
Урматтуу мекендештер! 
Кымбаттуу достор!

Биз, бардык дїйнє сыяктуу эле 
глобалдык экономикалык кризис-
ти баштан кечирїїдєбїз. Адамзат 
ойго келбеген масштабдагы чакы-
рыктарга дуушар болду. 

Мындай шартта Жогорку Кеўеш-
ке єкїл шайлоо – єзгєчє жоопкерчи-
лик. Себеби, бул жєн гана депутат-
тарды шайлоо эмес, бул - Кыргыз-
стандын эртеўки келечегин тандоо. 

Парламент їчїн ондон ашуун 
партия ат салышууда. Бардыгы 
кооз жана туура сєздєрдї сїйлєп, 
убадалар менен азгырууда. 

«Замандаш» партиясы андай жол-
го барбайт. Жок, сиздердин добуш 
керек болбогону їчїн эмес. До-
буш керек. Болгону, биз сиздер ме-
нен, биздин шайлоочулар жана та-
рапташтарыбыз менен чынчыл 

мамиледе болгубуз келет. Биздин 
бекем позициябыз ушул! 

Менден «Эмнеге «Замандаш» шай-
лоого барган жатат?», – деп кєп су-
рашат. Мен «Мамлекеттин саяса-
тына тїздєн-тїз катышуу менен га-
на єлкєдє бир нерсени єзгєртїїгє 
мїмкїн. Ошондуктан биз бийлик-
ке, парламентке бара жатабыз», - деп 
жооп берем. Парламенттик трибуна-
га ээ болбой туруп, бул нерсени жа-
соо кыйла оор. 

Мына ушул себептен улам бизге 
депутаттык мандат, а сиздерге єл-
кєнїн мыйзам чыгаруучу органын-
да таза єкїлдєр керек. «Замандаш» 
шайлоого акча таап алуу же ким-
дир бирєєлєрдїн бизнесин коргоо 
їчїн бараткан жок. Биз – башкабыз! 
«Замандаш» ондогон жылдар мурда 
єз тагдырын єз колуна алып, меке-
нинен алыс жерде бардык кыйын-
чылыктардан єткєн адамдар менен 

бирге жаралып, бирге бышты. Биз 
єлкє жоопкерчилигин єз мойнубузга 
алуу їчїн Жогорку Кеўешке аттан-
дык. Бул їчїн бизде кїч да, билим 
да, эрк да, команда да бар!

«Замандаштын» артында бош сєз-
дєр, куру убадалар эмес, басып єт-
кєн жолубуз, аткарган иштерибиз, 
демилгелерибиз турат! Артыбызда 
тарыхыбыз турат! «Замандаш» аб-
рою бар партия. Биз популизм ме-
нен алектенбейбиз жана алекте-
нїїнї билбейбиз.

Азыр популист саясатчылардын 
убактысы эмес. Ал мезгил єттї, кет-
ти. Эмне їчїн эл мага жана биздин 
командага ишенип, «Замандашты» 
колдошу керек? Ишеним маселеси 
– татаал суроо. Биздин команда – 
профессионалдардын жана чыны-
гы патриоттордун командасы экенин 
айткым келет. Дал ушундай адамдар 
азыр єлкєбїзгє абадай керек. 

Кыргызстандагы бардык саясат 
адамдар їчїн болушун каалайбыз. 
Бул биздин башкы максат. Мамлекет 
элге кызмат кылышы керек. 

Кыргызстан чын эле єткєєл мезгил-
де турат. Алдыдагы шайлоо єлкєнїн 
мындан аркы жолун аныктайт. Ан-
дыктан, мага ишенїїўїздєрдї жана 
таза, профессионал «Замандашты» 
колдоп берїїўїздєрдї єтїнєм!

«Замандаш» партиясына берген 
добушуўуздар – эртеўки кїнгє бер-
ген добушуўуздар. Ар бир адамдын 
ыўгайлуу жашоо шарты їчїн, жу-
муш жана татыктуу маяна їчїн, са-
паттуу жолдор жана жеткиликтїї 
дары-дармектер їчїн, мигрантта-
рынын эмгегин баалаган єлкє їчїн 
берген добушуўуздар. Депутаттары 
эл менен бирге болгон, шайлоочу-
ларын уялбай карай ала турган єл-
кє їчїн берген добушуўуздар. Бир 
бололу! Келечекти єзгєртєлї!

Партия лидери Жеўиш Молдокматовдун кайрылуусу
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- Жеўиш мырза, алгач-
кы суроону ушундай ба-
гытта берели. Єзїўїздїн 
жашоодо карманган прин-
циптериўиз тууралуу ай-
тып берсеўиз?

- Менин атам 1992-жылы 
бул жарыкчылык жашоодон 
єтїп кеткен. Бирок мен атам-
дын тарбиясын алып, на-
саатын угуп калдым. Атам 
мени чынчыл болуу, алдабоо 
жана айткан сєзгє туруу ба-
гытында тарбиялады. Андан 
кийин апам да абдан жакшы 
тарбиялап, ушул даражага 
жеткирди. Мен ата-энемдин 
тарбиясын, насаатын ушул 
кезге чейин жерге калтыр-
ган эмесмин. Муну кийин да 
кандай учур болсо да калтыр-
байм. Бул менин жашоомдогу 
негизги принциптерим.

- Жалпы коомчулукка 
“Замандаш” партиясынын 
саясаттагы негизги багы-
тын айтып берсеўиз? Бий-
ликчил же оппозициялык 
маанайда болосуздарбы?

- Биздин партия бийликчил 
эмес. Оппозициянын туура 
эмес жактарын колдоого ал-
байт, ошол эле учурда туу-
ра койгон маселелерин кол-
дойт. “Замандаш” партиясы-
на акыркы 2 жылда мен тє-
рага болгон учурдан баштап 
бийлик тарапка кєкєй кес-
ти болгон кєптєгєн кєйгєй-
лєрдї ачык айтып, жетиштїї 

деўгээлде сындап келдик. 
Биздин андай позициябыз 
бийликке ар дайым эле жак-
кан жок, ошон їчїн басымдар, 
кысымдар болуп турду. Кыс-
касы, кандай болгон учурда 
да “Замандаш” партиясы ар 
дайым элдик партия болуп 
келген, мындан ары да эл-
дик партия болуп кала берет. 
Акыркы мезгилде дїйнєлїк 
баалуулуктар єзгєрїп кетти. 
Мисалы, оўчул, солчул жана 
орточул (центрист) деп атал-
ган партиялардын позиция-
лары аралашып кетти. Биз-
дин багытыбызды орточул 
деп жатабыз. Бирок биз ушу-
лардын баарын карап, талдап 
олтуруп, партиябызга бардык 
компоненттерди камтыганга 
аракет кылдык. Партиябыз-
дын программасынын тїпкї-
рїндє єлкє социалдык болсун 
деп жатканыбыз менен керек 
учурда капиталисттик ком-
поненттерди да колдойбуз. 
Бир сєз менен айтканда єлкє 
кайсыл багытка муктаж бол-
со “Замандаш” партиясы ошол 
багытта болот. 

- “Замандаш” партиясы-
нын программасынын ар-
тыкчылыктары, єзгєчє-
лїктєрї боюнча айтып 
берсеўиз?

- Биринчиден, “Замандаш” 
партиясы єзгєчє партия бо-
луп эсептелет. Биздин партия 
Орто Азияда биринчи болуп 

“Келечек 4.0” программасын 
иштеп чыкты. Акыркы жыл-
дары дїйнєдє тєртїнчї єнєр 
жай реформасы жїрїп жатат. 
Мына ошого ылайыктап, ба-
гыттап, программабызды су-
нуштаганбыз. Бизден кийин 
Казакстандын “Нур-Отан” 
партиясы ушул багыттагы 
программасын иштеп чыкты. 
Биз Жогорку Кеўештин 7-ча-
кырылышына 7 багыттагы 
программа менен баратабыз. 
Анын бири - “жашыл эконо-
мика”. Биз айыл чарба про-
дукциясынын кєлємї менен 
атаандаштыкты тїзє албай-
быз, биз болгону сапат менен 
гана атаандаштыкты жарата 
алабыз. Дїйнєдє “жашыл эко-
номиканын”, айыл чарбанын 
таза продукциясынын баа-
сы башкалардыкынан 10 эсе 
кымбат турат. Биз ушул масе-
лени ишке ашырсак, анда эко-
номиканы, экологияны жана 
туризмди єнїктїрїїнї жолго 
коё алабыз. Ушундай жол ме-
нен ийгиликке жетишип жат-
кан мамлекеттер кєбєйїп ба-
ратат. Мисалы, Кыргызстан-
дын балы дїйнє сынагында 
3 жолу биринчи орунга та-
тыды. Арабияда биздин ба-
лыбыздын баасы 12 эсе кым-
бат турат. Кыргызстандын 

мына ушул бал сындуу эў 
мыкты 100 айыл чарба ба-
гытындагы ар кыл азыкта-
рын атайын каталогго кир-
гизип, Єкмєткє сунуш кылуу 
аракетибизди былтыр  Єкмєт 
колдогон жок, парламент тї-
шїнгєн жок. Кудай буюрса, 
биз бул максатыбызды ишке 
ашырабыз!

