкуну боло турган болсо, анда бул олуттуу 
колдоо болот деп ойлойм.

COVID-19 КЕСЕПЕТТЕРИ 
КЕМИНДЕ БИР 
ЖЫЛГА СОЗУЛАТ ДЕП 
БОЛЖОЛДОНУУДА, БУЛ 
БАГЫТТА ДАГЫ КАНДАЙ 
КОШУМЧА ДОЛБООРЛОР 
ИШКЕ САЛЫНЫШЫ 
МҮМКҮН?

БУЛ ЖАРДАМДЫН 
КАРАЖАТТАРЫ КАНДАЙ 
МУКТАЖДЫКТАРГА 
БАГЫТТАЛЫП ЖАТАТ? 45
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БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 
ТАБИЯТЫ ӨЗГӨРҮҮДӨ
Тренддер жана чакырыктар
Сапаттуу билим адамдардын жашоо шарттарын 
жакшыртууга жана туруктуу өнүгүүнү камсыз 
кыла турган негизги шарттардын бири. БУУӨП 
туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын белгилеп, ошол 
багытта Кыргызстанда да иш алып барып келет. 
Бул максаттардын төртүнчүсү - сапаттуу билим. 
Пандемия шартында көп өлкөлөрдө өзгөчө жапа 
чеккен дал ушул билим берүү тармагы болду. 
Өнүккөн өлкөлөрдө маалыматтык технологиялар 
окуу процесстеринде кеңири өздөштүрүлүп, анын 
бир бөлүгүнө айланып калган. Бирок көп 
өлкөлөрдө эң эле жөнөкөй туруктуу интернетке 
кошулуу да чоң көйгөйлөрдөн.

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү 
программасы (БУУӨП) COVID-19 жана 
мамлекеттердин даярдыгын иликтеген “Даярдык” 
аттуу онлайн-панелинде жер шарындагы калктын 
85,5%нын ишенимдүү кеңири форматтагы 
интернетке кошулуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу 
айтылган. Кыргызстанда болсо ар бир 100 адамга 
122,6 мобилдик байланыш, 5,6 стационардык 
кеңири форматтагы байланыш туура келет. Бул 
онлайн режиминде иштөөгө жана билим алууга 
жол берет.

МАКАЛА | ЧОЛПОН БЕКБОЛОТОВА
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Кыргызстан онлайн билим берүүгө чукул өтүүгө аргасыз болду. Күнү-түнү жүздөгөн теле-
сабактар тартылып, эзели камера көрбөгөн мугалимдер алып баруучулук кесиптин даамын 
татышты. Кыска мөөнөттө миңдеген мугалимдер окуудан өтүп, жүздөгөн онлайн окуу куралдары 
иштелип чыкты. Алардын канчалык сапаттуу жана натыйжалуу экени, албетте, башка маселе.

“Дистанциялык окуу баштайбыз деген буйрук 
келгенде менин алдымда турган эң чоң кыйынчылык 
жаңы технологиялар менен иштөө болду, ошол эле 
смартфон, ноутбук, алардагы ар кандай программалар, 
тиркемелер. Эбегейсиз чоң өлчөмдөгү маалыматтарды, 
билимдерди кыска мөөнөттө сиңирүүгө, үйрөнүүгө 
туура келди. Кыскасы, кыргыздар куда келээрде жылдап 
каралбаган үйүн бир түндө ремонттоп чыкыйтып 
койгондой эле болдук”.

“Биздин эле класстабы, билбейм, айтор, башында 
баарыбыз башаламан болдук. Балдардын көбү 
катышпайт, тапшырмаларды бири-биринен көчүрүп 
салып коюшат. Ошондуктан дисциплинабыз даяр 
эмес болду деп ойлойм. Мугалим көрбөйт да, балдар 
өз билгендерин кылышты. “Бул мага керек да” деп 
окугандар аз эле болду. Ага көнгөн эмеспиз да. Бирок 
ошентип тандалат деп ойлойм. Азыр аябай билинет, 
онлайн окуу процессине “окуш керек” деген балдар 
эле катышат, тапшырмаларды аткарышат, окугусу 
келбегендер жумуш иштеп кетет болуш керек”.

Назгүл БУЛАРКИЕВА
мугалим

Искендер
9-класстын окуучусу

Окуучу, мугалим, ата-эне, эскилиги жеткен билим берүү системасы үчүн бул кадимки эле чоң сыноо 
болду. Вируска байланыштуу түзүлгөн кырдаал аларды толук жаңыланууга, башкача ой жүгүртүүгө, 
заманбап мамиле кылууга, көп жаңы билимдерди өздөштүрүүгө аргасыз кылды.
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Ооба, мурда баланын жакшы окуганы же жаман окуганы дээрлик мугалимдин же жалпы 
мектептин маселеси болуп келген. Көпчүлүк ата-энелер акча табуу менен көбүрөөк алек 
болуп, балага тарбия берүү, билим берүү жоопкерчилигин мектепке оодарып, мектептен 
талап кылганга өтүшкөн. Соңку кырдаал ата-энелер үчүн да чоң чакырык таштады – өз балаң 
менен 24/7 мамиле түзүү, чогуу отуруп үй тапшырма аткаруу бир чоң ишканага жетекчи 
болгондон да кыйын экенин ата-энелер түшүндү.

Коронавирус мугалимдин баркын таанытты.

“Чындыгында кыйын эле болуп атат. Беш балам 
бар, төртөө мектепте окуйт. Бир телевизор, 
бирөө көрсө башкалары көрбөй калат. Жогорку 
класстагы балдарымдын смартфондору бар, эки 
кенжемди өзүмдүн телефонум менен алмак-
салмак окутканга аракет кылып жатам. Көп 
нерсесин түшүнбөй да калып жатабыз. Төрт 
баланы көзөмөлдөп, карап отуруштун өзү эле чоң 
маселе экен, бир күнүм толук эле ушуга кетет”.

“Кыйналганыбыз менен бул кырдаал мугалимдерге 
чоң утуш алып келди. Жети миң сом айлыкка 
иштеп келген мугалим коом үчүн эң керектүү 
адам экени далилденди. Ата-энелер да окуу 
процессинин катышуучусуна айланды, муну менен 
“баарына мугалим күнөөлүү” деген стереотип 
жоюлду деп ойлойм. Дагы бир чоң утушубуз – 
жамандыр-жакшыдыр жаңы технологияларды 
өздөштүрүп алдык, эми бул билимдерибиз кандай 
болбосун келечектеги сабактарыбыздын сапатын 
жакшыртат деп ойлойм”.

