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ИСТОРИЯ  

УДК: 94 (575.4) 

 

ЖУСУП АБДРАХМАНОВ КЫРГЫЗДАРДЫН 1916-ЖЫЛДАГЫ 

КӨТӨРҤЛҤШҤ ЖӨНҤНДӨ 

Авазов Эрнис Абдыманапович, 

тарых илимдеринин кандидаты, доцент, 

ernis-ist@mail.ru, 

Б. Осмонов атындагы  

Жалал-Абад мамлекеттик университети, 

Жалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: Макалада 1916-жылдагы Кыргызстандагы элдик боштондук 

кыймылдын  белгилүү советтик-партиялык жана мамлекеттик ишмер Ж.Абдрахманов 

тарабынан изилденишине сереп салынды. Көтөрүлүштүн себептери жана мүнөзү 

боюнча анын замандаштары болушкан  окумуштуулардын жана мамлекеттик 

ишмерлердин көз караштары чагылдырылды. ХХ к. 20-30-жылдарындагы  

тарыхнаамадагы негизги тенденциялар талдоого алынды жана Ж. Абдрахмановдун 

1916-жылдагы көтөрүлүш боюнча изилдөөлөрүнүн  булактануучулук өңүтү ачып 

берилди. 

Ачкыч сөздөр.  Ж.Абдрахманов, 1916-жыл, кыргыздар,  көтөрүлүш, изилдөө. 

 

ЖУСУП АБДРАХМАНОВ  О   ВОССТАНИИ  КЫРГЫЗОВ  1916 ГОДА 

Авазов Эрнис Абдыманапович,  

кандидат исторических наук, доцент 

ernis-ist@mail.ru 

Джалал-Абадский государственный университет 

 имени  Б. Осмонова, 

  Джалал- Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация. В статье сделан  обзор  к исследованию видного советского 

партийного и государственного деятеля Дж. Абдрахманова и о народно-

освободительном движении Кыргызстана в 1916 году.Отражены  взгляды  его 

современников, ученых и государственных деятелей  о причинах и характере восстания.  

Проанализированы основные направления историографии 1920-1930-х гг. Выявлены 

источниковедческие аспекты  трудов  Дж. Абдрахманова о  восстании  кыргызов 1916 г. 

Ключевые слова: Дж. Абдрахманов, 1916 г, кыргызы, восстание, исследование. 

 

YUSUP ABDRAKHMANOV ABOUT THE KYRGYZ UPRISING OF 1916 
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сandidate of historical sciences, аssociate рrofessor 
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Jalal-Abad State University  
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named after B. Osmonov, 

Jalal-Abad, Kyrgyzstan 

 

Аbstract. The article provides an overview of the study of the prominent Soviet party and 

statesman J. Abdrakhmanov on the people's liberation movement in Kyrgyzstan in 1916. The 

views of her contemporaries, scientists and statesmen on the reasons and nature of the uprising 

are reflected. The main directions of historiography of the 1920s-1930s are analyzed. The source 

study aspects of J. Abdrakhmanov's works on the Kyrgyz uprising of 1916 are revealed. 

Key words: J. Abdrakhmanov, 1916, Kyrgyz, uprising, research. 

 

Киришҥҥ 

 1916-жылдагы   окуялардын айланасында  колониялык доордо, андан 

кийин советтик мезгилде изилдөөлөр жүрүп, учурдагы  эгемендүүлүк 

доорунда чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери  колго алынып  келүүдө. 

Бул маанилүү тарыхый окуялар болуп өткөндөн бери бир кылымдан  өтсө  да 

мурда саясатташып кеткен көз караштар сынга учурап жаңы  далилдүү 

фактылар колго алынып учурдагы тарыхый реалийден баа берүүлөр 

улантылууда. Аны менен катар аталган маселеге башка коңшу 

мамлекеттердин окумуштуулары да кайрадан көңүлдөрүн бурууда. 