- Сизди социалдык тї-
йїндєрдє президенттик 
шайлоодо Жээнбековду 
колдогон деп сынга алган-
дар бар. Бирок биз эсеп-
теп кєрсєк, азыр шайлоого 
катышып жаткан 15 пар-
тиянын ичинен 12 партия  
Сооронбай Шариповичти 
колдогон экен. Мына ушул 
маселеге кандай пикирде-
сиз?

- Чынында эле социал-
дык тїйїндєрдє аябагандай 
кєп маалыматтар чыгып жа-
тат. Эми шайлоонун шарапа-
ты єзї ушундай да. 2017-жы-
лы азыркы президентибиз                                             
Сооронбай Шарипович                
Жээнбековду колдогонум жа-
на ишенимдїї адам болгонум 
чын. Ал кишини менден тыш-
кары сиз атаган 15 партия-
нын арасынан 12 партиянын 
лидерлери да колдоп чык-
кан. Бирок маселе башкада. 

Себеби, ар бир саясий пар-
тия жана партиянын лидери 
їчїн саясий кампанияга же 
шайлоо кампаниясына каты-
шуу - бул аябагандай маани-
лїї. Эгерде саясий партия-
нын багыты, анын тїзїмї, 
командасы жана орду бол-
со, ал сєзсїз тїрдє 3 негиз-
ги кампанияга катышышы 
керек. Булар президенттик, 
парламенттик жана жерги-
ликтїї шайлоо болуп эсеп-
телет. Эгерде їчєєнїн кайсы 
бирине катышпай кала турган 
болсо, анда ошол партия же 
партиянын лидери їчїн кай-
сы бир мєєнєткє саясий ай-
дыўдан чыгып калуу корку-
нучу тїзїлїп калат.

- Шайлоону жаўы натый-
жалуу ыкмалар менен єт-
кєрїї боюнча кандай су-
нуштарыўыз бар? 

- 2010-жылы иштелип чык-
кан Конституциянын кем-
чиликтери бар экенин учу-
рунда Ємїрбек Чиркешо-
вичтин єзїнє да айткам. Бул 
Конституция чийки иште-
лип чыккан. Анын негизин-
де єлкєдє парламенттик эмес, 
президенттик-парламенттик 
башкаруу формасы орноп 
калган. Президенттин ыйга-
рым укуктары Єкмєткє, ал 
эми Єкмєттїн ыйгарым укук-
тарынын кєпчїлїгї Прези-
дентке берилип калган. Пре-
зиденттин колунда эбегей-
сиз чоў кїч бар. Алар: Баш-
кы прокуратура, УКМК, Эсеп-
тєє палатасы, ж.б. Мына ушул 
їч мамлекеттик орган менен 
аткаруу бийлигин дагы, пар-
ламентти дагы баш ийдирип 
тизгиндеп койсо болот. Биз 
ошон їчїн келгиле, тандай-
лы деп айтып жатабыз. Пре-
зиденттин ыйгарым укук-
тарын алып, аткаруу бий-
лигине берели. Анан мам-
лекетте жооптуу бир адам 
иш алып барсын же болбо-
со премьер-министрдин ый-
гарым укуктарын алып, пре-
зидентке калтыралы. Ал то-
лугу менен аткаруу бийли-
гине жооп берсин! Ошон-
до гана парламенттен талап 
кыла турган бир гана тарап 
болот. Партиялык тизмеге 
байланыштуу бизде талаш-
тартыш катуу болгон. Шай-
лоо партиялык тизме менен 
алгач 2010-жылы, андан соў 
2015-жылы єттї. Тилекке кар-
шы, бешинчиге салыштыр-
малуу алтынчы чакырылыш 
начар болду. Мындай жы-
йынтык тандоодон улам бо-
луп жатат. 2010-жылы урна-
га бюллетень ташталып до-
буш уурдалса, кийин урна-
дагы уурдамай ыкма сыртка 
чыгып кетти. Добуш сатып 
алуу деген балакеттин айы-
нан анын суммасы бїгїнкї 

Лидер
Жеўиш МОЛДОКМАТОВ, 
“Замандаш” саясий партиясынын тєрагасы: 

“ПАРЛАМЕНТТЕГИ 7-ЧАКЫРЫЛЫШКА 
7 БАГЫТ МЕНЕН БАРАТАБЫЗ”

“Замандаш” партиясынын лидери Жеўиш 
Молдокматов парламенттик шайлоонун алдында 
кєптєгєн журналисттердин єтїнїчї менен 
Бишкектин четиндеги “Байтиктин Бас-Бєлтєгї” деп 
аталган тарыхый жерде, Туунун алдында маалымат 
жыйынын єткєрдї. Ал жыйынга катышкан 30дай 
журналист Жеўиш мырзага саясат, экономика, 
шайлоо, ж.б. тармактар боюнча арбын суроолорду 
узатты. Партия лидери ар бир журналисттин 
суроосуна так жана ачык-айкын жооп узатты.
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кїндє 3000 сомдон 5000 сом-
го чейин чыкты... 

Эў эле жєнєкєй мисал ай-
тайынчы. Мындай учур кєп 
мамлекеттерде тажрыйба ка-
тары колдонулат. Шайлоонун 
жїрїшї 30% партиялык, 70% 
бир мандаттуу можаритар-
дык жол менен єтсїн. Миса-
лы, мамлекетти 9 округга бє-
лєлї. Эў тїшїнїктїї болуш 
їчїн Кєлдї, Ошту, анан Биш-
кекти алалы. Шайлоочулар-
дын санына жараша 120 ман-
датты бєлїштїрсєк, жыйын-
тыгында Ошко 44, Бишкекке 
40, Кєлгє 8 мандат болжол-
дуу тїрдє тиет. Андай кыл-
сак, маселен, биздин “Заман-
даш” шайлоого катышканда 
120 тизмени БШКга бир эле 
кылып топтоп бербейт. Ан-
да Кєлдєн 8, Оштон 44, Биш-
кектен 40 талапкердин тизме-
син берип калат. Натыйжада 
Борбордук шайлоо комиссия-
сы 2 бюллетень чыгарып бе-
рет. Эгер сиз кєлдїк болсо-
ўуз, анда шайлоочу катары 
участокко барганда “Заман-
дашка” белги койсоўуз бюл-
летендеги 8 адамдын їчєєнє 
добуш бергенге укук аласыз. 
Мен муну болжолдуу айтып 
жатам. Анан шайлоонун жы-
йынтыгында кимиси алдыга 
озуп чыкса, ошол адам ман-
датка ээ болот. Мындай ык-
маларды эмне їчїн колдон-
сок болбойт? Эмне їчїн пар-
ламентте бул єтпєй калды? 
Анткени, парламентте экин-
чи чакырылыштан бери де-
путат болуп келаткан депу-
таттар бар. Алар їчїн депу-
таттык кресло менен мандат-
тан ажырап калуу – ємїрїнєн 
ажырап калганга барабар. 

- Єкмєттїк структураны 
єзгєртїї жана кадрларды 
тандоо боюнча кандай ка-
дамдарга барышыбыз ке-
рек?

- Эгемендїїлїктї алга-
ныбызга 30 жылга жакын 
мезгил болду. Андан бери 
31-премьер-министр иштеп 
жатат. Демек, мамлекетте 31 
жолу єкмєттїн структура-
сы єзгєргєн. Бирок жыйын-
тыгын кєрє алган жокпуз. 
Мен бул маселени сандар ме-
нен айтканга аракет кыла-
йын. Мамлекетибиздеги 2265 
мектепте жалпысынан 1 млн 
300 миў окуучу окуйт. Ошол 
эле учурда 100 миўден ашы-
гы мектепке барбайт. Окуучу-
ларды 100 пайыз толук кан-
дуу окутканга 600 мектеп же-
тишпейт. Жалпы бала бакча-
ларыбыздын саны 1349. Мам-
лекетибизди толук бала бак-
ча менен камсыздоо їчїн да-
гы 1800 бала бакча курушу-
буз зарыл. Себеби, бала бак-
чага барбаган балдардын са-
ны болжол менен 600 миўге 
чамалайт. Буга мамлекеттин 
чамасы жетпейт! Азыркы єк-
мєт менен муну ишке ашыра 
албайбыз. Себеби кадр жок! 