Назгүл НАРЫНБАЕВА
Ысык-Көл облусунун тургуну

Назгүл БУЛАРКИЕВА 
мугалим
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Бул кырдаал билим берүү системасынын табиятын өзгөртөөрү талашсыз. Билим берүүдө 
жаңы багыттар, методикалар, ресурстар көбүрөөк пайдаланылып, заманбап мамилеге өтүүнү 
мезгил талап кылууда. Көп нерсе мурдагыдай болбосу тушүнүктүү. Бирок андан кандай 
сабак алып, кырдаал кептеген аргасыздыктан жеңүүчү болуп чыгууну тандайбызбы же 
утулуш жагына ыктайбызбы? Бул ар бирибиздин алдыбызда турган жоопкерчилик.

Эксперттердин айтымында, башка өлкөлөрдө бир нече жылга созулган санариптешүү 
процессин Кыргызстан кыска мөөнөттө ишке ашырууга аргасыз болду. Бирок азыр абалдан 
чыгуу үчүн жасалып жаткан билим берүү контенттеринде кайрадан эле заманбап тренддер, 
жаңы технологиялар, Z муунунун өзгөчөлүктөрү эске алынбай жатат.

Пандемия шартында дүйнө жүзүндө 1,5 миллиард балдар жана чоңдор мектептерге жана окуу 
жайларга бара албай калышты. Онлайн окууга өтүүдө эң аз жапа чеккен санариптик доордун 
“жергиликтүү тургундары” (native) болгон жаңы муун болду көрүнөт. Алар мурда чектөө коюлган 
сүйүктүү гаджеттерин ээн-эркин пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты. Буга байланыштуу БУУӨП 
балдарды онлайн мейкиндикте коргоо боюнча бир катар кеңештерин сунуштайт:

“Соңку кырдаал кандай негизги көйгөйдүн бетин ачты – өлкөдө 
мыкты менеджерлердин жоктугун көрсөттү. Эгер мыкты 
менеджерлер болгондо билим берүүдөгү мындай тренддерди алдын 
ала көрө алмак. Окутуучулар курамы буга таптакыр даяр эмес 
болуп чыкты. Айталы, 40 жыл мектепте иштеген Айша апа азыр 
кантип ZOOM аркылуу сабак берип жатат деп ойлойсуз. Азыркы 
балдардын билимге болгон көз карашы таптакыр башка. Эгер 
мамлекет билим берүүнү терең реформалоо үчүн инвестиция 
салганды үйрөнбөсө, биз эч качан эптеп күн көргөн мамлекеттин 
деңгээлинен чыга албайбыз”.

“WhatsApp аркылуу тапшырма жөнөтүп коюу - онлайн окуу 
боло албайт. Толук кандуу онлайн окутуу үчүн ресурстарды, 
платформаларды, китептерди түзүшүбүз керек. Кадимки класста 
өтчү сабакты камерага айтып берип коюу натыйжасыз метод. 
Сабактардын интерактивдүүлүгүн арттырып, “геймификация” 
же оюн элементтерин кошуу зарыл. Санариптешүү заманында 
мектепте информатика сабагы жумасына бир саат өтүлөт, 
10-11-класстарда такыр жок. Анда да 30-40 жыл мурда 
колдонулган программалоонун тили үйрөтүлөт, анын кимге кереги 
бар? Азыр онлайн кесипке үйрөтө турган сабактарды киргизүү 
зарыл. Чоңдор үчүн да онлайн кесиптерди үйрөнүү актуалдуу”.

Азиз АБАКИРОВ
КРнын билим берүү жана илим 
министрлигинин эксперти

Ширин МУКАНБЕТОВА 
Программалык камсыздоо жана 
кызматтарды иштеп чыгуучулар 
ассоциациясынын аткаруучу 
директору (КАРПОУ)

БУУӨП: БАЛДАРДЫ ОНЛАЙН МЕЙКИНДИКТЕ КОРГОО БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР

1
4

5

2

3

Жабдыкка “Ата-эне көзөмөлүн” орнотуп коюңуз. Балдар “кибербуллинг” сыяктуу олуттуу коркунучтарга 
туш болушу мүмкүн, бул туурасында кимге жана 
кантип кабарлоо керектигин билип алыңыз.

Бала сизден тартынбай жардам сурай алгандай 
мамилелердин маданиятын калыптандырыңыз.

Бала менен анын жеке маалыматтарынын коопсуздугу 
тууралуу сүйлөшүңүз.

Бала пайдаланган тиркемелер менен таанышып чыгыңыз.
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СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК: 
БИР IT ДОЛБООРДУН БАЯНЫ

COVID-19 илдетине каршы күрөштү колдоо максатында 
Кыргызстанда IT-штаб түзүлгөн. Ага 400дөн ашуун жергиликтүү 
жана башка өлкөлөрдө жашап иштеген кыргызстандык IT-адистер 
тартылган. БУУӨП бул демилгеге маалыматтык колдоо көрсөтүп 
келет. IT-штаб өзгөчө кырдаал шартында зарыл болгон бир катар 
санариптик продуктуларды иштеп чыкты. Алардын арасында онлайн-
билим берүүнү колдоо боюнча да IT-чечимдер бар.

IT жаатында жардамыбыз керектигин түшүндүк

Бактияр МУХАМЕД
маркетолог

– Өлкөдөгү кырдаал начарлап, өзгөчө абал 
киргизүү маселеси көтөрүлүп жатканда биз, 
IT жаатындагы ишкерлер, өзүбүздүн социалдык 
жоопкерчилигибизди сездик. IT жаатында 
жардамыбыз керектигин түшүндүк да, Билим 
берүү министрлигине кандай жардам бере 
алабыз деп кайрылдык. Жумушчу топ түзүлүп, 
өз ара кеңештик. Кыска убакыттын ичинде 
http://okuu.edu.kg сайтын ишке киргиздик. Бул 
ресурсту дагы көп жагынан иштеп чыгышыбыз 
керек, бирок, эң негизгиси, иш башталды. 
Келечекте бул ресурс окуучуларга, мугалимдерге, 
ата-энелерге, деги эле бардык кызыкдар 
адамдарга пайдалуу болот деп үмүттөнөм.

