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13.03.2015 Бишкекте ТүркПАнын Катчылыгынын демнлгесн менен “Когормонун 
мааниеи жана макеаты“ аттуу семинар болуи оттү

Бишкекте Түрк тилдүү мамлекеттердин Парламенттик ассамблеясынын Катчылыгы жана 
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин демилгеси менен “Котормонун мааниси жана 
максаты» аттуу семинар болуп оттү.

Семинардын максаты —  түрк тилдеринин арасында котормо ишин колго алуу болуп 
саналат.

Иш-чарага ТүркПАнын Башкы катчысы Жандос Асанов, Жогорку Кеңештин депутаты, 
ТүркПАнын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын 
төрагасы Курманбек Дыйканбаев, университеттин окутуучулары менен студенттер 
катышты.

Талкууда ТүркПАнын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча 
комиссиясынын торагасы К.Дыйканбаев ТүркПА менен “Манас” университетинин 
ортосундагы келишимдин негизинде котормочулардын ассоциациясын түзүүнү 
сунуштады. Депутат түрк тилдүү өлкөлөр ортосунда орток сөздүк түзүү зарылдыгын 
белгиледи.

ТүркПАнын Башкы катчысы Ж.Асанов тил үйрөнүү үчүн кыска мөөнөттүү окууларды 
уюштуруу, котормочу адистерди даярдоо, котормочулар арасында онлайн сынактарын 
уюштуруу, түрк тилдеринин сөздүктөрүн басып чыгаруу боюнча ойлорун ортого салды.

Семинардын жүрүшүндө тажрыйбалуу котормочулар тажрыйбалары менен бөлүшүп, түрк 
тилдеринин ортосундагы котормонун актуалдуу экенин белгилешти.

Соцунда Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин чет тилдер жогорку мектебинин 
студенттери тарабынан түрк тилинен кыргыз тилине которулган “От жана суу” көркөм 
тасмасынан үзүндү көрсөтүлдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы 
маалымдады.



Аталган иш-чарага министрликтин өкүлдөрү менен Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин жетекчилиги жана китептин авторлору катышты. Билим берүү 
министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева китептин жарык көрүшүнө көмөк 
көрсөткөн университеттин жетекчилигине жана авторлорго ыраазычылык билдирип, окуу 
жайдын ректору профессор Себахаттин Балжыга министрликтин атынан ыраазычылык 
баракчасын тапшырып жатып:” Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө 
республика боюнча мектеп окуучуларына китептер жетишсиз, ошол эле учурда 
балдардын жүрөгүнөн түнөк тапкан сапаттуу китептер аз. Бул китеп балдардын логикалык 
ой-жүгүртүүсүнө багытталгандыгы менен өзгөчөлөнүп турат”- деди. Ал эми КТМУ нун 
ректору Себахаттин Балжы, Манас университети 1995-жылдан бери жаш муундарга 
сапаттуу билим, туура багыт, татыктуу тарбия берүүнү максат кылып, аны ишке ашырып 
келебиз-деген өңдүү изги тилегин билдирди. Китептин авторлорунун бири КТМУ нун 
Экономика жана башкаруу факультетинин профессору Анаркүл Урдалетованын 
айтымында, мектептердеги китептердин жетишсиздигинен улам сабактарды өтүүдө 
тоскоолдуктар жаралып жатат. Чындыгында математика абдан татаал сабак болуп 
эсептелет. Карап көрсөк ал, анчалык деле татаал эмес. Мындагы татаалдык окуткан 
мугалимге байланыштуу болот. Андыктан, бул китепте жөнөкөй, ошол эле учурда татаал 
болгон, турмуштук практикада колдонула турган жана ойноп жатып үйрөнүүгө мүмкүн 
болгон маселелер камтылган. Ошондуктан мугалимдерибиз, турмушта математика 
керектигин жана ансыз мүмкүн эместигин түшүндүрүп, оюн-тапшырмапар менен 
үйрөтүшсө, деген максатта бул эмгек жаралган. Аталган китептин дагы бир автору Борбор 
Азиядагы Америка университетинин профессору Сыргак Кыдыралиев да китеп 
ийгиликтүү болуп, окуучулар сапаттуу билим алышса деген оюн ортого салды-деп КТМУ 
нун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Айзат Таласбаева маалымдады.

