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Күнмаек

Кусеин ИСАЕВ, социология илимдеринин профессору, философия илимдеринин доктору,
Кыргыз-түрк Манас универсигетинин социология бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз эл мугалими:

«Биздеги социалисттик деген 
партиялар либералдык багытка 
ооп баратат»
ШЗ Маектешкен Айгүл БАКЕЕВА

—Кусеин агай, бир топ жыл- 
дардан бери саясий партиялар 
тууралуу иликтеп, социология- 
лык сурамжылоо жүргүзүп ке- 
латасыздар, «Партияң кайсы 
экенин айтсаң, сенин ким эке- 
ниңди айтам» дегендей, азыр 
саясий партиялардын абалы 
кандай болууда?

—Азаттыктагы Кыргыз мам- 
лекетинде саясий партиялар
кебөйүп, жабырап_чыкпадыбы,
алардын саны болжол менен 88ге 
жеткени менен, көзт_басаар_3-4 
эле партия бар экени баарыбызга 
эле маалым. Мына ушул негизги 
делген партиялардын айрымда- 

(^рынын да р о ц и я л л ы к  коз кара- 
штагы аты гана калып, затын жо- 
готуп, либералдык багытка ыктап 
баратканы мени өкүндүрөт.

—Либералдык багыт дегенди 
чечмелей кетсеңиз?

—Дуйнөдө акыркы убактарда 
саясий партиялардын негизги эки 
багыты басымдуулук кылат: соци- 
алдык жана либералдык. Кыргы-

ги болуп эсептелет, бирдиктүү 
экологиялык системаны сактоо 
максатында Кыргызстан элинин 
жашоосү__менен_ иш-дракетинин 
негизи катары пайдалаңьшат 
жана мамлекеттин өзгөчө коргоо-

Ушул

стан Кыргызстан ж^р сатуу,бо- 
юнча эң алдыңкы орунга чыгып, 
жердин чатагы бүгүнкү күндө сот 
курамында жер сатууга байла- 
нышкан чатак иштердин негизин 
Угүзүүдө.

Кыргыз эли байыртадан салтту- 
у л у к т у н  жана табияттын мый- 
замдары менен жашап келган 
^меспи. демек Жогорку Кеңеш 
кабыл алып аткан жашоо-тиричи- 
ликке байланышкан мыйзамдар- 
дын негизин салттуулук. урп-адат. 
каада-салт түзүшү толук мыйза- 
мдуу болмок!
I, Жогорку Кеңештеги башкару- 
учу партиялар кыргыздын салт-
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туу тутуп келаткан калк. 1'ээ уру- 
учулук коом учурунда да уруу ли- 
дерин шайлап, бай-кедей деген 
айырмачылыгы болбосо, жетим- 
жесирлерге да көңүл бурулгау. 
КЙиин ТГО1Ш ушктти!ГТшртиясо- 
тгиалдык багытты улантып келди. 
Учурдагы абал башкача болуп ба- 
ратат. «Ата Мекен» партиясьгаын 
социалисттик деген баалуулукта- 
ры үрутта калып, либералдык _ба- 
гытКа ооп баратканы баикалууда. 
Депутат Жылдыз Жолдошева Кон- 
ституциялык кеңешмедеги кабыл 
алынган Конституция жоболору 
толук кабыл алынбай, айрым жо- 
болор езгөртүлүп калды деп ай- 
тып чыкпадьюы. 1

Либералдык дегенде биринчи 
кезекте материалдык байлыкка 
басым жасалып, демократия чек- 
сиз деп кабыл алынып атат. Кыр- 
гыздар эзелтеден материалдык 
байлыкка эч убакта негизги ба- 
сым-жасаган эмес. «Байлык- кол- 
д у ң  к и р и » катары саналып келген. 
дГмократая~ДТП5ч убакта чексиз 
болушу мүмкүн эмес. Демокра- 
тңя чексиз болгон мамлекеттерде 
адам баалүулуктары^рткы планда 

—- кальш катгьпшГмүмкунГ1 Лисаль17 
айрым мамлекеттерде эркек ме- 
нен эркектин, аял менен аялдын 
баш кошуусуна уруксат берилиши 
уй-булө. адамзат тукумун улоо сы- 
я ктуу адалГНа алуулу ктаршШ нжО; 
голу^ГТетишйншарттарт. Бизгё, 
кыргыздын кыртышына либерал.- 
дык, европалык баалуулүктар жа- 

(рабайт. БүгутгтЗясий турмушубу-~ 
а либералдык демократияга ооп 

м5араткандык үстөмдүк кылууда. 
Чыныгы саясий-экономикалык 

турмушга компрадорлук -Ссатыд 
алуучулук) улуттук буржуазия 
өкүм сүрүүдө. 1993-жылы кабыл 
алынган Конституциянын 4- бе- 
ренесинде «Жерди сатууга жана 
сатып алууга жол берилбейт» 
деп жазылган. Ал эми 2010-жыл- 
дын 27-июнунда кабыл алынган 
Конституция ны н 11-беренеси- 
нин 5-пунктунда «Жер, анын кен 
байлыктары, аба мейкиндиги, 
сууларм, токойлору, өсүмдүк- 
төрү жана жаныбарлар дүйнөсү, 
жаратылыш ресурстары Кыргыз 
Республикасынын гана менчи-

чилерин тандоону оөлүп алышып, 
(уьтчякка сап болууга такыр жа- 
рабягян/тар аш ? т и н ^ у ч ү  1де;№н 
децутат болуп жана кызматка 
койгондо^баиТ^Грок дипломдуу 
фбатсыздарды гунутнтяп ятытпаяч 
Ал эми партш м^дьш жетекчиле- 
ри депутаттык орундарды сатып, 

, нагыз олигархка айланууда. Чын- 
чынында, биз канчалык өзүбүздүн 
оюбуздагыны жасайлы дебейлик, 

т_ менен турмуштук эрежелер 
бизди өзүнүн ^щ щ н ан  жетелеп 
келүүдөГ^аада-салтдеген жазы- 
лбаган мыйзам муундан-муунга 
элдин кан-жанына сиңгендигинен 
улам ээрчитүүдө. Буларды кантип 
танууга болот?