ТЕКСТ | ЧОЛПОН БЕКБОЛОТОВА
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Сайттын баалуулугу кооздугунда 
эмес, ички мазмунунда

Бул ресурс кимге пайдалуу?
Бактияр МУХАМЕД
маркетолог

Төлөгөн АМАТОВ
IT-кеңешчи

– Биз эркин форматты тандадык, мамлекеттик 
стандарттагы окуу программасынан тышкары 
кошумча маалыматтарды да киргизүү мүмкүнчүлүгү 
бар. Мугалимдер, авторлор, активисттер кызыктуу 
материалдарды жиберсе, аларды карап баарын 
сайтка чыгарабыз, өтө ийкемдүү форматка ээ. 
Техникалык жагынан алганда бул андай чоӊ система 
деле эмес, дизайны жупуну жана колдонгонго өтө 
жөнөкөй. Бирок азыркы максаттарды толук жабат. 
Маалыматтарды классы, сабактын аты же авторлор 
боюнча издөө мүмкүнчүлүгү бар, тесттер менен өзүн 
сынап же экзаменге даярданса болот. Ресурс негизгиси 
колдонуучуларга жеңил болушун максат кылганбыз, 
“Катталуу керек” деген сыяктуу тоскоолдуктар жок. 
Бир убакта 200-300 миң адам кирип пайдалана алат. 
Учурда мектеп программасы боюнча 4-чейректин 
материалдары толук киргизилди. 500дөн ашуун 
видеосабактар бар. Келечекте толук окуу программасы 
киргизилет. Азыр кыргыз жана орус тилинде иштеп 
жатат, келечекте өзбек жана тажик тилинде да 
кошулат. Кыска убакта жасалгандыктан кемчиликтери 
көп, дагы көп иштеп чыгууну талап кылат. Азыр биз бир 
тараптуу гана маалымат бере алабыз. Кийин кайчы 
байланыш жагын да ойлонуп жатабыз.

– Бул ресурс карантин шартында бардык мугалим, 
окуучулар үчүн актуалдуу. Бирок карантин бүтүп 
жай турмушка кайткандан кийин дагы маанисин 
жоготпойт. Анткени аралыктан билим алуу - дүйнөлүк 
тренд. Эң биринчиден, ооруп же кандайдыр бир себептер 
менен сабакка бара албай калган окуучулар үчүн өтө 
пайдалуу. Сабактын темасын билип алып, үйдөн эле 
окуса болот, ал тургай ошол өзү окуткан мугалиминин 
сабагын таап көрө алат. Экинчиден, сабактан алаксып 
же кечигип калып жакшы түшүнбөй калган балдарга 
кошумча жардам болот. Ошондой эле, эң негизгиси 
ресурстун дагы бир чоң максаты – инклюзивдик билим 
берүү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар
адатта бизде мектепке бара албайт. Алар мына ушул 
ресурс аркылуу толук мектеп программасын өздөштүрө 
алышат. Албетте, бул өтө көп жумуш, мындай 
балдардын ар бирине өзүнчө мамиле талап кылынат, 
ошого жарашы ыңгайлаштырышыбыз керек. Бирок биз 
буга даярбыз, бул акысыз жүргүзүлүп жаткан социалдык 
долбоор.
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Inno4KG - өнүгүү үчүн инновациялык чечимдер

БУУӨП Кыргызстандагы коронавирустун күчөп 
жаткан таасирине каршы күрөшүүдө инноваторлор 
менен иштешүүгө жана аларды колдоого умтулат.

Кыргызстанда калктын 25,6%ы 
жакырчылыктын чегинде жашайт. Алардын 
көпчүлүгү айыл жеринде жашашат жана 
бул алардын саламаттык жана башка 
социалдык коргоо кызматтарынан 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектеши мүмкүн. 
Мигранттардын акча которууларынан көз 
каранды болгондуктан өлкө экономикасы 
тышкы таасирлерге дуушар болот. Буга 
чейинки статистикага карасак, 
мигранттардын жылдык которуулары 
$2 миллиарддын тегерегинде болуп келген. 
Бул сумма жалпы өлкө өндүргөн кызмат 
жана товарлардын наркынын үчтөн бирине 
тете. Казакстан жана Орусия сыяктуу коңшу 

МАКАЛА | АСИПА АЛТЫМЫШЕВА

өлкөлөрдүн экономикасынын төмөндөшү 
Кыргызстандын экономикасын ого бетер 
алсыратышы мүмкүн. Кыргыз өкмөтүнүн 
маалыматы боюнча, коронавирустук 
инфекциянын кесепетинен бюджеттин 
чыгымы 28 миллиард сомду түзөт.

Учурдагы эпидемияда инновациялар 
ылдамдыкты, кызматташтыкты, 
көп түрдүүлүктү жана чечимдердин 
натыйжалуулугун камсыз кылуу, айрыкча 
аярлуу топтордун муктаждыктарын 
канааттандыруу, жамааттын туруктуулугун 
жогорулатуу үчүн керек, мында 
санариптештирүү алдыңкы ролду ойнойт.
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ӨЗҮН-ӨЗҮ 
ИЗОЛЯЦИЯЛОО 

МЕЗГИЛИНДЕГИ БИЛИМ 
БЕРҮҮНҮ КАЙРА КАРАП 

ЧЫГУУ

АДАМДАРДЫН ӨЗ АРА 
АРАКЕТТЕНҮҮСҮСҮЗ 
КАМСЫЗДОО ЖАНА 

ӨНДҮРҮҮ

ДОСТОР, ТУУГАН-ТУУШКАНДАР 
МЕНЕН БАЙЛАНЫШТА БОЛУУ 

ЖЕ COVID-19 ЖӨНҮНДӨ 
ТАК ЖАНА ӨЗ УБАГЫНДА 

МААЛЫМАТ БЕРҮҮ 
БУЛАКТАРЫН СУНУШ КЫЛУУ

БЕЙТАПТАРДЫН ДЕН 
СООЛУГУН КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЖАНА 
МЕДИЦИНАЛЫК МЕКЕМЕЛЕРГЕ 

ЖҮКТҮ АЗАЙТУУ ҮЧҮН 
АЛДЫҢКЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ИЗИЛДӨӨ

БУЛ МАКСАТТА БУУӨП INNO4KG 
АЧЫК ИННОВАЦИЯЛЫК ТАЙМАШ 

ЖАРЫЯЛАГАН

ТАЙМАШ ҮЙДӨ 
ИЗОЛЯЦИЯДА 

БОЛГОНДОРДУ КОЛДООГО 
БАГЫТТАЛЫП,ТӨМӨНКҮ 

БАГЫТТАР БОЮНЧА 
ЧЕЧИМДЕРДИ ИЗДЕГЕН:

Азыр бул сынактын алкагында 
келип түшкөн долбоорлор тандоо 

комиссиясынын сынынан өтүп 
жатат. Таймаштын жеңүүчүлөрү өз 

долбоорун ишке ашырууга $10 миңге 
чейин грант ала алышат. Колдоого 

алынган демилгелер өз натыйжаларын 
2020-жылдын сентябрь айынын аягына 

чейин көрсөтүшү керек.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ | РАСИМ НИЯЗАЛИЕВ

57



ОШ IT-ХАБ – 
КЕЛЕЧЕККЕ КАРАТА 
КӨРӨГӨЧТҮК
Пандемияда байыган 
IT-гиганттар
Пандемия шартында көпчүлүк дүйнө калкы жана 
компаниялар кирешесин, ишин жоготкон маалда, IT, 
жогорку технологиялар жаатындагы миллиардерлер 
байлыгын көбөйтө алган, деп жазат Forbes басылмасы. 