Айзада Дүйшөнбаева
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КЫЗ АЛА КАЧСАҢ -  
ЖИГИТ ЭМЕССИҢ

>

“К ы з ала качуу -  кы лм ы ш ” 
деген ураанды н алды нда “Кыз 
коргон” институту көп ж ылдар- 
дан  бери кы з ала качуунун ал- 
дын алуу боюнча иш-чараларды 
уюштуруп келет. Буга чейин Коч- 
кор районунун барды к айы лда- 
рын кыдырып, Каракол шаарын- 
да, аны н айланасы ндагы  айы л- 
дарда кыз ала качууга каршы тү- 
шүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн.

Соцмолог, Кыргыз-Түрк 
"Манас" университетинин 
социология бөлүмүнүн 
башчысы Кусеин 
Исаев акыркы кевде 
коомубузда орун алган 
жат көрүнүштөргө өз 
ойлорун билдирди.

- Кусеин Исаевич, акыркы  
кездери Кыргызстандын кай- 
сы тармагына социологиялык 
изилдөө жүргүздүңүздөр? Эм- 
не жаңылыктар бар?

- Ч ы ны нда, дүйнөдө саясий 
клим атты  ж асап ж аткан  социо- 
логдор. Бүткүл дүйнөлүк социо- 
логиялы к ассоциация бар, ошо- 
нун бир топ конф еренцияла- 
ры нда доклад ж асады м . Был- 
ты р Я понияда өткөн ж ы йы ны - 
на алты  миңден аш ы к адам  ка- 
тышты. Бүткүл дүйнөлүк социо- 
логиялы к ассоциацияда 54 или- 
мий тема, 56 илимий топ, 4  бри- 
гада бар. Ушунун баары конгресс 
учурунда бирдиктүү теманы тал- 
куулашат. Былтыр Японияда өт- 
көн конгрессте теңсиздик тема- 
сы талкууланды . Теңсиздиктин 
16 түрү табылды. Кыргызстанда 
социологиялык изилдөөлөр коо- 
мубуздун өсүшүнө таты ктуу са- 
лымын кошо албай ж атканы ме- 
ни өкүндүрөт. А кы ркы  ж ы лда- 
ры элита маселесин көтөрүп ке- 
латабы з. Н егизи, Кы ргы зстан 
социологиялы к ассоциациясы  
1986-жылдан бери иштейт. Андан 
бери бир канча адистер социоло- 
гия илимдеринин кандидаты бо- 
луп чыгып, жер-жерлерде иштөө- 
дө. Кыргызстандын социология- 
лы к абалын изилдеп бере турган 
бир канча топтор бар. Алар биз- 
дин ассоциацияга тиешеси жок, 
Батыштын акчасын алып иштеген 
агенттер. Алардын социология- 
лы к изилдөөлөрүн биздин бий- 
лик өкүлдөрүнүн барды гы  пай- 
даланышат. Биздин университет 
кы ргы зстанды ктарды н, өзгөчө 
гүштүк аймактагы үч облус эли- 
нин иденттүүлүгүн изилдедик. 
Ж аранды к иденттеш үү кандай 
шартта жүрөт, мисалы, Кыргыз- 
:танда жашаган өзбектер, тажик- 
гер, уйгурлар, орустар канчалы к 
цеңгээлде өзүн Кы ргы зстанды н 
жараны, Кыргызстанды Ата Ме- 
кени деп эсептейт, аларда канча- 
пык жарандык сапаттар бар, мы- 
яа ушул м аселени изилдедик .

Алар 2011-жылы Караколдо жаш- 
тар менен кыз ала качууга каршы 
семинар өткөрүп ж аткан учурда 
көчөдөн эле кы з ала качып кет- 
кенин айтыш ат. А ртынан кууй- 
лу дешсе, “аларды кайдан тапмак 
элек” деп эч ким макул болбойт. 
А та-энесине айтса, сүйлөш көн 
жигити ошол экен, чалбайбыз деп 
коюшат. Дос кыздары болсо “жи- 
гити башка болчу” дешет. Ошен-