Көтөрүлүшкө карата баа берүүлөр Орусиялык, Казахстандык, Өзбекстандык 

жана башка чет өлкөлүк окумуштуулар тарабынан улантылып келүүдө. 

Коңшу республикалардын улуттук тарыхнаамасында да азаттык 

күрөштөрүнүн өңүтүнөн карап  баа берүүлөр мүнөздүү жана мындай 

пикирлер үстөмдүк  кылат.  Бирок, айрым учурларда ашкере мекенчил көз 

караштагы баа берүүлөр орун алып калууда. Албетте бул өз кезегинде каяша 

пикирлерди жаратаары бышык.  

Негизги бөлҥк 

 Бул өңүттө орусиялык изилдөөчү А.В. Ганин: ―1916-жылдагы 

көтөрүлүштөгү окуяларды улуттук-боштондук көтөрүлүш болгон деп 

эсептөө байоолук. Чындыгында көтөрүлүштүн башчыларынын  эч кандай 

программалары  болгон эмес, алдыларына өз мамлекеттүүлүгүн  түзүү 

максаттарын койгон эмес. Негизги чакырыктары болуп мобилизацияга 

каршы жана орустарга (динсиздерге) каршы күрөш эсептелген. Улуттук 

интеллигенция  граждандык согуш учурунда кайсы бир деңгээлде ишке 

ашкан  автономия, аныгыраагы сеператизм идеяларын   чыгарган. Бирок,  

мунун баары саны боюнча эч нерсеге арзыбаган жана көтөрүлүштүү 

жетектөө менен эч кандай байланышта болбогон,‖ [1, 539-б.] - деп баа 

берген.  
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Дагы бир Орусиялык изилдөөчү  С.Н. Брежнева көтөрүлүштүн 

себептерин  Орусия империясынын бийлигинин кризиси менен байланышта 

карап төмөнкүлөргө токтолгон:  ―1916-жылы Түркстанда болгон окуялар бул 

чет жакалардагы кризис эмес, бул дээрлик өлкөдөгү кризис, Орусиянын 

Борбордук Азиядагы ээликтерин империялык башкаруу системасынын 

кризиси, Орусиянын бардык колониялык саясатынын кризиси болгон. Оорук 

жумуштарына алуу катализатордун ролун гана аткарган, ансыз да кыйрап 

жаткан. 1916-жылдагы көтөрүлүштү Орусия империясынын талкалануу 

коркунучунан качууга мүмкүн эместигинин белгиси катары эсептөө мүмкүн» 

[2]. Андан ары автор өз оюн: «Улуттук маселе  аябай деликаттуу маселе. Ким 

туура эмес аракет жасаган, орус келгиндериби же жергиликтүү тургундарбы? 

Деген суроого бир жактуу жооп берүү кыйын. Алар да, тигилер да орус 

администрациясынын туура эмес, ойлонулбаган саясатынын туткуну 

болушту. Көтөрүлүштү орусиялык администрациянын эзүүсүнө каршы 

багытталган улуттук боштондук күрөш катары кароого болбойт. 1916-

жылдагы Түркстандагы көтөрүлүш бул бийликтердин ойлонулбаган 

араткеттери элди азапка салышынын  мисалы болуп саналат» [2]- деп 

жыйынтыктаган. 

Соңку мезгилдери падышачылыктын Түркстандагы оторлоштуруу 

саясаты, А.Ф. Керенскийдин  1916-жылдагы көтөрүлүш боюнча мамлекеттик 

думанын жабык жыйынындагы  баяндамасы бир топ  эмгектерди жазып келе 

жаткан  Орусиялык окумуштуулардын бири  Т.В. Котюкова болуп саналат. 

Аталган автор көтөрүлүшкө байланыштуу  мурда белгисиз  архивдик 

материалдарды  колго алып,  аларды өз изилдөөлөрүндө жарыялап келүүдө. 