Чек ара боюнча айтсам, 505 
чакырым талаштуу жерлер 
чечилген эмес. Бул маселени 
чечїїгє саясий эрк керек! Да-
гы бир чоў кєйгєйдї айтпа-
сак болбойт, Кыргызстанда 
75 миў мугалим бар. Алардын 
айлыгын шайлоонун алдында 
кєтєрєбїз. Шайлоодон кийин 
айлыгын тємєндєтїп, инфля-
ция менен теўеп коёбуз. Му-
галимдерге жана врачтарга эў 
керектїї мыйзамдарды кабыл 
алышыбыз керек. Єлкєдє 650 

миўге жакын пенсионерибиз, 
пособие алган 370 миў жара-
ныбыз, 120 миў майып адам-
дарыбыз бар. Алардын баары 
жакыр жашайт. Єлкє боюн-
ча алганда жалпысынан 1 
млн 300 миў адам жакыр жа-
шоодо жашайт. Анын ичинен 
83 миў адам єтє жакыр тур-
мушту кечирип келет. Айрык-
ча, пандемия учурунда нан-
га, сууга жетпеген адамдар-
ды кєрбєдїкпї. Ошол учурда 
нандын, сїттїн баасы канча 
экендигин билбеген биздин 
Єкмєт мїчєлєрї менен пар-
ламенттин єкїлдєрї бийлик-
те отурат. Демек, алар ээле-
ген кызматтарына татыктуу 
эмес. Биздин партия кудай 
буюрса, шайлоодо жеўишти 
камсыздасак, кєпчїлїк коа-
лицияга кирип эле тим бол-
бостон жаўы Єкмєттї тїзїї 
мандатын алууну кєздєп жа-
табыз. Кудай буюруп элибиз 
ишенип колдоп берсе, Єкмєт-
тїн курамын кескин тїрдє 
кыскартабыз! Анткени, азыр 
иштеп жаткан 25 министрлик 
єтє кєп! Єкмєттїн курамына 
алып келген адамдарды кан-
дай критерийдин негизинде 
тандап алышыбыз керек? Му-
нун эў жєнєкєй мыйзамдуу 
жолу бар. Бул - мамлекет-
тик кадр кызматы. Ал жер-
де саясий кызматтарды тан-
доо укугун алып салышкан. 
Мына ошол укукту бериши-
биз керек! Себеби, министр-
лик орун - саясий кызмат 
болуп эсептелет. Кайсы ми-
нистрликке кандай кадр жа-
на ал кантип тандалып жат-
канын жакшы билебиз. Кадр 
тандоодо таяке-жээн, куда-
сєєк деген болбошу керек! 
Биздин биринчи принци-
бибиз - кайсы министрлик, 
кайсы аткаруу бийлиги бол-
босун єзїбїздїн таанышы-
бызды алып келїї эмес! Се-
беби, ал эртеў уят кыла тур-
ган болсо, биздин жїзїбїз-
дї булгайт. Андыктан тан-
доо критерийи 2011-жыл-
дын башында сотторду тан-
доо тїз эфирде жїргєндє-
гїдєй министрлерди да тан-
доону тїз эфирден кєрсєткє-
нїбїз оў деп эсептейм. Буга 
чейин парламенттик коми-
тетте экономика министри, 
вице-премьер-министр депу-
таттардын суроолоруна жооп 
бере албай жатканын кєрдїк. 
Ушундай кєрїнїшкє жол бер-
беш їчїн биздин сунушубуз 
- тїз эфирде онлайн тандоо 
жїргїзїлїшї керек. Мындай 
тандоо тааныш-билиштикке 
бєгєт коёт!
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ШЕЙШЕКЕЕВА 
Чынара Казаковна

“Замандаш” саясий партиясынын негиздєєчїсї 
Мухтарбек Ємїракуновдун жубайы. Ємїрлїк 
жолдошу баштаган улуу иштерди улантуучу. 
Ишкерликти єндїрїш менен айкалыштырып, 
коомдук иштерге активдїї катышып келет. 
3 уул, 1 кыздын энеси.

- Мага, Мухтардан ай-
рылуу канчалык оор бол-
со, анын ишин улантуу 
ошончолук тїйшїктїї 
болду. Турмуш сынооло-
руна туруштук берїїгє 
эрким жетти. Мен “За-
мандаштын” туусун кє-
тєрїїгє милдеткермин. 
“Замандаштын” туусу – 
Мухтарды ээрчип, сїрє-
гєн миўдеген мекендеш-
тердин муў-зарынан, їмї-
тїнєн, тилегинен жарал-
ган туу. “Замандаштын” 
туусу – ар бир заманда-
шыбыздын кєкїрєк-кєк-
сєєсїнєн жаралган туу. Улуу максаттар їчїн жашаган 
жашоону – маўыздуу жашоо деп эсептейм. Мен коом-
до болуп жаткан кєрїнїштєрдї, єзгєрїїлєрдї энелик 
жїрєгїмдєн єткєрєм. Прогрессивдїї демилгелердин 
сїрєєнчїсїмїн. “Бешбармак” аталган улуттук долбоор-
ду Гиннестин рекорддор китебине киргиздик. Кыргыз-
дын салт-санаасын жайылтуу максатында “Кырк кыз” 
долбоорун єткєрдїк, ж.б. Бишкек шаардык Кеўешинин 
депутаты болуп турганымда бир канча мекемелердеги 
коррупциялык схемаларды, керексиз комиссияларды, 
шаар бюджетинин ашыкча коротууларын ачыктадым. 
Айрым мекемелерди оптималдаштыруунун демилге-
чиси болдум. №1 тєрєт їйїнє тиешелїї жер тилкесин 
курулуш компаниясынан коргоп, муниципалитеттин 
балансында сакталып калуусун шарттадым. 

ТУРГАНБАЕВ 
Мелис Токтомамбетович 

Жазаларды аткаруу кызматын жетектеп, 
бул тармактагы кєп жылдык кєйгєйлєрдї 
кыска убакытта жойду. ЖАМКнын тїзїмїн 
заманбап єзгєрттї. Ички коопсуздук кызматын 
тїзїп, 7 миллион сомдук коррупциялык иштин 
бетин ачты. 1,5 жыл ичинде тїрмєлєрдєгї 
14 єндїрїштї талапка ылайык иштетип, 
192 млн сомдук продукция єндїрдї.

- 35 жылдан ашты, 
укук коргоо органда-
рында кызмат єтєдїм, 
жетектедим. ИИМ, 
Мам лекеттик жазалар-
ды аткаруу кызматы, 
прокуратура, УКМК... 
Бир гана милдетим – 
элдин коопсуздугу. 
Бишкекте патрулдук 
милицияны, тїнкї ми-
лицияны негиздедим. 
Шаардыктар жакшы 
кєргєн “Коопсуз бакча” 
долбоорун ишке кир-
гиздим. Экономистмин. 
Бул кесибим органда-
гы кызматыма оў таа-
сирин берди. Уюшкан 
кылмыштуулукка кар-
шы абдан жакшы мый-
зам жазып, 2013-жылы 
Жогорку Кеўештин ка-
роосуна берсек, ал мый-
замдын тїпкї маўызын єзгєртїп, жумшартып салды. 
Кылмышкер кїчтїї мыйзамдын алдында алсырайт. Оор 
кылмышты олуттуу мыйзам токтотот. Мен, Жогорку Ке-
ўешке дал ошол кїчтїї мыйзам їчїн аттандым!

КОНОВ 
Дмитрий Александрович 

Франция-Кыргызстан элчилигинде уюштуруу 
иштери менен алектенген. Эл аралык “Кызыл 
Крест” коомунда билим берїїчї программаларды 
иштеп чыккан. БААУда окутуучу, Ж.Баласагын 
атындагы КУУда жана И.Арабаев атындагы 
КУУда экономика жаатында француз тилинен 
окутуучу. Европа Биримдиги, Жогорку 
сот єткєргєн соттук-укуктук темадагы 
жолугушуулардын катышуучусу, француз 
тилинин туруктуу котормочусу. 

- Чет єлкєлїктєр 
Кыр гызстанды башка 
мамлекет менен ал-
маш тырып караганы-
на кейийм. 2003-жылы 
Франциядагы климат-
тын єзгєрїїсї боюнча 
конференцияда кесип-
тештерим Кыргызстан-
ды Курдистан менен ал-
маштыра баштаганда 
чыдабай кетип, єлкєбїз 
жєнїндє чоў баян жаса-
гам. Мына, “Замандаш-
тын” программасында 

“Кыргызстан дїйнєлїк кызматташууда татыктуу орунду 
ээлеши керек”- деп турат. Демек, башка мамлекеттерде 
биздин єлкє жєнїндє, экономикабыз, салтыбыз, заман-
бап саясатыбыз тууралуу элестетїї болушу керек. Мен, 
Жогорку Кеўеште анализделбеген, тїшїнїксїз мый-
замдардын жазылышына, жаштардын єлкєнї таштап 
кетїїсїнє, билим берїї системасындагы калпыстык-
тарга каршымын. Мен, жєнєкєйлєштїрїлгєн норматив-
дик укуктук акт тїзїїдє адистерге жогорку жоопкер-
чилик менен жардам бере алам. Мен мол тажрыйбама, 
чоў мїмкїнчїлїгїмє таянып, “Замандашка” кошулдум.