А йры м адам дар К ы ргы зстанда 
88 улут жашайт, канча калк жа- 
шаса, ошончо улут бар деп айтып 
жүрүшөт. Бул өтө чоң жаңылыш- 
кандык. Улуттун өзү мамлекеттин 
жүзүн аныктайт, анын жоопкерчи- 
лигин берет. Мамлекетте бир га- 
на улут бар, ал -  кыргыз. Калган- 
дары -  орустар, өзбектер, уйгур- 
лар, карачайлар, татарлар, корей- 
лер, казактар ж.б. калк. Аларга сая- 
сий наам берилген, алар мамлекет- 
тин тагдырына жооп берет. Кыр- 
гызстандагы жалпы элдердин жа- 
шоо тиричилигине, саясий абалы- 
на, маданиятына, билимине жооп 
бере турган кыргыз калкы болот. 
Кыргыз эли -  мамлекеттин ээси. 
1993-жылы кабыл алынган Конс- 
титуцияда жер мамлекеттик мен- 
чик деп жазылган. Жерден алын- 
ган байлык мамлекет аркылуу бө- 
лүштүрүлөт. 2010-жылкы Консти- 
туцияда да ушундай, бирок жер 
жеке менчикке берилет деп жа- 
зы лган . Ж еке менчик деген сөз 
саты лат дегенди билдирет. Бү- 
гүн сот иштериндеги эң көп көй- 
гөй жараткан маселе -  жер талаш. 
Атасы баласы, таякеси жээни ме- 
нен жер талаш ып, соттошуп жа- 
тышат. Жер сатылбаш керек. Мо- 
де Орто А зияда хандыгы н жүр- 
гүзүп жатканда анын күлүк атын 
сурап коцшу айылдан адамдар ке- 
лишет. Ж анындагылар бербеңиз 
дегенине болбой жылкысын бе- 
рет. Дагы убакы т өтүп, анын су- 
луу аял ы н  сурап келгенде, да- 
гы берип жиберет. Арадан айлар 
өтүп , аны н ж ерин сурап кели- 
шет, ошондо ал катуу каршы бо- 
луп, жерин бербейт. Жер болсо -  
мамлекет болот. Ж ерди бериңиз 
деп азгырган жан-жөкөрлөрүнүн 
баш ы н алды рат. Эми караңы з, 
Ысык-Көлдүн жээгиндеги айрым 
жерлердин ээлери -  кошуна өлкө-

тип, алар эч нерсе кыла албай ка- 
лышкан. Ушул жылы Тоң району- 
нун бардык айылдарын кыдырып, 
кыз ала качууга каршы семинар- 
ларды өткөрүшөт.

Бул програм м аны н баш ында 
А мерикадан келген профессор 
Рассел Клейнбах деген 70тен аш- 
кан аксакал турат. Ал өз ойлору 
менен бөлүшүү үчүн биздин ре- 
дакцияга келиптир. “Бизде эки 
жаш сүйлөш үп жүрүп, кы зды  
ала качкан учурлар болот. Бирок 
мен Кыргызстандан макулдуксуз, 
зордоп ала качууну биринчи жо- 
лу көрүп, абдан таң калдым. Кыр- 
гызстанга алгач 1998-жылы кел- 
генде кы з ала качуу бою нча эч 
кандай изилдөө, түшүндүрүү иш- 
тери жок экенин көрүп, бул ишке 
кириштим. Ала качуулардын баа- 
ры макулдуксуз, каалоосуз. Баа- 
ры эле кыз ала качуу кыргыздын 
салты эмес деп айтышат. Биз бир 
жыл бою сурамжылоолорду жүр- 
гүзүп, канча пайыз экенин бил- 
генден кийин жылдарды өткөрүп,

лөрдүн жарандары.
- Кыргызстанда жашаган 

башка калктардын өкүлдөрүн- 
дө бөлүнүүчүлүк жок, кыргыз- 
дар уруу-урууга бөлүнүшүп, 
акыркы кездери ачык чыга 
башташты. Сиздин оюңузча 
бул туурабы?