Мисалы, offline дүкөндөр карантинге жабылганда, 
Amazon интернет дүкөнүнүн акциялары 29%га өсүп, 
анын негиздөөчүсү Джефф Безос байлыгын $30 
миллиардга көбөйтө алган.

Ал эми Кытайда online сатуулар боюнча Alibaba’дан 
кийинки орунда турган Pinduoduo интернет дүкөнүнүн 
ээси Колина Чжэн Хуана пандемия маалында $17,9 
миллиардга байып, Кытайдын эң бай адамдарынын 
тизмесинде үчүнчү болуп калган. Жалпысынан IТ-
компанияларга ээлик кылган же анда үлүшү бар 
миллиардерлер пандемия маалында баарынан көп акча 
табышкан. Технологиялык компанияларды бириктирген 
Nasdaq индекси май айынын башында 37%га өсүп 
плюска чыккан жана бул S&P 500 жана Dow Jones 
фондулук индекстеринин көрсөткүчтөрүнөн жогору, деп 
жазат Forbes.

Эл аралык валюта фондунун прогнозуна карасак дагы, 
азыркы пандемия орто гана билими бар адамдардын 
кирешеси жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүндөгү 
теңсиздикке алып келип, бирок ошол эле маалда ал 
жогорку билимдүү адамдардын иш менен камсыз 
болуусуна дээрлик таасир бербейт.

ТЕКСТ | НАЗГҮЛ КОҢУРБАЕВА

СҮРӨТ | ЭДИЛБЕК БУЗУРМАНКУЛОВ
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Фергана өрөөнүнө 
кадам таштаган 
IT-хабдын дымагы
Санариптик экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн 
колдонуу менен жаштарды, айрыкча аймактык 
жаштарды, анын ичинде кыздарды жана ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды 
татыктуу иш менен камсыз кылуу максатында 
БУУӨПтүн санариптик окутуу программасы Ош 
шаарында IT-хаб куруу долбоорун баштады.

“McKinsey” консалтинг компаниясы 2030-жылга 
карата дүйнөдө автоматташтыруунун айынан 
400 миллиондон 800 миллионго чейин киши 
ишсиз калат деп прогноздойт. Бирок ошол эле 
маалда 2017-жылы жарык көргөн “Jobs lost, 
jobs gained: What the future of work will mean 
for jobs, skills, and wages” отчетунда McKinsey, 
буга чейинки өндүрүш революциялары бир 
канча кесипти жок кылганы менен ордуна жаңы 
иш орундарын жаратканын белгилеп, жумуш 
баарына жетет, бирок адамдардын кирешеси 
кесиптин жеткиликтүүлүк деңгээлинен көз 
каранды болот, дейт. Башкача айтканда, тигил 
же бул кесипке иштейм дегендер канча көп 
болсо, ошол кесиптеги эмгек акы ошончо төмөн 
болот дегендик. Демек, жогорку билимдүү 
адамдын атаандаштык чоң болбогон уникалдуу 
кесипти тандап, ал аркылуу татыктуу айлык алуу 
мүмкүнчүлүгү жогору болот.

БУУӨП бул максатта ЖТПнын ийгиликтүү 
мүчөлөрүн Ош жергесине алып барып 
жергиликтүү жаштарга окутууларды өткөрүп, 
бул багытта жакшы өнүгүп жаткан Белоруссия, 
Украинанын өрнөктөрүн жайылтууну пландоодо.

“Максаты - бүтүндөй Фергана өрөөнүнүн жаштары 

арасында тышкы жана ички миграцияны ооздуктап, 

санариптик экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн 

колдонуп үйүндө олтуруп эле дүйнөгө иштөөсүнө шарт 

түзүү. Эгер жаштар, айрыкча кыздар IT жөндөмдөрдү, 

санариптик билимдерди өздөштүрүп өздөрүн татыктуу 

жумуш менен камсыз кылып алса, анда бул жалпы 

өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө да чоң салым болот. 

Башкача айтканда, биздин дагы жаштар санариптик 

экономикадагы үлүшүн алып, дүйнөлүк базарга иштеп, 

оокатына тың болсун деген максат.

“Борбор Азияда жаш калктын санынын өсүүсү төртүнчү 

өндүрүш революциясына, башкача айтканда, арзан 

жумушчу күчү роботтор менен алмаштырылып 

жаткан мезгилге дал келүүдө. Бирок жогоруда сөз болгон 

изилдөөнүн авторлору автоматташтыруу процесси 

өнүккөн өлкөлөрдө тезирээк, ал эми биз сыяктуу өнүгүп 

келе жаткан өлкөлөрдө жай жүрөөрүн белгилейт. Деген 

менен бул процесс Фергана өрөөнүнө сөзсүз таасир берет. 

Анткени бул жакта эмгекке жарамдуу калктын көпчүлүгү 

чет өлкөлөргө мигрант болуп кеткен жана ал жакта 

дал ушул роботтор ордун баса турган кара жумушта 

иштешет. Андыктан Ош жергесинде интеллектуалдык-

инновациялык борборду куруу – Фергана өрөөнүндөгү 

адамдык капиталды өнүктүрүүгө, демек, келечекте 

аймакта тынчтык орнотууга чоң салым кошо алат”. 

Данияр Аманалиев, БУУӨПтүн демилгеси жана колдоосу менен Ош 
шаарында IT-хаб куруу концепциясынын автору

“Дүйнөдө агып жаткан чоң дарыядан Кыргызстан 

өзүнө кичинекей арык буруп алып, глобалдуу дүйнө 

менен кошо өнүгө алат. Бул үчүн сөзсүз жогорку 

окуу жайда окуп же чет өлкөгө барып билим алуу 

муктаждыгы жок. Интернеттен бекер эле окуса 

болот. БУУӨП санариптик экономиканын бардык 

багыттары боюнча элдерди бекер окутат”.

Канагат Алышбаев, БУУӨПтүн санариптик окутуу программасынын 
координатору

Азыр Бишкекте Жогорку Технологиялар паркы бар. 

Бул, жөнөкөй сөз менен айтканда, электрондук 

Эркин Экономикалык Аймак. Парктын резиденттери 

санарип чечимдерди колдонуу менен IT продуктыларды 

Кыргызстанда олтуруп алып эле дүйнөлүк базарга сатууда. 

Алар өндүргөн кызмат жана продукциялардын 80%ы – 

экспорт. Ал жерде деле жөнөкөй эле кыргызстандык балдар, 

кыздар иштешет. Арасында бир тобу аймактан келгендер. 