КАПАРОВ 
Мырза Нуралиевич

Юрист. Аймактарды єнїктїрїї, транспорт жана 
курулуш бєлїмїндє эксперт жана Єкмєттїн 
аппарат жетекчисине кеўешчи болгон. Ысык-
Кєлдєгї “Мурас” питомнигинин координатору. 
Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы 
кеўешчиси. Шахмат боюнча Кыргызстандын 
чемпиону жана шахмат федерациясынын вице-
президенти. 4 баланын атасы.

- Єкмєттїн ишин 
ичинен жакшы би-
лем. Жогорку Кеўеш-
ке Єкмєт тарабынан 
сунушталып жаткан 
мыйзамдар тууралуу 
кескин кєз карашым 
бар. Ал кєп сєз. Мый-
замдар боюнча иш 
алып барган адис ка-
тары айтсам, мыйзам 
жазуунун, аны элге, 
аткаруу бийлигине 
сиўирїїнїн да єзї-
нїн эрежелери, жол-
жобосу болот. Мый-
зам – жеке кызыкчы-
лыктарды кєздєп жа-

зылып, єтє кыска убакытта кабыл алынбайт! Мыйзам ме-
нен жашаган мамлекет їчїн бул абдан маанилїї. Бирин-
бири кайталаган же таптакыр иштебеген мыйзамдардын 
азабын коомчулук тартууда. Мыкты мыйзамдын авторун 
мыкты депутат деп тааныйм. “Замандаш” менен парла-
ментке аттанганымдын себеби ушунда. Мени тїйшєлткєн 
экономиканын локомотиви – єнєр жай, єндїрїш маселеси. 
Мен туризм тармагына Тїп районундагы инвестордук 43 
миллион долларга тїптєлгєн, 100 адам эмгектенген ал-
гыр куштардын питомниги аркылуу салым кошуп жатам.

АМРАКУЛОВ 
Мавлян Номанович 

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба 
институтун бїтїргєн. Айыл чарба жана авиация 
тармактары боюнча чоў тажрыйба топтоп, бир 
катар кєйгєйлєрдї чечкен. Жогорку Кеўештин иш 
башкармалыгын жетектеп, мыйзамсыз иштерге 
бєгєт коюуга кїч жумшаган. Коррупцияга учураган 
мїлктї калыбына келтирген. 

- Кесибиме байла-
ныштуу айыл чарба 
тармагында 10 жыл-
дан ашуун эмгектен-
дим. Єзїбїз єндїргєн 
айыл чарба продукция-
сын чет мамлекеттерге 
экспорттоону бирин-
чилерден болуп колго 
алгам. Шамалды-Сайга 
Италиянын томат єн-
дїргєн заводун куруп, 
миўдеген дыйканда-
рыбызга шарт тїзгєм. 
“Эйр Бишкек” авиаком-
паниясын тїптєгєндєр-
дїн биримин. Бул авиа-
компания аркылуу Рос-
сияда каза болгон миг-
ранттарыбыздын сєє-
гїн Кыргызстанга бекер ташып келип турдук. Кыргыз-
стандын ички каттамына арзан баа койдук. Мамлекеттин 
кепилдиги менен “Пегасус Бишкек” авиакомпаниясы ишке 
киргенде, аларга туруштук бере албай калдык... Авиация 
тармагын мамлекетке пайдалуу, элге ыўгайлуу деўгээлге 
кєтєрїїгє кудуретим жетет. Мен айыл чарба жана инф-
раструктура маселелерине єзгєртїї киргизїїгє, натый-
жасын арттырууга тажрыйбамды бєлєм.

АРАЕВ 
Азамат Муратович

Азамат Араев Кыргызстандын кїч 
тармагында  22 жылдан  бери  эмгектенип,  
мамлекетибиздин коопсуздугуна, тартибине,  
мыйзамдуулуктун сакталышына чоў салым 
кошуп келатат. 2017-жылдан бери КР 
Єкмєтїнїн аппаратынын коопсуздук, тартип 
жана єзгєчє кырдаалдар бєлїмїнїн башчысы. 

- Єкмєт аппара-
тында иштеп, бир 
топ тажрыйба ал-
дым. Тактап айт-
канда, Жогорку Ке-
ўеш менен тыгыз 
байланышта иш-
тештим. Мекениме 
жана элиме кылган 
кызматымдын таа-
сирин жогорулатуу 
їчїн депутат болууга 
аттанып жатам. «За-
мандаш» партиясы-
нын тизмегине таж-
рыйбалуу практик-
тер, мамлекеттик 
кызматкерлер, му-
галимдер, медиктер, 
укук коргоо органда-
рынын єкїлдєрї киргизилгени мени канааттандырат. 
Мен мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана де-
лимитациялоо иштерин єз убагында жана натыйжа-
луу жїрїїсїнє кємєк кєрсєтєм. Соттук-укуктук ре-
форманын жїрїшїн кєзємєлгє алып, анын натый-
жалуу аякташына салым кошом. Коррупцияга каршы 
кїрєшїї чєйрєсїнє, укук коргоо органдарынын иш-
мердїїлїгїнє кєўїл буруп, аларга шарт тїзгєн мый-
зам долбоорлорун демилгелейм.

ОРМОНОВ 
Улугбек Зулпукарович

“Дастан” заводунда жетекчилик курамда 
иштеп, заводду талап-тоноодон сактаган. 
Кадр саясатынын кемчилигин жоюучу сунуш-
талабы бар. Парламент 75 депутаттан 
туруусун каалайт. Пандемия жалпы коомдук 
кєз карашты, тїшїнїктєрдї єзгєрттї, чыныгы 
баалуулуктар иргелчї кез келди деген ишенимде.

- Тышкы миграция 
боюнча мыйзамдын 
авторлорунун бири-
мин. ЖК депутаты 
жана миграция ко-
митетинин тєрагасы 
кезимде Мухтарбек 
Ємїракунов менен 
биргеликте Сибирь, 
Урал шаарларын то-
лук кыдырып чык-
канбыз. Россиянын 
Новосибирск, Крас-
ноярск, Иркутск, Ека-
теринбург єўдїї кєп 
шаарларында миг-
рациянын єкїлчї-
лїгїнїн тїзїлїїсїн 
шарттап, жергилик-
тїї бийлик єкїлдєрї 
менен диаспора баш-
чыларын жолугуштуруп, системдїї иштешїї жолуна 
салганбыз. Єз кезегиндеги жаратман инсан Мухтарбек 
Сїйїналиевич менен тилектештигим – бїгїн мени “За-
мандашка” алып келди. Мен 2 жыл катары менен Єкмєт-
тїн отчётунда Миграция министрлигин тїзїї боюнча 
“миллиарддаган акча которуп жаткан жарандарыбыздын 
укугун коргоп, жардам берели” деп сунуш берип кел-
дим. Мен Миграция министрлигин тїзїї їчїн кїрєшєм. 

АХМЕДОВ 
Бегижан Махмудович

 Белгилїї коомдук ишмер Бегижан Ахмедов 
кыргыз мамлекети їчїн узак жылдардан бери 
їзїрлїї  иштеп, эл оозуна алынган ємїрї 
єрнєк инсандардын бири. УКМКнын полковниги 
болгону менен кыргыз маданияты, адабият 
їчїн да тынымсыз эмгектенип, кыргыз 
жана єзбек тилдеринде 10дон ашуун ар кыл  
багыттагы китептерди чыгарган. “Даўк” 
медалынын ээси. 

- Мен тарыхчы ката-
ры, чыгармачыл адам 
катары єлкєдє улут-
тар аралык мамиле-
ни чыўдоого, Кыр-
гызстандын тарыхын 
чет єлкєлєрдє даўа-
залоого максат коём. 
Менин сыймыктанга-
ным – партиянын ка-
тарында єз ишинин 
устаты болгон айты-
луу  генералдар бар 
экени. Анын їстїнє 
“Замандаш” партия-
сын Кыргызстанда 
башка улуттун єкїлдє-
рї абдан жакшы кол-
дойт. Себеби, бул партия узак жылдан бери улут ара-
лык маселени бекемдєєгє чоў салым кошуп келген. 
Азыркы кезде биз “Кыргыз жараны” деген концепция 
жаздык. Мунун негизинде башка улуттун жарандары 
єздєрїн  “Мен кыргыз элинин бир бєлїгїмїн” деп 
эсептегендей тїшїнїк пайда болот. Бул концепция-
нын иш жїзїнє ашуусу узак убакытты талап кылса 
да, їзгїлтїксїз аракеттенїї зарыл.