=^!ыртЬя-башкаруучу саясий 
партиялардын баары эле сиз ай- 
ткан либералдык баалуулуктар- 
га ыктап кетип атышабы?

—Жок, баары эмес. «Ата Ме- 
кен» социалисттик партиясы ли- 
(эералйуулукка ыктап баратат деп 
айттымТ^БЩдаи либералдык көз 
караш көпчүлүк партияларда жок. 
Мисалы «Замандаш»^£аясий пар- 
тиясынын про?рШмасы социал- 
дык маанайдагы, улуттук саясий 
көз карашка туура келет. Жаңы, 
жгПи наргйялардан <<ЭмгекГ~тГар- 
тиясы социалдык багытты кдр- 
манууда, көптөгөн спорттук ме- 
кеме куруп, спортту өнүктүрүүгө 
жардам берип, жаштардын^шята 
мектебин түзүүдөГАзыркьГуба!^- 
т а о и зд и н  коомдо элита начар 
ахыбалда. «Бир бол» партиясы да 
социалдык багытты кармаңууда. 
Буга «Улуттар биримдигин» да 
кошууга болот. Айрыкча «Заман- 
даш» улуттук каира жаралуу пар- 
тиясынан Кьфгыз мамлекетинин 
улуттук дөөлөттөрүн, нарк-на- 
силин туу т у т к я н  программасын 
көрүп^турам. Калыс, таза, эрки 
бекем, акыдььжетйк адамдардын 
убактысы келди деп жазып аты- 
цЗш^ЖырпЖ тандын шартында 
^ыргыздар, Кытайда кытайлар, 
1понияда япондор улуттук баалу-' 

(улуктарын жайылтышы шарт.
—Кыргыздын улуттук баа- 

‘луулуктарын туу туткан баг- 
ытты карманып, саясий пар- 
тиялардын программасына 
жазып коюу бир башка, бий-

ликке келүү жана жазылган- 
дарды ишке ашыруу бир башка 
^медти. Жаңы, жаш партиялар 
коомдо бараандуу орду^бар пар- 
тиялар менен теңтайлашып, 

I мандат алып, бийликке келе 
| алышабы?

—Ооба, ал үчүн ар бир партия 
көпчүлүк добуш алып, шайлоо- 
до жеңип чыгуу үчүн курөшүшү 
шарт. Шайлоо да крше^-ачык, 
чынчыл өткерүлушү керек. Рухий 
ма/1аниятты. улуттук тилди, та- 
рыхты, улуттук философижшкай- 
ра баштоого мезгил оьпцыпГнсе- 
тшщиТТ^аясии”талаш-тартыштар, 

г бийлик талашуулар акыры жүрүп 
олтуруп, жамандыр- жакшыдыр, 
тарыхьщ нукка бурулууда. 
^^Т^таандаш ты кдагы  күч 

алышы үчүн дагы көптөгөн пар- 
тиялар бийликке келиши керек- 
пи?

—Көп эле мамлекеттерде, 
ашып кетсе, негизги 3-й_элв-пар- 
тия бар, бизде деле ошондой эле 
болушу керек. Кыргыздар- чыгыш 
эли катары Евразия мейкиңди- 
гййде~5П7Грыхь?, орду"бар улуу 
калк. Тилекке каршы, Теңирлик 
йсана «Манас» баш болгон улуу 
рухий дөөлөттөрүбүз жукарып, 
кийинки 200 жылдын ичинде ко- 
лониялык жана батышчыл, евро- 
паЗшк7^йбшдШ ~мёнталитетине 
жат идёологгшга жетелешшГёара- 
табызТТЙчмөндөрдүн эл аралык 
спорттук оюндары алдында пре- 
зидентибиз Алмазбек Атамбаев 
улуттук баалуулуктар тууралуу 
жаюлКГ сөз сүйлөгөн," бирок иш 
жүзүндө ал ишке ашпай атпайбы. 
Улуттук социялдык баалуулуктар 
тууралуу мен 2002- жылы Пекин 
шаарында доклад жасап, кыргы- 
здын ишенимин, табият менен

камыр-жумур мамилесин, улуттук 
баалуулуктар, «Манас» эпосубуз 
тууралуу айткам. Элибиздин зал- 
кар акыны Байдылда Сарногоев- 
дин ырындагыдай:

«Түндүкмүн деп элирбей, 
Түштүкмүн деп көбүрбөй, 
Улутум кыргыз, уругум кыргыз, 
Мекеним Кыргызстан,» -депжа- 

шасак кантет.
Биздин стратегиялык мак- 

сатыбыз—^оциалдык коомду, 
социалдык мамлекетти куруу. 
бблушу керек. Мамлекетибиз 
гүлдөп-өнүгөөр жолду Батыш- 
тан издебей, өзубуздүн гумандуу. 
адамдык баалуулуктарга артык- 
чылык~’бе|ГгеТГ~йкыика'г саясаттьт 
жүргүзүшүбүз керек. Ошондо гана 
биз дүинөнүн оашка мамлекет- 
тери менен теңтайлашып жашай 
алабыз.