Жакынкы күндөрү эле  ушундай мазмунда документтердин  жана 

материалдардын жыйнагы түзүлүп окурмандарга сунушталган. Анда автор 

түзүүчү катары  китепке баш сөз жазып өз комментарийлерин берген. Башка 

изилдөөчүлөрдөн айырмаланып 1916-жылдагы Түркстандагы көтөрүлүштү 

атоодо ал  «1916-жылдагы  Азиялык Орусиядагы көтөрүлүш»  деген 

терминди колдонууну оң көргөн. Бул сунушун:  ―Географиялык жактан  алып 

караганда 1916-жылдын 25-июнундагы Жарлыгынан улам коомдук 

нааразылыктардын ар кандай формасы  болуп өткөн  Орусия империясынын 

бардык аймактарын кучагына  алат» [3, 102-б.] - деп негиздеген.  Автор 

көтөрүлүштүн себептерин мусулманчылык маселеси  менен байланышта 

экендигине мындайча токтолгон: ―Биздин көз карашыбызда  1916-жылдагы 

Азиялык Орусиядагы көтөрүлүш - бул   кечки империялык доордогу  

«остзейлик», «польшалык», «еврейлик» ж.б. менен бир катардагы 
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«мусулманчылык» маселесинин жеткен формасы, мамлекеттик этно-

конфессиялык саясаттын  составдык бөлүгү. XIX экинчи жарымынан тартып  

Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына чейин Түркстанда   жаңы 

тарыхый реалдуулукта аймактык, саясий, социалдык-экономикалык, 

демографиялык жана маданий өзгөрүүлөр  болгондугуна карабастан  

«мусулманчылык маселеси» анын чечилбегендиги крайда интеграциялык 

жана модернизациялык саясатты ийгиликтүү ишке ашырууга  тоскоолдук 

жараткан‖ [3, 102-.б.]. 

Маселенин изилденүү тарыхына кайрылсак 1916-жылдагы көтөрүлүш 

колониялык мезгилде изилдене баштаган. Бул мезгил өзүнүн кыска убакты 

камтышы  жана сереп салуучулук мүнөзү менен айырмаланып турат. 

Колониялык бийлик өкүлдөрүнүн расмий кат алышууларында, 

докладдарында жана көрсөтмөлөрүндө көтөрүлүштүн чыгышынын 

себептери, мүнөзү, жүрүшү жана  жыйынтыктары жөнүндө алгачкы 

пикирлер жаралган. 

Түркстандагы жер иштетүү министрлигинин чиновниги А.А. Татищев 

көтөрүлүштү Түркстандагы орус  бийлигинин   кайгылуу барактарынын бири 

деп эсептеп,  аны толук болтурбай коюга мүмкүндүк болгондугун 

белгилеген. А.Татищевдин оюу боюнча  катачылык мобилизация иштерин 

аягына чейин иштеп чыкпай, шашылыш түрдө түркстан администрациясы 

менен макулдашпай жүргүзгөндүгүндө. Бул административдик катачылыкты 

түркиялык агенттер пайдалануусу мүмкүн  деп жоромолдогон. Алар үчүн 

жарлык антиорустук пропаганданы активдештирүүгө жагымдуу негиз 

жараткан [4, 247-248-б.]. Административдик каталык версиясы бийлик 

өкүлдөрүнө мүнөздүү.  Түркстан администрациясы борбордук бийликти, 

борбордук бийлик  крайлык администрацияны  күнөөлөшкөн. 1916-жылдын 

сентябрынан Февраль революциясына чейинки Ички иштер министри А.Д. 

Протополов комиссияга берген көрсөтмөсүндө: ―Бөтөн элдерди чакыруу 

бунтка алып келди  же  ошол крайдын элинин тиричилигинин өзгөчө 

шарттарын эске албай жүргүзүлдү‖ [5, 130-б.] - деп баа берген. Мурдагы 

согуш министри Д.С. Шуваев да  катачылыктар жөнүндө айткан. Окуянын  

жүрүшүнө мамлекеттик думанын депутаттары да кайдыгер карашкан эмес. 