САРАЛАЕВ 
Тимур Ємїрбекович

Єнїгїї жана саясат эл аралык 
агенттигинин директору, “Замандаш” 
саясий партиясынан талапкер. 12 жыл 
жогорку окуу жайда мугалим болгон, 3 
китептин жана илимий макалалардын 
автору, саясат таануучу. 

- Саясат таа-
нуу илимин-
де жїрїп, Кыр-
гызстандагы ин-
те л лигенци я-
нын абалы єтє 
тємєн экенине 
ынандым. Агар-
туу системасы 
толук реформа-
га муктаж. Жо-
горку окуу жа-
йында мугалим 
экениме кара-
бай такси айда-
ган кїндєрїм болду. Мен билимдїї коомду куруу, 
бала бакчалардын тарбиячыларынан тарта жогор-
ку окуу жайдын мугалимдеринин жашоо шартын 
єзгєртїї їчїн парламентке баратам. Айыл чарба, 
єндїрїш, соода мамилелери секторунда реформа 
жасоого, ЕАЭБдин алкагында товарлардын жїгїр-
тїлїшїн, рыноктогу кєлємїн кєбєйтїїгє бїт кї-
чїмдї жумшайм. Коомдук иштерде такшалдым. 
10 жыл мурда да “Замандаш” менен шайлоого ка-
тышкам. Пандемия учурунда Москвада болуп, ме-
кендештерибиздин мекенге кайтуусуна жан їрєп 
жардам бердим. Эсептеп кєрсєм, уйкумду кыскар-
тып 2400 саат тынымсыз иштептирмин. 

АЙДАРАЛИЕВ 
Таалайбек Байсулдаевич 

КУУнун «Финансы жана кредит» факультетин 
жана Эл аралык бизнес “Иш башкармалыгы 
магистрын” аяктаган. Кен казуучу, транспорттук, 
инвестициялык ири компанияларды жетектеген. 
Айылына уюлдук компаниялардын антенналарын  
орнотуп, кєптєгєн кємєк кєрсєткєн. Токтогул 
районунун Ардактуу атуулу. 4 баланын атасы.    

- Мухтарбек Ємїраку-
нов агабыздын ишенимдїї 
адамы катары бизнес иште-
рин жетектедим. Курулуш, 
жїк ташуу, тоо-кен тар-
магы боюнча бир топ дол-
боорлорду ийгиликтїї иш-
ке ашырдык. Мен Кара-Ке-
чедеги “Пандж-Шер” карь-
ерин башкардым. Ал ишка-
на 2014-жылы республика 
боюнча “Эў мыкты салык 
тєлєєчї”  наамына таты-
ды. 2010-жылы чоў инвес-
торлор менен сїйлєшїп, 
кємїрдєн газ чыгаруу дол-
боору менен алек боло баш-
таганбыз. Бирок, кєп узабай 
Мухтарбек агабыз... Андан бизге “Замандаш” партиясы табе-
рик калды. “Замандаштан” Бишкек шаардык Кеўешке депутат 
болдум. Жаўы конуштардын ички жолдорун, электр энергия, 
бала бакча, мектеп, таза суу єўдїї социалдык маселелерин 
чечїїгє кїчїмдї жумшадым. Парламент трибунасына жет-
сем: “Токтогул”, “Камбар-Ата”, “Кїрпсай” суу сактагычтарына 
байланышкан салык кєйгєйлєрїн, Талас – Токтогул жайыт 
маселелерин, таза суу, мектеп, бала бакча, кайрак жерлерге 
канал жеткирїї, электрге жеўилдетилген лимитти жайкы-
сын 500, кышкысын 1000 киловаттка кєтєрїї оюмдагы план.

АБДЫХАЛЫКОВ 
Нурлан Нишанбаевич

2012-жылдан бери жергиликтїї кеўештин 
депутаты жана тєрагасы. Бюджети 50 млн 
сомду тїзгєн айылдын жолдорунун оўдолушуна 
зор салым кошту. Эки аз камсыз болгон їй-
бїлєгє єз каражатына їй салып берген. 
Пандемия учурунда райондун жашоочуларына 
жардамын аябады. Айылын дары-дармек, 
кычкылтек концентратору менен камсыздады. 

- Университет-
ти аяктагандан 
кийин їй-бїлєбїз 
менен Россияга кє-
чїп кетип, он жыл 
иштедим. Мен миг-
рант мекендеште-
римдин акыбалын 
жакшы тїшїнєм. 
2003-2005-жыл-
дары Араванда-
гы “Нурлан” фер-
мердик чарбасын 
жетектеп турдум. 
2008-жылы Ара-
вандагы алгач-
кы компаниямды 
тїптєп – автобекет ачтым. Биздин компанияда жал-
пы 400дєн ашуун киши эмгектенип, їй-бїлєсїн багат. 
Жылдык салык тєлємїбїз миллиондогон акча кара-
жатын чапчыйт. Кєп иш, кєп кєйгєй чечилди. Сырт-
тан инвестор тартып келїї їчїн бир багытты эле ка-
рап отурууну туура кєрбєйм. Мен єндїрїштї єнїк-
тїрїї їчїн ички инвесторлордун эсебинен мегаполис 
тїзїїнї каалайм. Былтыр “Замандаш” партиясынын 
лидери Жеўиш Молдокматовдун демилгеси менен ата-
мекендик єндїрїшчїлєрдї колдогон иш-чара єткєрїл-
гєндєн тартып максатыма жакындагандай демдемин. 

МАМАШОВА 
Айсулуу Турусбековна

VI чакырылыштагы эў жаш депутат. Келе 
жаткан шайлоого “Замандаш” партиясынын 
катарында катышат. Саясатчы, ишкер, 
сїйїктїї жар, эки баланын мээримдїї энеси. 

- Апамдан ай-
рылганда 15 жаш-
та болчумун. Ал 
кезде дїйнє кый-
рап калгандай се-
зилген. Ызалануу, 
жїрєктєгї оору, 
канатыў сынган-
дай сезим... Мен 
жашоону ата-эне-
синен айрылган 
баланын кєзї ме-
нен карай алам. 
Мен турмушту їй-
бїлє жїгїн кєтєр-
гєн аялзатынын 
жїрєгї менен се-
зе алам. Мен бир 
эле убакта офи-
циант да, бухгал-
тер да, кампачы да 
болуп иштедим. 
Кыйынчылыктар 
чыйралтты, кїч-
тїї кылды. Мен 

“Лысый” жана “Давыдов” мєўгїлєрїн жок кылууга 
каршы чыктым, “Маалыматты манипуляциялоо жє-
нїндє” мыйзамды колдободум. Жеке менчик гемо-
диализ борборлорун салыктан бошотууну демил-
гелеп, гемодиализдик дарылануунун арзандашын 
шарттадым. “Замандаштын” программасындагы ин-
новацияга бурулган багыт менин максатыма шайкеш. 

БИЗДИН ТАЛАПКЕРЛЕР
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мамлекеттик расмий гезити

КЕЛЕЧЕК 4.0
«Замандаш» партиясы Кыргызстандын экономи-

калык, соода-сатык жана экономикалык кєз каран-
дысыздыгына багытталган саясат жїргїзїїнї кєз-
дєйт. Дїйнєлїк єндїрїш революция жасоо идеясы-
на негизделген «Келечек 4.0» декларациясы аркы-
луу демократиялык баалуулуктарды жана иннова-
циялык экономиканы єнїктїрїї каралган. 

Декларация тємєндєгїдєй багыттардан турат:
1. Бирдей мїмкїнчїлїктєрдїн єлкєсї;
2. Инновациялык єлкє;
3. Жашыл экономика;
4. Гумандуу єлкє;
5. ЕАЭБ курамында татыктуу орун;
6. Эркиндик;
7. Элдик бийлик. 

БИРДЕЙ МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРДЇН 
ЄЛКЄСЇ

Биздин максат – єлкєнїн бардык жарандарынын 
материалдык жана руханий бейпилчилиги. 

Биздин артыкчылыктар: 
• Билим берїїчї жана маданий программаларга 

каржылык колдоо; 
• Калктын аярлуу катмарына (жумушсуздар, пен-

сионерлер, мїмкїнчїлїгї чектелгендер) колдоо 
кєрсєтїї;

• Їй-бїлє институтун, эне, ата, баланы колдоо;
• Элдин саламаттыгын жана эмгегин коргоо; 
• Кирешелерди кайра бєлїштїрїї аркылуу со-

циалдык теўсиздикти жоюу; 
• Элдердин биримдиги. 

Бирдей мїмкїнчїлїктєрдїн єлкєсї – бирдей мїм-
кїнчїлїктєргє, байлыкты туура бєлїштїрїї жана 
єздєрїнє минималдуу жашоо шартын камсыздай 
албагандар їчїн коомдук жоопкерчиликке негиз-
делген саясий тїзїмдїн концепциясы. 