- Мекенчил, патриот, тарыхты 
мыкты билген, философ, драма- 
тург Мар Байж иев ж акы нда ге- 
зитке уруучулукту мактаган ма- 
каласын чыгарыптыр, уруучулук 
байлыгыбыз, бараткан жолубуз 
дегендей. Мен аны сыйлайм, би- 
рок чоң ж аңы лы ш ы пты р. Азыр 
уруу-уруулар чогулуп, өз ал- 
ды нча президенттерин шайлап, 
курултайлары н өткөрүп жаты- 
шат. Бул мамлекеттүүлүккө жа- 
салган душ м анды к. Биригүүгө 
каршы ж асалган аракет. Прези- 
дент аргасы здан уруучулуктан 
биринчи улут ж өнүндө сөз кы- 
лалы  деп жатат. Бул абдан туу- 
ра. Уруучулук XX кы лы м га че- 
йинки кыргыздардын мыкты бу- 
лагы болгон. Эл уруу башчысын 
шайлаган. Урууда жесир болгон 
эмес, күйөөсү өлүп калса, аялын 
балдары менен тентитип койбой, 
уруунун адам дары  сүйлөш үп, 
аны  кайнисине беришкен. Көчө 
кы ды ры п, сурамж ы лап калган 
киши болгон эмес. Баланчаны н 
уруусунда уш ундай  болуп  жа- 
ты пты р деген сөз кетет деп на- 
м ы сты  катуу карм аш кан. Бир- 
диктүү мамлекет жок учурунда 
уруучулук мамлекеттин милде-

кайра канча пайыз болгонун би- 
лебиз. Айрым жерлерде 27%га че- 
йин түшкөн. Биздин программа- 
нын талбаган иш-аракеттеринен 
кийин макулдуксуз кы з ала ка- 
чуу азаят же жок болот деп ише- 
небиз. Кы ргы зды н көбү М анас- 
ка ишенишет эмеспи, Манас деле 
Каныкейди ала качып алган эмес. 
2013-жылы мыйзамга ылайык ала 
качуу боюнча арыздар жазылып, 
бир-экөө ж оопкерчиликке тар- 
тылгандан кийин бул иштер аза- 
йып калды. Көп кыздар да өз уку- 
гун билип калышыптыр. Башын- 
да ала качылган кыздардын 95%ы 
ж аш оого аргасы з макул болуп, 
отуруп калыш кан. Азыр ала ка- 
чылган кыздардын 60%ы отурбай 
калы ш ты . Ислам дининдегилер 
деле кыз ала качууну колдобойт. 
Ала качылган кыздардын баары 
милицияга дароо арыз жазышса, 
бул нерсе такыр жоголот. Кытай- 
да деле мурдагы кылымда кичи- 
некей кыздардын бутун бинт ме- 
нен таңып, чоңойтпой кармоону 
салт деп келиш кен. Кийин гана 
бул салт эмес, зомбулук деп, ага 
каршы чыгыш кандан кийин бул 
нерсе таптакы р токтогон . Биз 
азы р 2 айлы к мөөнөттө кы з ала 
качуу боюнча программаны ишке 
ж ылдырабыз. Күзүндө болсо да-

тин аткарган. Уруунун ичинде- 
ги балдар жети атасы өткөнгө че- 
йин үй-бүлө курган эмес. Антке- 
ни, кан канга душман болот. Азыр 
бирдиктүү, бекем, ынты мактуу, 
баатыр кыргыз элин түзүүгө кел- 
генде уруу-урууга бөлүнүүчүлүк 
кыргыздын ынтымагына доо ке- 
тирүүдө. Билимдүү, илимдүү за- 
мандаштарымдын "уруунун баш- 
чысы болдум" деп айткандары н 
угуп абдан уялам. Биз бүгүн бир- 
диктүү кыргыз эли үчүн күрөшү- 
шүбүз керек. Уруучулукка бөлүн- 
гөндөрдү мыйзам менен жойгон- 
дон башка жол жок.

- Кыргыз ысымдарын кыр- 
гыз тилине өткөрүүгө кандай 
карайсыз?

- Бул туура маселе. Мунун та- 
рыхый себеби бар. Өз аты, атасы- 
ны н аты менен айты лы п келат- 
кан ы сы мдар бар. М исалы, Жу- 
суп М амай. Бул кы ргы здарды н 
өзгөчөлүгү. Бул маселени 3 жыл 
мурда кы ргы з тилинде айталы  
деп атайын комиссия түзүп, сүй- 
лөшкөнбүз. Комиссияны н төра- 
гасы кылып ф.и.д. Сыртпай Му- 
саевди шайлап, атайын жобосун 
иштеп чы кканбы з. Аны Ж огор- 
ку Кеңешке бергенбиз, бирок ка- 
ралбай  келген. Өткөн жумада 
гана И.Арабаев университетин- 
де талкууладык. Бул бышып же- 
тилген маселе болчу.