Ошондуктан ушундай эле IT-хабды Ош шаарына курууну 

чечтик. Ал бүтүндөй Фергана өрөөнүндөгү жаштардын 

башын бириктирет деген дымагыбыз бар”.

Канагат Алышбаев, БУУӨПтүн санариптик окутуу программасынын 
координатору

ЖАШТАР ЖАКШЫ ЖАШОО ИЗДЕП 
СЫРТКА МИГРАНТ БОЛУП КЕТПЕСТЕН 
ӨЗ ЖЕРИНДЕ ИШ ТАБА АЛАТ

IT ПРОДУКТУ ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫ 
САТУУ - БУЛ ЧОҢ ЭКСПОРТТУК 
ПОТЕНЦИАЛ

САНАРИПТИК ЖӨНДӨМДӨРДҮ ӨЗДӨШТҮРГӨН 

ЖАШТАР БИЛИМДИН АРКАСЫ МЕНЕН ДҮЙНӨЛҮК 

ЭМГЕК БАЗАРЫНА АТААНДАШТЫККА ЧЫГЫП, 

ТАТЫКТУУ АДИС БОЛО АЛЫШАТ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ | РАСИМ НИЯЗАЛИЕВ

IT-ХАБДЫН
МААНИСИ
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ПАНДЕМИЯ МЕНЕН КҮРӨШҮҮДӨ 
САНАРИП ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
КАНДАЙЧА ЖАРДАМ БЕРИП ЖАТАТ

ВИРУСТУН КЫРГЫЗСТАНДА ЖАНА БАШКА ӨЛКӨЛӨРДӨ ЖАЙЫЛУУСУ МЕНЕН АНЫ ТОКТОТУУ ЖЕ 

ДОКТУРЛАРГА ЖАНА ПАЦИЕНТТЕРГЕ ЖАРДАМ БЕРҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ДА 

САНЫ КӨБӨЙДҮ. БИЗ БОЛСО АРГАСЫЗ ТҮРДӨ ИЗОЛЯЦИЯДА КАЛГАНДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮНҮН 

ҮСТҮНДӨ ИШТЕП ЖАТАБЫЗ.

DIGITAL-ЧЕЧИМДЕР АКТУАЛДУУ МААЛЫМАТТЫ АЛУУДА, ӨЗ ДИАГНОСТИКАНЫ ЖАСООДО, 

ДОКТУРЛАРГА БОЛГОН ЖҮКТӨМДҮ АЗАЙТУУДА ЖАНА АР КЫЛ КЫЗМАТ ЖАНА МААЛЫМАТТЫ 

АЛУУДА ЖАРДАМЧЫ БОЛУП КЕЛЕТ.

БИЗ БУЛ БАГЫТТА ЧЕЧИМ СУНУШТАЙ АЛА ТУРГАН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ПРОГРАМИСТТЕРДИ, 

ИННОВАЦИЯ ЖАНА КРЕАТИВДҮҮ ЧӨЙРӨЛӨРДҮ КОЛДОП КЕЛЕБИЗ. БУГА БАЙЛАНЫШТУУ 

ӨНӨКТӨШТӨР МЕНЕН БИРГЕ InnoKG – ИННОВАЦИЯЛЫК ТАЙМАШЫН ЖАРЫЯЛАДЫК. 

БУЛ ТАЙМАШТЫН АР БИР ЖЕҢҮҮЧҮСҮ ӨЗ ИДЕЯСЫН ИШКЕ АШЫРУУ ҮЧҮН $10,000 ЧЕЙИН 

КАРЖЫЛОО АЛМАКЧЫ. КЕНЕНИРЭЭК МААЛЫМАТ БИЗДИН САЙТТА.

ОШОЛ ЭЛЕ УЧУРДА БУУӨП МААЛЫМАТТЫ ИННОВАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ АСПАПТАРЫН ИШКЕ 

КИРГИЗИП, ВИРУСТУН ТАРАЛУУСУ МЕНЕН КҮРӨШҮҮ МАКСАТЫНДА МАМЛЕКЕТТИК МААЛЫМАТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖАНА БАЙЛАНЫШ КОМИТЕТИНИН (ММТБК) АЛДЫНДАГЫ IT-ШТАБЫНА 

АДИСТЕРДИ ЖИБЕРДИ. УЧУРДА IT-ШТАБ ӨЛКӨДӨГҮ КЫРДААЛДЫ ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН ЫКЧАМ 

САНАРИП ЧЕЧИМДЕРДИ ИШТЕП ЧЫГУУДА. ИШТЕЛИП ЧЫГЫП, КЫЗМАТ КӨРСӨТҮП ЖАТКАН 

САНАРИП ЧЕЧИМДЕРДИН КАТАРЫН УЧУРДАГЫ КЫРДААЛДЫ ЧАГЫЛДЫРГАН ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРС, ЖАРАНДАРДЫН АЛГАЧКЫ ДИАГНОСТИКА КЫЛУУСУНА ЖАРДАМ БЕРГЕН ПЛАТФОРМА 

ЖАНА ОШОНДОЙ ЭЛЕ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ УЧУРУНДА ЭЛЕКТРОНДУК ӨТКӨРҮҮЛӨРДҮ ТЕСКЕГЕН 

СИСТЕМА ТОЛУКТАДЫ. IT-ЧЕЧИМДЕРДИН ТОЛУК ТИЗМЕСИН БУЛ ЖЕРДЕН КӨРСӨҢҮЗ БОЛОТ.

Блог “Санарип экономика шартында жаштардын эмгек менен камсыз болуусундагы 
санарип технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү” долбоорунун координатору 
Канагат Алышбаев тарабынан даярдалды

СҮРӨТ | БУУӨП КЫРГЫЗСТАН



Жакын арадагы пландардын 
ичинен ЮНИСЕФ менен бирге 
аялдар, балдар жана аярлуу 
жаштарды колдоого арналган 
“Хакатонду” айтып өтүүгө болот. 
Хакатон – эки күндүк жарышта 
иштеп чыгуучулар, адистер жана 
дизайнерлер программа, сайт же 
тиркеменин үстүнөн тынымсыз 
иштешет. Максат – 48 сааттын 
ичинде карантиндин балдар, 
кыздар жана аялдарга болгон 
таасирин азайтуу жана зомбулук 
жана катаал мамиледен коргоо 
үчүн мыкты чечимдерди сунуштоо. 