Биздин максатыбыз - 5 жыл ичинде єлкєнїн 
ИДПсын 7,5 миллиард АКШ долларынан 15 мил-
лиард АКШ долларына чейин кєтєрїї.

ИННОВАЦИЯЛЫК ЄЛКЄ
Биздин максат – Кыргызстандын туруктуу эко-

номикалык єнїгїїсї їчїн шарт тїзїї. Инновация-
ларды экономикалык єсїїнїн негизи кылуу. 

Биздин артыкчылыктар: 
• Колдонмо илимдерди жана венчурдук бизнес-

ти єнїктїрїї;
• КР аймагы боюнча жогорку ылдамдыктагы ин-

тернет. Єнїккєн IT;
• Инновациялардын дайымкы агымын тїзїї; 
• Технологиялык жакшыруу; 
• Жогорку технологиялык єнїм єндїрїї;
• Ойлоп табуучулардын жана окумуштуулардын 

интеллекти аркылуу киреше тїзїї;
• Интеллектуалдык жеке менчикти коргоо;
• IT технологиялардын паркын тїзїї.

Ойлоп табууларга, жаўы технологияларды им-
порттоого, жаўы инновацияларга жол ача турган 
шарттарды тїзєбїз. Биз билим берїїдєн тарта мам-
лекеттик башкарууга чейин инновацияларды кир-
гизебиз. 

ЖАШЫЛ ЭКОНОМИКА
Биздин максат – жашыл экономиканы Кыргыз-

стандын єнїгїїсїндєгї маанилїї факторго айлан-
туу. Ал эми Кыргызстанды экологиялык таза єнїм 
єндїрїїнїн аймактык борбору кылуу. 

Биздин артыкчылыктар: 
• Экологиялык таза азык-тїлїк жана эл керек-

тєєчї товарларды єндїрїї;
• Энергиянын натыйжалуулугу жана жоготуулар-

ды кыскартуу;
• Сууну їнємдєє;
• Альтернативдїї, жаўылануучу энергия булак-

тарын єнїктїрїї; 
• Электротранспортту єнїктїрїї;
• Таштандыларды азайтуу жана кайра иштетїї. 

Кыргызстанда айдоого жарамдуу жер - 900 000 га. 
Казакстанда 34 млн га, Кытайда 92 млн га., ал эми 
Россияда 116 млн га. Биз коўшу мамлекеттер ме-
нен атаандаша албайбыз. Бирок сапат менен атаан-
даша алабыз. 

«Кыргызстан экологиялык таза єнїмдїн єлкєсї» 
– бул биздин дїйнєлїк рыноктогу брендибиз болот. 

ГУМАНДУУ ЄЛКЄ
Биздин максат – єлкєдєгї кылмыштуулукту азай-

туу, мыйзам бузуулардын алдын алуу їчїн меха-
низмдерди иштеп чыгуу. 

Биздин артыкчылыктар: 
• Адам єзїнїн актыгын далилдєєгє мїмкїнчї-

лїк ала алган укуктук система; 
• Кєз карандысыз сот системасы;
• Коомдун бардык мїчєлєрїн башка мїчєлєр та-

рабынан кемсинтилишинен коргоо;
• Коомдогу баалуулуктар кєрсєткїчїн карап чы-

гуу; 
• Жеке потенциалды ишке ашыруу жана бирдей 

мїмкїнчїлїктєр; 
• Аймактардагы жаштардын алектенїїчїлїгїн 

жогорулатуу, жумушсуздук менен кїрєшїї; 
• Спортту єнїктїрїї; 
• Бизнес инкубаторлордун институту жана чоў-

дор їчїн билим берїїчї борборлор.
Жарандардын социалдык жашоо шартын жак-

шыртуу, билим берїї жана маданиятын жогорула-
туу, видеокєзємєл системасын киргизїї кылмыш-
туулукту кыскартууга шарт тїзєт. 

ЕАЭБдеги ТАТЫКТУУ ОРУН
Кыргызстан ЕАЭБ мїчєсї. Бул жагдай ага атаан-

даштыкка туруктуу болуу їчїн артыкчылыктар-
ды берип турат. 180 млн калкы бар рынок ишке 
орношуудагы теў мїмкїнчїлїктєргє жана єлкє 

экономикасына инвестиция тартууга мїмкїнчї-
лїк берет. 

ЕАЭБ –  менталитетинде окшоштуктары бар, 
орток тили бар стратегиялык єнєктєштєрдї тан-
доо.

ЕАЭБ –  Кыргызстан їчїн арзан баадагы газ жа-
на нефть.

ЕАЭБ –  евразиялык мейкиндиктеги бирдиктїї 
кызматтар рыногу, бизнес їчїн жаўы мїмкїнчї-
лїктєр. 

ЕАЭБ –  эмгек мигранттары їчїн жеўилдетил-
ген шарттар.

ЭРКИНДИК
Биздин максат – жарандык эркиндикти камсыз-

доо. Адам укуктарынын бардык деўгээлдерде сак-
талышына шарт тїзїї. 

Биздин артыкчылыктар: 
• Кєз карандысыз ЖМК; 
• Сєз эркиндиги, диний эркиндик;
• Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын 

укугун коргоо;
• Экономикалык эркиндик; 
• Салык жїгїн тємєндєтїї;
• Бюджетке салыктан тыш тїшїїлєрдї кєбєйтїї. 

Активдїї позициясы бар жарандык коомду кол-
доо, кичи жана орто бизнести єнїктїрїї, рынокко 
мамлекеттин кийлигишїїсїн тємєндєтїї. 

ЭЛДИК БИЙЛИК
Биздин максат – эл бийлик їчїн эмес, бийлик - 

эл їчїн.
Биздин артыкчылыктар: 

• Бийликтин ишинин натыйжалуулугун баалоо 
критерийлери;

• Єкмєттїн эл алдындагы отчёттуулугу; 
• Мамлекеттик органдардын айкындуулугу; 
• Коррупциянын себептерин жоюу; 
• Єкмєттї оптималдаштыруу; 
• Башкарууну санариптештирїї;
• Административдик-аймактык реформа; 
• Жергиликтїї бирикмелердин активдїїлїгїн 

кїчєтїї. 
Кыргызстанда 6 млн эл їчїн 32 000 аткаминер. 
13 млн калкы бар Нью-Йорк шаарынын мэрия-

сында 52 кызматкер иштейт. 
Чакан, натыйжалуу, заманбап талаптарга ыла-

йык иш алып барган командасы бар, єлкєнї єнїктї-
рїїнїн так стратегиясына ээ Єкмєт – биздин идея-
ларды жана пландарды ишке ашыруунун ачкычы.

 «Келечек 4.0» декларациясы – дїйнє менен бир 
катарда болуу їчїн убакыттан алдыда болуу.

    КЕЛЕЧЕКТИ ЄЗГЄРТЄБЇЗ!

«Замандаш» партиясы Кыргызстандын 
эгемендїїлїгїнє, коомдун ачыктыгына жана 
инновациялык экономикасын, экологиялык 
агрокомплексин єнїктїрїїгє, стратегиялык 
єнєктєштїккє жана ЕАЭБ, ЖККУ алкагында 
интеграцияны тереўдетїїгє негизделген 
тышкы саясатын бекемдєєгє багытталган 
саясат жїргїзєрїн жарыялайт. 
Жеўиш Молдокматов – «Замандаш» 
партиясынын лидери жана тєрагасы. 
Партияны олуттуу саясий кїч катары 
2020-жылдагы парламенттик шайлоого 
баштап барууда. 

«ЗАМАНДАШ» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫНЫН

ПРОГРАММАСЫ



ИЗМЕНИМ БУДУЩЕЕ!

Партия «Замандаш» заявляет о 
намерениях проводить и поддерживать 
политику, направленную на построение 
и закрепление подлинно независимого 
Кыргызстана – государства со свободным 
обществом и развитой инновационной 
экономикой, государства с экологическим 
агрокомплексом; государства, чья внешняя 
политика ориентирована на стратегическое 
партнерство и углубление интеграции в 
рамках ЕАЭС и ОДКБ.
Жеўиш Молдокматов – лидер и председатель 
политической партии «Замандаш», ведёт 
её, как серьезную политическую силу, на 
парламентские выборы 2020 года.

ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗАМАНДАШ» 

КЕЛЕЧЕК 4.0
Партия «Замандаш» намерена проводить полити-

ку, направленную на экономическую, продовольст-
венную и политическую независимость Кыргыз-
стана, развитие демократических ценностей и соз-
дания условий для развития инновационной эко-
номики посредством реализации декларации «Ке-
лечек 4.0», в основе которой лежат идеи мировой 
промышленной революции 4.0.