- Сиздер кайсы вариантына 
токтолдуңуздар?

- Б айы ртан  айты лы п келген 
ж еңил түрүнө, мисалы  Жусуп

гы башка долбоорлор болот. Ма- 
га кыргыздардын өзгөчө мейман- 
достугу жакты. Ал эми түртүшкө- 
нү, машинаны маданиятсыз айда- 
ганы жакпайт", - деди маектешим.

К ы лмы ш -ж аза кодексинин
154-беренесинде 17 ж аш ка то- 
ло элек адам ды  никелик м ами- 
леге өтүүгө мажбурлоо 5 ж ылга 
чейинки мөөнөткө, никелик ма- 
милеге өтүү үчүн ала  качуу 15 
ж ы лга чейинки мөөнөткө эрки- 
нен чектөө каралган . К Ж К ны н
155-беренесине ы л ай ы к аял- 
ды н эркине карш ы  ала качкан- 
да 5 ж ы лдан  7 ж ы лга чейинки 
мөөнөткө эркинен ажыратылат. 
Мына ушул мыйзамдарга негиз- 
денип, кы здар өз укугу үчүн кү- 
рөшсө болот. Зордук менен ку- 
рулган үй-бүлөлөрдө басмырлоо, 
чыр-чатак, оройлук, сыйдын жок- 
тугу орун алат. И зилдөөлөр көр- 
сөткөндөй, мындай үй-бүлөлөрдө 
аж ы раш уу көп болгон. Рассел 
К лейнбах “К ы з коргон” инсти- 
туту  менен биргеликте ж үргүз- 
гөн иликтөөдө сурамжылоого ка- 
тышкан энелердин 96%ы, аталар- 
дын 98%ы өз кыздары ала качы- 
лышын каалашпай турганын ай- 
тышкан.

Сымбат МАКСУТОВА

Баласагы н, Жусуп М амай, Байас 
Турал, Кожо Ахмат, Курманжан 
Д атка сы яктуу вариантка токто- 
луп жатабыз. Бул англисче жазган- 
га да оңой. Орустар мигранттар- 
га кысым көрсөтүп жатыптыр де- 
ген туура эмес, орустар да башка 
улуттардын ысымдарын сыйлайт.

- Кыргыз эркектеринин ки- 
чине балдарды, наристе кыз- 
дарды зордуктоосу күчөп ба- 
ратат. Буга кандай чара кол- 
донобуз, эмне кылсак болот?

- Бул накта жырткычтык. Муну 
айбан, мисалы  карыш кы р, жол- 
борс да ж асабайт. Булар үчүн 
өлүм  ж азасы н  ки р ги зү ү  керек. 
А К Ш да 51 ш тат болсо , аны н  
39 ш таты н да , А раб өлкөлөрү- 
нүн баарында өлүм ж азасы  бар. 
Э м не үчүн  К ы р гы зстан  өз ал- 
д ы н ч а  м ам л ек ет  бол уп  туруп , 
өз ж аран д ар ы н ы н  та р ти п  буз- 
гандары на өлүм  ж азасы н  ки р - 
гизбеш и керек? Хирург М амбет 
М ам акеев да ж аны  күйгөндөн, 
ал ар д ы  эл кө зү н ч ө  бы чы п  са- 
л а й ы н  д ед и . К ы р гы з эч  убак - 
та м ы н д ай га  барган  эм ес. Бул 
кы ргы зды н салт-санаасы н, фи- 
лософ иясы н, дүйнө түш үнүгүн 
бузган чы кк ы н ч ы л ы к . А ларды  
бы чы п  салса , ан д ан  да ж ам ан  
кы лм ы ш ты н оор түрлөрүн  жа- 
сашат. Буларга катуу чара колдо- 
нуп, атып салыш гана керек. Дүй- 
нө элдеринин алдында уялып, ба- 
са албай калдык.

Сымбат МАКСУТОВА

Кыргыз социология ассоциациясынын 
президенти Кусеин ИСАЕВ:тт