Санариптештирүү жана 
жаштардын бул чөйрөдө 
иштөөсүнө өбөлгө түзүү 
Кыргызстан үчүн маанилүү 
багыт болуп, БУУӨП бул багытка 
өз салымын кошуп келет. 
Бул кадамдар ыкчам өнүгүп 
жаткан заманбап жашоонун 
мүмкүнчүлүктөрүн жаштар үчүн 
жеткиликтүү кылмакчы. Долбоор 
бул мааниде өлкөнүн түштүгүндө – 
Абдышев атындагы ОШТУ, ал эми 
түндүктө – Раззаков атындагы 
КМТУ менен кызматташтыкта 
иштейт.

Биз окутуу стандарттарын 
өзгөртүүгө өбөлгө түзөбүз. 
Ошондой эле робототехника 
боюнча мастер-класстар, хакатон, 
бизнес-тренинг, онлайн-сатуулар 
боюнча окутуу курстары, санарип 
жана фриланс бизнес-тренингдери 
ж.б.у.с иш-чараларды такай 
өткөрүп турабыз.

Заманбап стандарттарды 
жаштардын билим алуусуна 
киргизүү боюнча Улуттук 
стратегиянын үстүндө да иш 
жүргүзүлүп жатат. Долбоордун 
узак мөөнөттүү пландарына Ош 
шаарында IT-хабды түзүү жана 
аны Фергана өрөөнүнө кеңейтүү 
кирет. Бул максатта 1000ден 
ашуун жаштарды атайын 
окутуудан өткөрүүдө көмөк 
көрсөтүлмөкчү.
Санарип жөндөмдөрдү жана 
адистикти калк арасында 
өнүктүрүү – долбоордун эң 
маанилүү багыттарынын 
бири. БУУӨП Кыргызстандын 
коронавирус инфекциясы менен 
IT-чечимдерди колдонуу аркылуу 
күрөшүүсүнө мындан ары да 
колдоо көрсөтүп турмакчы. 

СҮРӨТ | БУУӨП КЫРГЫЗСТАН
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ЭКСПОРТ КЕРБЕНИНИН 
ЭКОНОМИКАЛЫК ПАЙДАСЫ

“Экспорт Кербени. Аймактарды өнүктүрүү” маалыматтык 
кампаниясы 2020-жылдын февраль-март айларында бүт 
өлкө аймагына сапарга чыгып, кыргызстандык ишкерлерди 
продукция өндүрүү жана экспорттоо жаатындагы соңку 
тренд, тенденциялардан кабардар кылды.

Ишкерлерди Инвестицияларды илгерилетүү жана 
коргоо агенттиги, Айыл чарба, тамак-аш өндүрүшү жана 
мелиорация министрлиги, Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду, 
“Гарантиялык фонд ” ААК баштаган институттардын 
өкүлдөрү окутту.

Программа жашылча-жемиш, сүт, эт өндүрүүчүлөрдү, 
кийим тигүү, туризм жана башка тармактагы ишкерлерди 
камтыды. 

Жыйынтыгында өлкө аймактары боюнча жалпысынан 
200 ишкер бизнести өнүктүрүүнүн жаңы жолдорун 
өздөштүрүштү. 

– бул экспортту өнүктүрүү, ошондой эле 
соода маалыматтарын жайылтууга багытталган иш-чара.

– ата мекендик өндүрүүчүлөрдү экспортко чыгуунун жол-
жобосу, тышкы базарлардын шарттары менен маалым 
кылуу, сооданы колдоо институттары менен потенциалдуу 
жана азыркы экспортерлордун ортосунда байланыш түзүү, 
ата мекендик экспортерлорго көрсөтүлгөн кызматтарды 
жакшыртуу үчүн алардын муктаждыктарын аныктоо.

СҮРӨТ | РУСЛАН КУБАНЫЧБЕКОВ

МАКАЛА | АСИПА АЛТЫМЫШЕВА
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ДАМИРА КАМПАБЕКОВА

АЛЕКСАНДРА ШАРОВА
НУРЛАН АРИПОВ

“Дордой Дары” | жетекчи

“Алайку Органикс” | сатуу бөлүмүнүн башчысы
Инвестицияларды илгерилетүү жана 
коргоо агенттигинин бөлүм башчысы

“Биз 2018-жылдан бери Нарын 
жергесинде жогорку дарылык 
касиети бар чөптөрдү өндүрүп, 
экспорттоп келебиз. Жалпысынан 
30 түрлүү дары чөптөрдү 
өндүрөбүз. 20 миллион сомдук 
заманбап жабдуу менен жабдылган 
цех бар.  Жайкы маалда 60 кишиге 
чейин иш менен камсыз кылабыз. 
Биз Expo India 2020 иш-чарасына 
катыштык, эми жыл соңунда 
Expo Dubai’га катышабыз деп 
пландап жатабыз. Биздин негизги 
максат - экспорттун көлөмүн 
көбөйтүү. Бул үчүн тийиштүү 
сертификация жана документация 
маселесин чечиш керек. Буга чейин 
көп эле семинар-тренингдерге 
катышкам. Эң эле пайдалуусу 
ушул Экспорт Кербени болду, 
анткени экономиканын бардык 
тармактарынын өкүлдөрү келип, 
суроолорубузга түз жооп берди.”

“Биз химиялык кошулмалары жок 
табигый таза йогурт өндүрөбүз. 
Продукцияны Орусияга экспорттоо 
боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп 
жатабыз. Буга чейин бизде 
продукцияны сыртка чыгарууга 
тийиштүү документтерге 
байланышкан маселе болуп 
келген. Семинарда ветеринардык 
сертификаттарды алуу жана 
лабораториялык анализдерди 
жүргүзүү боюнча маалымат алдык. 
Эгер бул жерден алган билимдерди 
туура колдонсок, анда экспортко 
чыгуу машакаты жеңилдеп, 
убактысы дагы кыскарат деп 
турам”.

“Ишкер үчүн экспортко чыгуу бир 
гана ресурстук эмес, психологиялык 
дагы маселелер менен коштолот. 
Биз ишкерлердин бул тосмодон 
өтүүсүнө жардам беребиз. 
Өндүрүүчүлөр өз товарын 
тышкы базарларга чыгарууда 
бет келген маселелерди топтоо 
биз үчүн маанилүү. Анткени 
бул маалыматтар топтомуна 
таянуу менен биз кызматтардын 
портфелин түзүп жана аларды 
чечүүгө тийиштүү чараларды 
көрүү үчүн тышкы сооданы 
өнүктүрүү жаатында иш алып 
барган мамлекеттик мекемелер, 
сооданы колдоо институттарына 
сунуштарды иштеп чыгабыз’’.