Декларация состоит из следующих направлений:
1. Государство равных возможностей;
2. Инновационная страна;
3. Зеленая экономика;
4. Гуманная страна;
5. Достойное место в ЕАЭС;
6. Свобода;
7. Народовластие.

ГОСУДАРСТВО РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Наша цель – материальное и духовное благопо-
лучие всех граждан страны.

Наши приоритеты:
• Финансовая поддержка образовательных и куль-

турных программ;
• Поддержка социально незащищенных слоев на-

селения (безработных, пенсионеров, инвалидов);
• Поддержка семьи, материнства, отцовства, 

детства;
• Охрана труда и здоровья людей;
• Устранение социального неравенства путём пе-

рераспределения доходов;
• Единство народов.

Государство равных возможностей — концепция 
политического строя, основанная на принципах ра-
венства возможностей, справедливого распределе-
ния богатства и общественной ответственности за 
тех, кто не может обеспечить себе минимальные 
условия достойного уровня жизни.

Наша цель - увеличить ВВП страны с 7,5 млрд 
долл. США до 15 млрд долл. США за 5 лет.

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАНА
Наша цель – создать условия для устойчивого эко-

номического развития Кыргызстана, сделать инно-
вации основой экономического роста.

Наши приоритеты:
• Развитие прикладной науки и венчурного биз-

неса;
• Высокоскоростной интернет на всей террито-

рии КР. Развитие IT;
• Создание системы постоянного потока инноваций;
• Технологическое совершенствование;
• Производство высокотехнологичной продукции 

с высокой добавленной стоимостью;
• Создание прибыли интеллектом изобретателей 

и учёных;
• Защита интеллектуальной собственности; 
• Создание парка IT-технологий.

Мы будем создавать условия, благоприятствую-
щие возникновению изобретений, стимулировать 

внедрение инноваций, поощрять импорт новых тех-
нологий. Мы будем внедрять инновации начиная 
с систем образования, науки и заканчивая госуп-
равлением.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Наша цель – сделать зеленую экономику обяза-

тельным и главным фактором развития Кыргыз-
стана. А Кыргызстан, в свою очередь, сделать ре-
гиональным центром производства экологически 
чистой продукции.

Наши приоритеты:
• Экологически чистое производство продуктов 

питания и потребительских товаров;
• Энергоэффективность и снижение потерь; 
• Водосбережение;
• Развитие альтернативных, возобновляемых ис-

точников энергии;
• Развитие электротранспорта; 
• Уменьшение и переработка отходов.

В Кыргызстане 900 000 га. пахотных земель, тог-
да как в Казахстане 34 млн га, в Китае 92 млн га., в 
России 116 млн га. Мы не можем конкурировать с 
соседними странами по количеству продукции, но 
мы можем и будем конкурировать с ними по ка-
честву.

«Кыргызстан страна экологически чистой продук-
ции» – это и будет нашим брендом на мировом рынке.

ГУМАННАЯ СТРАНА
Наша цель – снижение уровня преступности в ст-

ране, внедрение механизма профилактики и пре-
вентивных мер по недопущению правонарушений.

Наши приоритеты:
• Правовая система, в которой обвиняемый имеет 

шанс доказать свою невиновность;
• Независимая судебная система;
• Защита всех членов общества, от угнетения и 

несправедливости со стороны других членов 
общества;

• Пересмотр шкалы ценностей в обществе; 
• Самореализация и равные возможности;
• Повышение занятости молодежи в регионах. 

Борьба с безработицей;
• Развитие спорта и досуга;
• Институты бизнес инкубаторов и образователь-

ных центров для взрослых.
Системная работа по улучшению социального по-

ложения граждан, повышение образования и куль-
туры, повсеместное внедрение систем видеонаблю-
дения, позволит значительно снизить преступность.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЕАЭС
Наша цель - дальнейшая глубокая интеграция в 

ЕАЭС, повышение уровня благосостояния кыргыз-
станцев за счет максимального использования вы-
год от членства в этой организации.
• Выстраивание экспортных торгово-

логистических цепочек на Евразийской эконо-
мическом пути;

• Целевая подготовка кадров и внедрение системы 
обязательного профессионального повышения 

квалификации в образовательных заведениях 
ЕАЭС;

• Внедрение электронной «системы поиска рабо-
ты без границ» в рамках ЕАЭС;

• Организационное и юридическое сопровожде-
ние трудовых мигрантов и их адаптация в ре-
гионах ЕАЭС;

• Научно-технологическая интеграция за счет 
реализации совместных программ с партнера-
ми ЕАЭС;

• Создание электронной сельскохозяйственной 
биржи, позволяющей сельскохозяйственным 
производителям напрямую находить рынки 
сбыта своей продукции в странах ЕАЭС;

• Включение логистических центров Кыргызста-
на в единую логистическую систему ЕАЭС;

• Создание механизмов продвижения Кыргызс-
кой сельскохозяйственной продукции в странах 
ЕАЭС;

• Защита кыргызских инвестиций в странах ЕАЭС 
и инвестиций стран ЕАЭС в Кыргызстане.

СВОБОДА
Наша цель – обеспечение гражданских свобод в 

стране. Безусловное соблюдение на всех уровнях 
прав и свобод человека.

Наши приоритеты:
• Независимость СМИ;
• Свобода мысли, вероисповедания, слова;
• Защита прав каждого гражданина Кыргызской 

Республики;
• Экономические свободы; 
• Снижение налогового бремени;
• Увеличение неналоговых поступлений в бюджет.

Поддержка гражданского сообщества с активной 
жизненной позицией, развитие малого и среднего 
бизнеса, сведение к минимуму вмешательства го-
сударства в развитие рынка.

НАРОДОВЛАСТИЕ
Наша цель – власть для народа, а не народ для 

власти.
Наши приоритеты:

• Критерии оценки эффективности работы влас-
ти;

• Отчетность правительства перед гражданами;
• Прозрачность деятельности госорганов; 
• Устранение причин коррупции; 
• Оптимизация правительства; 
• Цифровизация управления;
• Административно-территориальная реформа;
• Усиление активности местных сообществ.
• В Кыргызстане 32 000 чиновников на 6 млн на-

селения.
В мэрии города Нью-Йорк, с населением 13 млн 

человек, работают 52 сотрудника.
Компактное, эффективное правительство, с ко-

мандой отвечающей современным требованиям, 
имеющее четкое видение и стратегию развития ст-
раны, работающее на благо народа - это ключ к реа-
лизации наших идей и планов.

Декларация «Келечек 4.0» – опережать время, 
чтобы быть с миром на равных.
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Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Айыл жергесинен 
ааламга аты чыккан 
улуу инсандар, мекен 
їчїн опол-тоодой эмгек 
кылышкан не бир та-
ланттуу адамдар чык-
кан эмеспи. “Заман-
даш” партиясынын ли-
дери Жеўиш Молдокма-
тов баштаган партиянын 
татыктуу талапкерлери 
4-сентябрь кїнї алыс-
кы Ак-Талаа районуна 

барышты. Кыргыз эли-
нин колдоосуна татыган 
эў таза, жаратман пар-
тиянын лидери Жеўиш 
Ємїргазиевич дал ушул 
айтылуу Ак-Талаа ра-
йонунун кулуну экенин 
жалпы эл жакшы билет. 
Демек, “Замандашчы-
лар” бул алыскы район-
дон їгїт иштерин баштап 
жатканы бекеринен эмес. 
Ак-Талаанын эли єз уулу 

Жеўиш мырза баштаган 
талапкерлерди абдан 
жылуу кабыл алып, ку-
чак жайып тосуп алыш-
ты. Бул райондун бир топ 
жаштары “Замандашчы-
ларды” ат минип коштоп 
жїрїштї...

Жеўиш мырза 9 жа-
шында айрылган атасы-
нын кабырына барып, 
арбагына таазим кылып, 
куран окуду. Чынында 
Ак-Талаа эли їчїн “За-
мандаш” партиясынын 
їгїт иштери дал ушул ра-
йондон башталганы аб-
дан кубанычтуу жана та-
рыхый окуя болуп калды 
десек жаўылышпайбыз. 
Борбор шаарыбыздан 
алыс жайгашкан бул ра-
йондон бир топ жылдан 
бери бир да адам Жогор-
ку Кеўешке депутат бо-
луп шайлана элек. Ушун-
дан улам, ансыз да шарты 
катаал Ак-Талаа району-
нун кєйгєйлєрї чечилбей 
кєз жаздымда калып ке-
лет. Мына ошондуктан, 
ак-талаалыктар Жеўиш 
мырзадай камчыга сап 
уулун Жогорку Кеўеш-
тен кєрїїнї кєптєн бе-
ри эўсеп келишкен. 

