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КРнын Президенти 

ЖЭЭНБЕКОВ Сооронбай Шариповичке 

 

 «Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылынан 

Кыргыз Республикасындагы пандемия жана постпандемия мезгилиндеги 

адам укуктарын жана эркиндиктерин сактоонун негизги кадамдары жөнүндө 

 

Ачык кайрылуу  

Урматтуу Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Шарипович мырза! 

Өзүңүз билгендей, 2018-жылдын июль айында Сиз менен жолугушуубузда жарандык эрк 

жана жарандык демилгелер жөнүндө сөз кылганбыз, коммерциялык эмес уюмдардын 

лидерлери жана активисттери паритеттик башталышта кызматташтыктын биргелешкен 

платформалары үчүн сот системасын, күч түзүмдөрүн реформалоо, ошондой эле, 

натыйжалуу жана ачык өкмөттү өнүктүрүү боюнча Сиздин демилгелериңизди колдоого 

даяр экендиктерин билдиришкен.12 

Биз жолугушуу учурунда: «жарандык коомчулук мурдагы режимдердин оор 

калдыктарына байланышкан чакырыктарды терең түшүнө тургандыгын, жаңы лидер 

катары Сизге ишенерибизди,  коомдогу мааниге ээ болгон жана тутумдуу көйгөйлөрдү 

чечүү үчүн бирдей өнөктөштүктө катышууга жана  көмөктөшүүгө даяр экенибизди» 

баса белгилегенбиз.  

Биз жаңы бийликтин адамдар жана өлкө үчүн пайдалуу демилгелерин жана пандемия 

каатчылыгынан өлкөнү ийгиликтүү чыгаруу үчүн жасап жаткан күч-аракеттерин, ошондой 

эле, КРнын бардык жарандары үчүн басмырлоосуз жана зордук-зомбулуксуз татыктуу 

келечегин бирге өнүктүрүүнү колдоону улантабыз.   

2020-жылдын 20-мартында биз  КРнын Премьер-министри М. Абылгазиевге Мандела 

принциптерин жетекке алуу менен өлкөнүн абактарындагы камалгандардын санын 

кыскартуунун жана өзгөчө муктаждыктагы камактагыларды (катуу оорулууларды, 

аялдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, 65 жаш курактан өткөн улгайган адамдарды 

жана кыйноолордун жана адилетсиздиктин курмандыктарын, мурдагы режимдерде сот 

акыйкаттыгынан ажырагандарды)  бошотуунун маанилүүлүгү жөнүндө кайрылганбыз. 

Абак тутумунда короновирустун таралышын алдын алуу үчүн Бир Дүйнө КБ өнөктөштөр 

                                                             
1 https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_jeenbekov_ngo_meeting/29377553.html 

 
2  

http://www.president.kg/ru/sobytiya/12024_prezident_sooronbay_gheenbekov_ya_hochu_videt_graghdanskoe_
obshestvo_kak_osnovnogo_partnera_v_borbe_s_korrupciey 
 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_jeenbekov_ngo_meeting/29377553.html
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12024_prezident_sooronbay_gheenbekov_ya_hochu_videt_graghdanskoe_obshestvo_kak_osnovnogo_partnera_v_borbe_s_korrupciey
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12024_prezident_sooronbay_gheenbekov_ya_hochu_videt_graghdanskoe_obshestvo_kak_osnovnogo_partnera_v_borbe_s_korrupciey


менен бирге эң аярлуу абактарга, аялдар, өспүрүмдөр абагына, 1-тергөө камак жайына жана 

КРнын ЖАМК тутумунун өзгөчө муктаждыктагы камактагыларынын категориясына 

техникалык жардам көрсөттүк.    

13-14-апрель күндөрү биз Акыйкатчы институтунун кызматкерлери менен биргеликте 

пандемия маалындагы керектөөлөрүн жана муктаждыктарын аныктоо үчүн Чүй облусунда 

жайгашкан балдар жана чоңдор үчүн психоневрологиялык мекемесинде, балдар үйлөрүндө 

жана балдар интернаттарында болдук. Биргелешкен миссиянын жыйынтыгы боюнча 

биздин отчет КРнын Акыйкатчысы Т. Мамытов мырза аркылуу вице-премьер министр А. 

Исмаилова айымга жөнөтүлгөн. 

 Бир Дүйнө командасы ыктыярчы кайрымдуулук уюмдарынын көңүлүн бурдуруп, жардам 

берүүгө тартты. Юристтер жана психологдор Бишкек жана Ош шаарларынын муктаж 

жарандары үчүн онлайн режимде кеңеш берүүсүн улантышууда. 