СҮРӨТ | АСИПА АЛТЫМЫШЕВА / БУУӨП КЫРГЫЗСТАН 6565



Ишкерлерге маалымат берүү

Ишкерлердин тышкы 
базарларга чыгуусуна, эл 
аралык жана аймактык 
көргөзмө-жарманкелерге 
катышуусуна көмөк көрсөтүү

Ишкерлердин 
муктаждыктарын аныктоо

Продукцияны экспортко 
чыгаруу келишимдерин 
түзүү

ИЛЛЮСТРАЦИЯ | РАСИМ НИЯЗАЛИЕВ

Экспорт Кербени
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КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮЧҮ 
ЭНЕРГИЯ БУЛАГЫНЫН 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 
КЕЛЕЧЕГИ КАНДАЙ?
Кыргызстан салыштырмалуу түрдө кичинекей, 
аянтынын 90%дан көбү тоолор менен курчалган 
өлкө. Анын аймагында органикалык азыктарды 
өндүрүү мүмкүнчүлүгү чоң. 6,3 миллион 
жашоочунун 66%ы айыл аймактарында жашайт. 
Айыл чарба өндүрүшүндө жумуш күчүнүн 20%ы 
топтолуп, ал өлкөнүн ИДПнын 12%ын түзөт.

Электр энергиясын өндүрүү дарамети 3945 
мВ болуп, бир жылда 12-15 миллиард кВт 
түзөт. Жалпы электр энергиясынын 92%ы 
гидроэлектростанцияларында өндүрүлүп, 
“жашыл энергия” болуп эсептелет. 

Бирок калыбына келүүчү энергия булактарын 
колдонгон станциялардын (кичи суу станциялары) 
өлчөмү 2018-жылы 1,38%ды гана түздү. 
Электр энергиясынын 57%ы, ал эми жылуулук 
энергиясынын 85%ы үй тиричилигинде 
сарпталат. Ошол эле учурда электр энергия 
индустриясындагы жабдыктардын эскирүү 
деңгээли 50-70%ды түзүп, бул тармактын 
стабилдүү иштөөсүнө тоскоолдуктарды жаратат. 
Буга кошумча энергетика тармагындагы 
авариялардын санынын өсүү коркунучун жаратат.

Айнагүл Рысмендеева, органикалык аймактык өнүгүү демилгесинин алкагында 
уюштурулган “Ак-Суу органик” жамаатынын лидери, күн энергиясын колдонгон 
аспап менен жашылча, жемиш жана чөптөрдү кургатат.
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Өзгөчө кардарлар бул – мал жана бал аары багуу, 
эко-туризм жана ошондой эле эко-азыктарды 
жана чөптөрдү өндүрүү жаатында иштегендер. 
OFID тарабынан колдоого алынып, Кичи жана 
орто ишкерлерди колдоо долбоорунун ичинен 
убадалуу болуп эсептелген чечимдер – күн 
кургаткычтар, күн кубаттоочулар жана алдын ала 
таңгакталган PV тутумдары.

Мисалы, мобилдүү конвекцияланган күн 
кургаткычы 10 кг өнүмдү кургата алат жана баасы 
$300 түзөт. Майнаптуу болгон күн кургаткычын 
ылайыкташтыруу анын баасын азайтып, 
өндүрүмдүүлүктү жогорулатты.

Күн кубаттоочусу – алыскы туристтик лагерлерге 
ылайыкташтырылган. Ал бир нече лампочка, 
кичи муздаткыч жана электрондук аспаптарды 
кубаттоо үчүн колдонулган дизелдик генератордун 
ордун алды. 50W жана 300W версиялары $347 
жана $835 турат. 

Мисалы, чоң күн кубаттагычы Көл-Фест 
учурунда ийгиликтүү колдонулду. Фестиваль 
2019-жылы Ысык-Көлдүн түштүгүндө эко-арт 
жана музыканын коштоосу менен ар кайсы 
өлкөдөн келген коноктордун катышуусунда өткөн. 
Лагерь учурунда күн кубаттоочусу 100дөн ашуун 
кишинин мобилдик аспаптарын кубаттай алды. 
Катышуучулар бир кубаттоо үчүн 25 цент төлөөгө 
даяр экенин айтышты. Бул кичи бизнес үчүн 
бир сезон ичинде анын наркын толугу менен 
кайтарууга мүмкүндүк берет. 

Кубаттуулугу 300W, батареясы 225Ah болгон 
панелдүү күн системасы $970 турат. Ал берген 
энергия телевизор көрүү, сүт тартуу, кичи 
муздаткычты иштетүү жана LED жарыгын 
колдонуу сыяктуу базалык керектөөлөрдү 
камсыздай алат.

Кыргызстан үчүн ылайыкташтырылган күн 
энергиясы чечимдери жөнөкөй көрүнгөнү 
менен ыңгайлуулук жана каржылык абалды 
эске алуу менен ишке ашып, жашыл энергия 
революциясынын үрөнү катары эсептелип 
келүүдө.

Кубаттуулугу 1 кВт жана резервдик батареясы 
9,6 кВт болгон фотоэлектрикалык системанын 
баасы $4000 тете болуп, чыгымды актоо мөөнөтү 
60 жылды түзөт. Ал эми көлөмү 135 литр болгон 
күн энергиясынын эсебинен суу жылытуучу 
системасынын баасы $1500 тете, өз баасын 17 
жылда актайт. Мындай шарттарда калыбына 
келүүчү энергияны илгерилетүү үчүн биз 
технологиялык чечимдерди өзгөчө кардарлардын 
талаптарына шайкеш кылып, алардын арзан 
жана ишеничтүү болуусуна аракет кылдык. 
Бул стандарттар кыштын суук жана электр 
энергиясын берүүнүн стабилдүү эмес учурларына 
ылайыкташтырылган.

ЧЕЧИМДЕР: КАРДАРЛАРДЫН КЕРЕКТӨӨЛӨРҮНӨ ШАЙКЕШТИК

Гүлшат Данапияев, Барскоон жол жээгиндеги кафенин ээси 
курутту даярдоодо күн кургаткычын колдонот. Ал сүзмөдөн 
жасалып, адатта көлөкө жерде 7-10 күн ичинде кургатылат. Курут 
туристтик өнүм катары кеңири сатылат – бир куруттун баасы 10 
центти түзөт. Күн кургаткычы курутту жасоону тездетти – 
ал даярдалуу мөөнөтүн 2-3 күнгө чейин азайтып, Гүлшаттын 
кирешесин арттырды.