Бирок, кыска мезгил аралыгында бул багытта атайын илимий изилдөөлөр 

ишке ашкан эмес.  Ошондой болсо да аталган көтөрүлүш жөнүндөгү 

изилдөөлөрдүн башатын колониялык мезгилден башталган деп эсептөө 

максатка ылайык келет. 
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Совет бийлигинин орношу менен Орто Азия элдеринин революцияга 

чейинки тарыхын изилдөө башкы темага айланган. Алгачкы мезгилдеги 

советтик тарыхнаамага падышачылыктын жана анын Түркстандагы крайлык 

админстрациясынын ишине негативдүү баа берүүлөр мүнөздүү. Крайды 

экономикалык жактан эксплуатациялоо маселеси менен катар улуттук-

боштондук кыймылдарды басуудагы карательдик саясатка  басым жасалган. 

1916-жылдагы көтөрүлүшкө карата илимий  баа берүү аракеттери 

кыргыз советтик тарыхнаамасында ХХ к 20-30-ж. башталган. 1916-жылдагы 

Орто Азиядагы анын ичинде Кыргызстандагы   көтөрүлүш боюнча бир катар 

макалаларды жазышып, анын келип чыгышынын өбөлгөлөрүн, өнүгүшүн 

жана социалдык мотивдери менен  жеңилүүсүнүн себептерин аныктоого 

аракетенишкен изилдөөчүлөр биринчи кезекте көтөрүлүштүн 

катышуучулары жана күбөлөрү болушкан. 

1924-жылы ―Новый Восток‖ журналынын беттеринде Т.Р. 

Рыскуловдун жана Г.И. Бройдонун аталган маселе боюнча алгачкы 

макалалары жарык көргөн. Т.Р. Рыскулов өзүнүн макаласынын соңунда 

«1916-жылдагы көтөрүлүш падышачылык тарабынан  Батыш Кытайды 

келечекте басып алууга даярдык көрүү   максатында  Орто  Азияга аскер 

күчтөрүн киргизүүнү көбөйтүү  үчүн   адын ала пландаштырылган‖ деген 

кыяздагы оюн билдирген. Оорук жумуштарын алуу жалпы элдик 

көтөрүлүштүн шылтоосу болгондугун ага жарым кылымдык маданий жана 

экономикалык эзүү жана падышачылыктын, туземдик администрациянын 

басмырлоолору кошул-ташыл болгондугуна токтолгон [6, 112-б.].

 Окуянын катышуучусу Г.И. Бройдо аталган макаласында  көтөрүлүштү  

падышачылыктын колониялаштыруу  ишмердүүлүгү үчүн аймактарды  

тазалоо максатында  администрациясынын провокациялык иштеринин 

жыйынтыгы катары  караган.  Е. Федоров өз изилдөөсүндө биринчилерден 

болуп көтөрүлүштүн  антиколониялык жана антифеодалдык мүнөзүнө [7, 69-

б.] көңүл бурган.  Бирок, ал көтөрүлүшкө баа берүүдө айрым калпыстыктарга 

жол берип 1916-жылдагы көтөрүлүштүн негизги урааны ыйык согуш 

болгондугун, көтөрүлүш чачкын, айрым чыгуулар мүнөзүндө болгондугун 

белгилеген [8.].  

 1926-жылы Кыргыз Автономиялык республикасынын жетекчилигинин 

кыргыздардын көтөрүлүшүнүн 10 жылдыгын белгилөө боюнча токтому 

чыккан. Аны ишке ашыруунун алкагында ошол кездеги Эл комиссарлар 

кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов 1916-жылдагы көтөрүлүш орус 

падышачылыгынын баскынчылык саясатына каршы,  социалдык-
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экономикалык теңсиздиктен улам келип чыккандыгы боюнча баяндама 

жасаган [9.155-157-б.]. Ошентип 1920-жылдары 1916-жылдагы 

көтөрүлүштүн мүнөзүн аныктоого алгачкы кадамдар жасалган, бирок 

бирдиктүү пикирге келе алышпагандыктан    дискуссия жаралган. 