Биз уран калдыктары көмүлгөн жерлерде, дүйнөдөгү эң кооптуу деп саналган 10 жердин 

бирине кирген Майлы-Суу сыяктуу тобокелдик зонасында жашаган жети аймактын 

активисттери жана лидерлери менен онлайн кеңеш берүүлөрдү улантып жатабыз. 

Пандемия маалында, ал бүткөндөн кийин дагы биз көмүлгөн калдыктар, жарактан чыккан 

тоо-тек үймөктөрү, тоо-кен өндүрүшүндөгү жумушчулардын өлүмү, эгер жер титирөө 

болсо дагы, тынчсызданабыз.3 

Тилекке каршы, пандемия мезгилинде КРда адам укуктары боюнча кырдаал начарлап 

кетти, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук, өспүрүмдөрдүн суицидинин өсүшү, күч түзүмдөрү 

тарабынан соцтармактарда пикирлерин айтканы үчүн блогерлерге карата зомбулук 

чараларынын колдонулушу, кыздарды мыйзамсыз кармоо жана алардын 1-тергөө камак 

жайына киргизилиши - бул учурлардын бардыгы күч түзүмдөрүнө реформа кылуунун 

зарылдыгын тастыктап турат. Реформаларды бүгүнкү күндөн кечиктирбестен баштоо абдан 

маанилүү, анткени, азыркы тобокелдиктер өлкөдөгү кыйроого жана каргашага айланбашы 

керек.  

 Пандемия маалында КРнын Кыйноолорго каршы улуттук борборунун жана Акыйкатчы 

институтунун КРнын жабык жайларында мониторинг группаларынын иштөөсүнө тыюу 

салынышы КРнын жабык жайларында адам укуктарын коргоо кырдаалын кыйындатты, 

адвокаттардын кыймылда жүрүү эркиндигине тыюу салуу аярлуу жарандарды өз убагында 

коргоодон ажыратты.  

БУУнун толук укуктуу мүчөсү катары Кыргызстан адам укуктарын жана эркиндиктерин 

каатчылык мезгилинде дагы жарандык коомчулуктун (бизнестин, КЭУ, ЖМК өкүлдөрүнүн 

жана ЖӨБ жамааттарынын лидерлеринин) өкүлдөрүнүн кеңири катышуусунда 

постпандемия мезгили үчүн иш-мерчемдерин инновациялар менен, COVID 2019 окууларын 

эсепке алуу менен сактоого милдеттүү.  

Көпчүлүк өлкөлөр БУУнун адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын абактарды 

жеңилдетүү боюнча сунуштамаларына кулак төшөштү. Мишель Бачелет COVID-19дун 

таралышына байланыштуу абак камераларындагы топтолуу кыйратуучу кесепетке алып 

келе тургандыгын эскерткен. Иранда, маселен, 100 миңге жакын адам - бул бардык 

камактагылардын кырк пайызы убактылуу болсо дагы бошотулду. Индонезия баңгизатын 

колдонгондорду камтыганда майда бузуулар үчүн жаза мөөнөтүн өтөп жаткан  темир тор 
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артындагы 30 миң адамга эркиндик берүүнү чечти. Айрым маалыматтар боюнча, бул 

мисалды Түркия бийлиги дагы улантуу ниетинде. Сунуштамага башка өлкөлөр дагы кулак 

кагыш кылышты, асыресе, тобокелдик группасына кирген адамдарды: кош бойлууларды, 

майыптарды, улгайгандарды, камактагы өнөкөт оорулар менен ооругандарды жана жашы 

жете электерди бошотуу жөнүндө жарыялашты. Мунапыска жаза мөөнөтүнүн акыркы 

жылдарын өтөп жаткан адамдар, ошондой эле, коом үчүн коркунуч жаратпаган адамдар 

дагы туш келиши мүмкүн.4 

2020-жылдын 23-апрелинде  Азербайжандын Жогорку соту адвокат-укук коргоочу жана 

FIDH "Укук коргоо клубу" мүчөлүк уюмунун жетекчиси Расул Джафаров мырзадан, 

ошондой эле, оппозициялык саясатчы Ильгар Мамедовдон аларга каршы келтирилген 

бардык кылмыш айыптоолорун алып таштап, аларды жергиликтүү соттордун кароосуна 

алмаштырды, бул жогорку турган соттор тарабынан ырасталды. Жогорку сот 

Азербайжандын өкмөтү Джафаров мырзага аны мыйзамсыз жана жүйөөсүз кармагандыгы 

үчүн 57 400 манат (болжолдуу 30 600 евро) компенсация төлөп берүү боюнча кошумча 

токтом чыгарды.5 

Мурдагы режимдин мурасынан баш тартып, бардык жарандар үчүн ыйык саналган Рамазан 

айында Мандела принциптерин жетекке алуу менен гумандуулук түшүнүгүндө абактагы 

өзгөчө муктаждыктагы адамдарга мунапыс бересиз деп ишеним артабыз. Кыргызстан адам 

укуктарынын жана эркиндиктеринин жалпы адамзаттык баалуулуктарынын жактоочусу 

экендигин жана саясий   эркин, адам укуктарынын жана эркиндиктеринин 

универсалдуулугун, биз өнүккөн жана ийгиликтүү өлкөлөрдүн катарынан алысыраак 

болсок да, алардын биздин өлкөдө өкүм сүрө турганын көрсөтүшү керек.   