МАКАЛА | НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕВА

СҮРӨТ | НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕВА, СЭМ БАРАТАЛИЕВ

Мындай кичи кургаткычтардын 25тен ашууну 
жергиликтүү микрофинансылык институттарга 
сатылып, ал эми 100 кг чейин кургата алган чоң 
кургаткыч болсо кичи кооперативдер тарабынан 
колдонулууга даяр.
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ЖАРАТЫЛЫШТЫН ЧЕГИ ЖОК: КЫРГЫЗСТАН 
КАНТИП БИОАРТҮРДҮҮЛҮК БОЮНЧА ЭЛ 
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИ ӨНҮКТҮРҮҮДӨ

БУЛ БЛОГДУ БУУНУН 
БИОЛОГИЯЛЫК АР ТҮРДҮҮЛҮКТҮ 

САКТОО БОЮНЧА ЧЕЧИМИН 
ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА ЭЛ 
АРАЛЫК АГА КОНСУЛЬТАНТ 

АНДРЕАС ОБРЕХТ ДАЯРДАДЫ

Алатай улуттук паркынын өкүлдөрү, БУУӨП/ ГЭФ долбоорунун колдоосу менен биологиялык ар 
түрдүүлүктү сактоого өз салымын кошуп жатышат.

Кыргызстан – дүйнөдө сейрек кездешүүчү ак илбирс жана ири мүйүздүү 
аркар сыяктуу уникалдуу жаныбарлардын мекени. Байыркы мезгилден 
тартып кыргыз талааларында бөкөндөрдүн үйүрлөрү болоору белгилүү. 
Тарых боюнча, адамдар мындай айбанаттарды элдердин жана 
маданияттардын символу катары кабыл алышкан. Миңдеген жылдар бою 
алар биздин үрп-адаттарыбызды, динибизди жана ишенимдерибизди 
шыктандырып, уламыштарды, дастандарды жана фантазияларды 
жандандырышты. Жапайы жана ошондой эле үй жаныбарларынын 
тарыхы – биздин тарыхыбыз, анткени убакыттын өтүшү менен бирге 
өнүгүп, кеңири аймактарды аралап, ар башка доордогу климаттык 
өзгөрүүлөргө карабастан, континенттерди чогуу кесип өткөнбүз.

Ошондой эле алар табиятты жана дүйнөбүздү таанууда руханий жана 
символикалык баалуулуктарын түшүнүү менен байланышкан. Биз 
жаныбарлардан көп жагынан пайда алабыз. Мисалы, биз үйрөтүлүп 
багылган жаныбарларды дыйканчылык жана эмгек үчүн колдонобуз. 
Жапайы жаныбарлар экотуризмди тарта алышат, ал экономикалык жактан 
аз камсыз болгон калк үчүн туруктуу өнүгүүнүн стимуляторуна айланат. 
Белгилүү жаныбарлар бизге келечекте жаратылыш чөйрөсүн түшүнүү, 
шарт түзүү жана сактоонун маанилүүлүгүнө көңүлүбүздү буруу үчүн жардам 
берет.

ТЕКСТ | БУУӨП

ФОТО | СЭМ БАРАТАЛИЕВ, БУУӨП КЫРГЫЗСТАН 

74



Андреас ОБРЕХТ: "Кыргыз 
Республикасы ак илбирсти 

сактоо боюнча иш алып барган 
мамлекеттердин ичинде 

биоартүрдүүлүк боюнча эл аралык 
кызматташтыкта лидерликти жана 

үлгү көрсөттү".

Табигый айлана-чөйрөнү түшүнүү үчүн негизи болуп, ар кандай мезгилдерде 
тоюттандыруу жана асыл тукум жайылтуу үчүн, көптөгөн жаныбарлардын жашоо үчүн 

кең мейкиндиктерге муктаждыгы эсептелет. Ошентсе да чек ара тосмолорунун курулушу, 
инфраструктуралык долбоорлордун жана айыл чарбасынын өнүгүшү, браконьердик жана 

табигый чөйрөдө адам укугун бузуу, жапайы жаратылыштын кыймылын барган сайын 
чектеп, адамдар менен жапайы жаратылыштын ортосундагы келишпестикти күчөтүп 

жатат. Белгилүү жаныбарлар көрүнүктүү артыкчылыкка ээ, бирок алардын жашоосуна 
коркунуч туулганда, алар анчалык белгилүү эмес жана дээрлик байкалбаган башка 

түрлөрдүн жоголуусуна себепкер болушат.

Белгилүү бир түрдүн азайышы же жоголушу жалпы экосистема үчүн коркунучтун белгиси 
болушу мүмкүн. Бул башка көптөгөн түрлөргө, анын ичинде адамдарга да эбегейсиз 

чоң кесепеттерин келтириши ыктымал. Коркунуч алдында турган экосистемалар таза 
суу менен камсыз кылуу, табигый кырсыктардан коргоо жана курт-кумурскаларды 

чаңдаштыруу үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү сыяктуу маанилүү функцияларды аткаруу 
мүмкүнчүлүгүн жоготушу мүмкүн. Эгерде биологиялык ар түрдүүлүктүн кескин төмөндөшү 
улана берсе, экосистемалар өзгөрүлүп жаткан климатка көнө албай калат. Бул жапайы 

жаратылышка гана зыян келтирбестен, адамдар арасындагы чыр-чатактардын 
тобокелдигин дагы жогорулатат.

Бул көйгөйлөр кызматташтыктын жана өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнүн жаңы 
мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Ак илбирстин мисалында болгондой, көптөгөн айбанаттардын 

жашаган жери улуттук чек араларды кесип өтүп, көптөгөн өлкөлөрдүн аймактарын 
камтыйт. Көчүп жүрүүчү жаныбарлар үчүн мейкиндикти коргогондой эле, биз эл аралык 

диалог жана кызматташуу үчүн мейкиндикти түзүшүбүз керек. 

Дүйнө жүзү ушул жылдын күзүндө Кытайдын Кунминг шаарында өтө турган БУУнун 
биологиялык ар түрдүүлүк боюнча глобалдык конференциясын кызуу талкуулап жатат. 

Бул аймактык жана көп тараптуу кызматташуу аркылуу түздөн-түз таасир берүүгө түрткү 
бере турган учур. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттер менен бирге ак илбирстин 
байырлаган өлкөлөр арасында биоартүрдүүлүк жаатында эл аралык кызматташтыкта   

лидерликти жана үлгү көрсөттү.

Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы мамлекет башчыларына 
жаратылыш боюнча атайын киришүү сессиясын арнаган. Кыргыз Республикасынын 

Президенти Сооронбай Жээнбеков саммитке катышаарын жарыялады. БУУӨПтүн 
колдоосу менен Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясына 

биоартүрдүүлүк жаатында чек ара кызматташтыгы жөнүндө "Табият чек араларды 
билбейт" аттуу резолюция сунуштамакчы. Бул токтом биоартүрдүүлүк жаатындагы чек 
аралар аралык кызматташуунун кеңири максаттарына жетүүгө өбөлгө түзүп, аны ишке 
ашыруу Дүйнөлүк Туруктуу Өнүгүүнүн Максаттарына жетүү жолундагы маанилүү кадам 

болмокчу.
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