Элдин сїймєнчїлїгїнє 
айланып, чоў колдоосу-
на татыган айтылуу “За-
мандаш” партиясы ал-
гачкы їгїт ишин алыскы 
Нарын областынын Ат-
Башы районунан башта-
ды. Себеби, бул касиет-
тїї єрєєн кыргыздын 
мекенчил уулу, маркум 
Мухтар Ємїракуновдун 
туулган жери жана сєєгї 
жаткан жер эмеспи. Бе-
йиши болгур Мухтар ага-
быз 13 жыл мурун “За-
мандаш” партиясын тїп-
тєп, 2011-жылы артында 
калган ага-туугандарына, 
санаалаштарына мурас 
катары калтырып кетке-
ни маалым.

“Замандаштын” лиде-
ри Жеўиш Молдокматов-
дон тышкары Мелис Тур-
ганбаев, Улугбек Ормо-
нов, Чынара Шейшекее-
ва, Айсулуу Мамашова, 

Умбеталы Кыдыралиев, 
Бакыт Жумагулов баш-
таган талапкерлер жа-
на партияны колдогон 
бир топ адамдар бул кї-
нї кыргыздын тарыхын-
да эў чоў орду бар, ыйык 
жер болгон Чеч-Дєбє ма-
зарына барышып, ата-
бабаларга куран окутуш-
ту. Чынында Чеч-Дєбєгє 
адамдын кєзїнє кєрїнє 
бербеген улуу касиеттин 
уюганы ырас. Ал касиет-
ти билгендер жана сез-
гендер улуу ишке атта-
нуунун башатын сєзсїз 
тїрдє ошол ыйык жер-
ге зыярат кылуу менен 
башташат. Кєпчїлїккє 
маалым болгондой зыя-
раты кабыл болгондорго 
ал ыйык жерден аян бе-
рилип, сыр кєрїнєт...

“Замандаштын” та-
лапкерлери Чеч-Дєбєгє 
зыярат кылышкан соў, 

Мухтар Ємїракуновдун 
кабырына барышып, 
анын арбагына багыштап 
куран окутушту. Албет-
те, “Єлгєндєр баркталма-
йын, тирїїлєр даўктал-
байт” демекчи, “Заман-
дашчылар” Мухтар Сїйї-
налиевичтин арбагына ар 
дайым куран окушуп, эл 
їчїн жасап кеткен опол 
-тоодой эмгегине таазим 
кылып келишет. 

Ат-Башы районунун 
чечилбеген кєйгєйлє-
рїн чечїїгє чоў ара-
кеттер кєрїлє турга-
нын ишенимдїї айтыш-
ты. Бул айтылуу єрєєн-
дїн сыймыктуу уулу ге-
нерал Мелис Турганбаев 
менен маркум Мухтар 
Ємїракуновдун ишин 
улап келаткан анын жу-
байы Чынара Шейшекее-
ва да шайлоочуларга пар-
тиянын асыл максатта-
рын жана калктын кєй-
гєйлєрїн чечїї боюнча 
єз ойлорун айтышты. Ат-
Башы эли 13 жылдан бе-
ри башка партияларга са-
лыштырмалуу бараандуу 
иштерди жасап келаткан 
“Замандаш” партиясы-
нын татыктуу талапкер-
лерин алкап, ак батасын 
беришти. 

“ЗАМАНДАШЧЫЛАР” АТ-БАШЫДА ЧЕЧ-ДЄБЄГЄ ЗЫЯРАТ 
КЫЛЫШЫП, МУХТАР ЄМЇРАКУНОВГО КУРАН ОКУТУШТУ

АРАВАНДЫКТАР КЄЗГЄ ЖАШ АЛЫШТЫ

«ЗАМАНДАШТЫН” ЄЗГЄНДЄГЇ ЄЗГЄЧЄ ЖОЛУГУШУУСУ...

“ААЛАМГА КЕТКЕН ЖОЛ АЙЫЛДАН БАШТАЛАТ”
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"Замандаш" саясий партиясынын шайлоо фондунун эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї Г.Б.Абылова тарабынан тєлєндї.

Жеўиш Молдокма-
тов баштаган «Замандаш-
тын»  талапкерлери ордо-
луу Ош шаарындагы сапа-
рын айтылуу  «Сулайман-
Тоого» зыярат кылуу ме-
нен башташты. Андан соў, 

«Замандашчылар» Араван 
районунун  калкы менен жо-
лугушту.  Жолугушуунун 
жїрїшїндє лидер  Жеўиш 
Молдокматов партиянын 
басып єткєн жолун, бїгїн-
кї аткарып жаткан иштерин 

жана келечек максаттарын 
элге кенен айтып берди. 

Талапкерлер жергиликтїї 
тургундардын  бир топ кєй-
гєйлїї маселелерин угушуп, 
аларды чечїї жолдорун бир-
ге талкуулашты.  

Жеўиш Молдокматов  
Россияга иштегени кеткен 
17 жаштагы  кызынын сєє-
гїн мекенине єткєрїп бере 
албаган мекендешибиз  туу-
ралуу айтып бергени Ара-
ван шаарынын тургундары-
нын муун-жїїнїн бошотуп, 
ыйлатты. 

Бул жолугушууга келген 
300дєн ашуун эл «Заман-
даш» партиясына жїрєк-
тєн чыккан жылуу сєздєрї 
менен алкап, ак баталарын 
беришти.

Аравандан кийинки сапар  
тарыхы бай, айтылуу  Єзгєн 
шаарында уланды. “Заман-
даштын” белдїї талапкерле-
ринин бири Улугбек Ормонов 
дал ушул Єзгєндїн уулу эке-
нин эл жакшы билет. Улугбек 
мырза, партиянын тєрагасы 
Жеўиш Молдокматовго сєз 
берип жатып, лидер 4 тилде 
эркин сїйлєй турганын баса 
белгилеп айтып єттї.

Жеўиш Молдокматов бу-
ларга токтолду:

- Акыркы учурда кєп пар-
тиялар мигранттарга жар-
дам беребиз  деп мактаны-
шат, бирок жалпы эл  алар-
дын чет жерде кыйналып 
жїргєн боордошторубузга 
кол сунганын кєргєн эмес-
пиз деп баштап, сєзїнїн 

соўунда Єзгєн элине ден 
соолук тилеп, пандемияда-
гы кыйын кырдаалды тереў 
кайгыруу менен эскерип: “ 
Ар бир жамандыктын арты-
нан жакшылык келет! Кудай 
буюрса, Кыргызстанга келе 
турган жаркын келечекке, 

татыктуу жашоого  “Заман-
даш” партиясы да  єзїнїн 
татыктуу салымын кошот”, 
– деп сєзїн жыйынтыктады. 

Єзгєн эли “Замандашчы-
ларды” бул шайлоодо кол-
дой турганын билдиришип, 
ак батасын берип узатышты. 

ОШ ШААРЫНДА “ЗАМАНДАШ” ПАРТИЯСЫНЫН 
ЛИДЕРИ МААНИЛЇЇ ЧАКЫРЫК ТАШТАДЫ

“Замандаш” партиясынын 
лидери Жеўиш Молдокма-
тов, Улугбек Ормонов, Ме-
лис Турганбаев, Искендер 
Гаипкулов, Чынара Шей-
шекеева, Нурлан Абдыха-
лыков баштаган талапкер-
лери 5-сентябрда Араван, 
Єзгєн шаарларынын шай-
лоочулары менен жолугуш-
кандан кийин Кыргызстан-
дын экинчи борбор шаа-
ры Ош шаарынын эли ме-
нен «Жаннат» мейманка-
насында жолугушуу єткє-
рїштї. Бул иш-чарага баш-
ка партиялардын, жаран-
дык коомдун, бей єкмєт 
уюмдардын жана ар кандай 
ассоциациялардын єкїлдє-
рї чакырылган. Алгач «За-
мандаштын» талапкерлери 
партиянын программасы-
нын негизги єзєгїн тааныш-
тырып, шайлоочулар тара-
бынан берилген суроолорго 
лидер Молдокматов, генерал 

Турганбаев, талапкер Ормо-
нов, ж.б. талапкерлер жет-
киликтїї жооп беришти. 

Партиянын лидери Же-
ўиш Молдокматов башка 
партияларга да ушундай жо-
лугушууларды коомдук уюм-
дардын, башка партиялардын 
єкїлдєрїнїн катышуусунда 
ачык суроо-жооп иретин-
де байма-бай уюштурушсун 
деген чакырык таштады. Се-
беби, мындай иш-чаралар 

шайлоочуларга абдан пай-
далуу экенин тїшїндїрдї. 
Ошону менен ал шайлоочу-
ларга кайрылып: 

- Башка партиялардын 
мектеп, бала бакчаларды 
салып беребиз деген куру 
убадаларына ишенбеўиз-
дер. Себеби, бул Єкмєттїн 
иши, саясий партиялар бол-
со мыкты саясий реформа-
ларды жасашы керек, – деп 
баса белгилеп айтты. 