Дискуссиялар илимий – теориялык мүнөзгө ээ болгондуктан аны БКП БКнын 

Орто-Азия бюросунун алдындагы партиянын тарыхын үйрөнүү бөлүмү 

(Истпарт) уюштурган. Ал  көтөрүлүштүн он жылдыгына карата И. 

Меницкийдин  «Правда Востока журналынын 1926-жылдын 29-июлундагы 

санында «О характере  событий 1916 г. в Туркестане»   аттуу   макаласы 

менен башталган. 

Жыйынтыгында  талкуунун бардык материалдары 1926-жылдагы 

«Коммунистическая мысль» журналынын №2 санына жайгаштырылган. 

Аларга   кийинчерээк  К. Харламповичтин, В. Некрасов-Клиодтун, А.В. 

Шестаковичтин, А. Н. Зориндин жана башкалардын  көтөрүлүш боюнча 

макалалары  кошулган.  

Көтөрүлүштүн кыймылдаткыч күчүнө карата катышуучулар   

жакырланган дыйкандар, батрактар, ортозарлар болушкандыгы тууралуу  бир 

пикирге келишкен. Бирок,  көтөрүлүштүн мүнөзүн баалоодо  кайчы пикирлер 

жаралган. Талкуунун ачылышында И. Меницкий 1916-жылдагы 

көтөрүлүшүндө  эзилген таптардын чыгышы өздөрүнүн жана улутуна 

карабастан башка  эскплуататорлорго  жана алардын коргоочусу болгон орус 

администрациясына каршы болгондугун белгилеген. Ошондон улам ал 

улуттук учурлардын болушун белгилөө ынанымсыз жана саясий жактан 

зыяндуу деген логикалык жыйынтыкка келген  [10, 151-б.]. Ушундан улам  Т. 

Рыскулов:  «Падышачылыктын колониялык эзүүсүнөн келип чыккан карама 

каршылыктар  туземдик эмгекчи массаны биринчи кезекте орус бийлигине 

каршы көтөрүлүш баштоого түрткөн. Көтөрүлүшчүлөр кол салуу учурунда 

падышачылыктын орус чиновниктерин, дыйкандарын, жумушчуларын  

айырбашташкан эмес, экинчиден туземдиктердин бардар элементине алар 

орустардын көмөктөшү болушкандыктары үчүн кол салышкан. Мунун өзү 

көтөрүлүш дээрлик орустарга каршы  болгондугун көрсөтүп турат» [ 11, 175-

176-б.] -деп жазган. Т.Р. Рыскуловдун бул идеясы менен Ж. Абдрахмановдун 

падышачылыкка  каршы багытталган  көтөрүлүш  бардык орустарга каршы 

мүнөздөгү көтөрүлүшкө өткөндүгү  тууралуу оюу үндөшүп турат [9, 175-б.]. 

Ж. Абдрахманов ушул  макаласы  аркылуу советтик кыргыз 

тарыхнаамасында көтөрүлүштү бай-манаптардын жетектөөлөрү 

прогрессивдүү көрүнүш экендигин белгилеген. Бул көз карашка каршы Б. 
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Исакеев  «Бай манаптар чыккынчылык менен алектенишкен жана  падыша 

өкмөтү үчүн агенттин ролун ойношкон» [12, 33-б.] - деген баасын берген. 

Ага удаа эле макаланын автору Ж. Абдрахманов өзүнүн 1926-жылы жарык 

көрүп сынга алынып жаткан ―О характере восстания 1916 года‖ аттуу 

макаласына карата ―Правда Востока‖ басылмасына жарык көргөн каяша 

пикирлер боюнча Кыробокомдун борбордук комитетинин бюросуна 

кайрылуу менен өзүнүн макалада кетирген кемчиликтери улутчулдук 

мүнөздөгү одоно саясий катачылыкка жол бергендигин моюнга алган. 