Туруктуу өнүгүү, оң өзгөрүүлөр үчүн сыноолорду жеңишибиз, сабактарды алышыбыз үчүн 

биз бирге болушубуз керек. Өткөндүн жана келечектин чакырыктарынын алдында 

курмандыкка чалынган өлкө болуп калбашыбыз үчүн биз кыйроолорду алдын алуу жана 

болтурбоо мерчемдери менен куралданышыбыз абзел. 

Тышкы мигранттар кайтып жатышат, аларды ишке орноштуруу маанилүү жана алардын 

тажрыйбаларын жана демилгелерин Аймактарды өнүктүрүү жылында жамааттарды, 

айылдарды жана алгылыктуу айыл чарба туризмин өнүктүрүү үчүн, келечектеги азык-түлүк 

программасын даярдоо үчүн орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө пайдаланышыбыз 

керек.   

Жаңы идеяларга жана демилгелерге ээ жарандардын кеңири жана натыйжалуу сапаттуу 

билим алуусу үчүн өзгөрүүлөрдө жарандардын демилгелерин ишке ашырууга тандоо жана 

өнүктүрүүдө масс-медиа, ТВ жана радио программаларды берип, бул багытта өзүнүн 

өзөктүү ролун ойношу керек. 

Дүйнө жаңыланды, биз өзгөрүүлөрдүн позитивдүү кадамдарын көрүүгө кубанычтабыз. Биз 

Сизди колдойбуз жана мындан аркы дагы инновациялык жана ийгиликтүү реформалар, 

бизнести өнүктүрүү, туризм жана аймактарды өнүктүрүү үчүн бирге болобуз. Бардык 

жакшы нерселер жамааттардан, элеттен башталат, андыктан, биз Сизге КРнын Аймактарды 

өнүктүрүү жылы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин лидерлигиңиздин алдында 
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COVID-19 менен күрөшүү боюнча биздин бардык аракеттерибиз Жетекчилик форматында 

болот деп биз ишенебиз.    

“COVID-19 – бул биздин коомду, биздин мамлекеттерди, жамааттарды жана ар бир адамды 

өзүнчө алганда текшерүү десек болот. Вирус менен күрөшүү жана вирустун таралышын 

токтотуу үчүн кабыл алынган чаралардын боло жүргөндөй күтүлбөгөн кесепеттерин 

жумшартуу үчүн өнөктөштүккө жана кызматташтыкка убакыт келип жетти. 

Адамдын бардык укуктарынын, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык жана 

саясий укуктарын камтуу менен сактоо саламаттыкты сактоо жана пандемиядан кийинки 

калыбына келтирүү жаатында реакция кылуу чараларынын ийгилиги үчүн негиз болуучу 

мааниге ээ болот”.6 

Жыйынтыгында, биз өнөктөштөрүбүз жана ар кыл деңгээлдеги аткаминерлер менен бирге 

Туруктуу өнүгүү максаттары боюнча ыктыярдуу баяндама даярдоодобуз, Сизге маалым 

болгондой, биздин эксперттер ЖКУнын өнөктөштөрү менен биргеликте расалык 

басмырлоого каршы БУУнун комитетине улуттук отчеттор менен расмий делегацияны 

(2017-2018), Универсалдуу мезгилдик отчетту (2017-2018) коштоого алышкан. Улуттук 

ыктыярдуу отчетту даярдоо жана коргоо КРнын Өкмөтүнүн Жумушчу тобу жана ЖКУ 

менен өнөктөштүктөн жана кызматташтыктан улам ийгиликке жетишет.    

Сиздин жалпы адамзаттык баалуулуктарды жана адам укуктарынын жана эркиндиктеринин 

универсалдуулугун жакташыңыздын, саясий эркиңиздин шарапатынан оң өзгөрүүлөрдүн 

болушун абдан күтөбүз! 

 

Урматым менен жана  ийгиликтерди каалап, 

 “Бир Дүйнө-Кыргызстан” укуктук кыймылы" коомдук бирикмесинин төрайымы 

 

 

Толекан Исмаилова 
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