Аталган кайрылуусунда Ж. Абдрахманов абалкы макаласында көтөрүлүштү 

орус дыйкандарынын колдошпогондуктарын белгилегендигин, жумушчу 

табынын көтөрүлүштү жетектебегендигин көргөзгөндүгүн, айрым бай- 

манаптардын көтөрүлүшкө жетекчи болушуна эмгекчилердин басымы себеп 

болгондугун көрсөтпөгөндүгүн өзү тарабынан жол коюлган кемчилик катары 

баалап, анын туура эмес болгондугун моюндаган [13, 232-б.]. Ж. 

Абдрахманов өзүнүн ―Кыргыздардын 1916-жылдагы көтөрүлүшү жөнүндө‖ 

аттуу эмгегинин баш сөзүндө  1916-жылдагы  көтөрүлүштүн мүнөзүн 

баалоодо ―Октябрдын жарчысы‖ деген макаланын алгачкы текстинде өзүм 

кетирип койгон жаңылыш пикирлер кайрадан иштелип чыкты‖ [14, 3-б] - деп 

жазган. 

Ушундай жолдор менен  ХХ к. 20-30-жылдарында  1916-жылдагы 

көтөрүлүш  жалпы улуттук бирок,  айрым карама каршылыктары бар окуя 

катары  бааланган. Мындай концепцияны  колдогондор Т. Рыскулов, Ж. 

Абдрахманов, И. Чеканинский, А.Н. Зорин ж.б. болушкан. 

Негизинен изилдөөлөрдүн биринчи мезгилинде  көтөрүлүшкө карата 

так жана даана илимий багытта баа  берилбегендигине карабастан 

көтөрүлүштү изилдөөгө карата чыйыр салынгандыгын таанууга болбойт. 

Албетте, совет бийлигинин өкүлү болгондуктан Ж. Абдрахманов:  ―Бул 

көтөрүлүш Орто Азия элдери колониялык көз карандылыкта турган 1917-

жылга чейинки мезгилде алардын турмушунда болгон революциячыл бардык 

окуялардын ичинен эң революциячыл окуя‖ [14, 4-б] - деп баа берүүсү 

мыйзам ченемдүү көрүнүш.  

Ж. Абдрахманов аталган көтөрүлүштүн мүнөзүн, кыймылдаткыч күчүн 

жана натыйжаларын гана иликтөө менен чектелбестен көтөрүлүштү 

шарттаган тарыхый-экономикалык факторлорду да ачып берүү максатын 

койгон. Бул максатта колониялаштырганга чейинки мезгилдеги 

кыргыздардын коомдук уклады, аймактардагы агрардык колониялаштыруу, 

анын кыргыздардын коомдук, чарбалык жана маданий турмушуна тийгизген 
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таасирин фактылар менен сүрөттөгөн. Биринчи Дүйнөлүк согуштун 

залкалары, көтөрүлүштүн жеңилиши жана анын себептери таасын 

чагылдырылган. Андан ары Февраль революциясынан кийинки 

кыргыздардын абалына токтолгон. Мындан улам анын изилдөөсүндө 

учураган айрым маалыматтарды учугун улап көрсөк.  Автордун аталган 

эмгегинде  ―Өзүңүздөр көрүп тургандай, Түркстанды агрардык колониялоо 

кыргыз жер - суусун падышачылыктын тартып алуусунан башталган деп 

негизсиз айтып жаткан жокмун. Бирок, бул Кыргызстандын түндүк 

райондорун тийиштүү жагдай дейлик. А Кыргызстандын түштүгүндөгү 

жагдайчы? Мүмкүн ал орус келгиндерин биринчи болуп кабыл алуу 

урматынан четте калып жүрбөсүн! Эч кандай андай эмес Түштүк 

райондорунда жашаган кыргыздар да Фергана облусунда орус келгиндерин 

биринчи кабыл алуучулардан болгон. Мурдагы Фергана облусунда 

орустардын биринчи поселогу 1893-жылы Куршаб жеринде уюштурулган, ал 

Покровский поселогу‖ [14, 10-б] - болгон деген маалымат учурайт. Бул 

тарыхый жактан далилдүү факт. Булактар күбөлөндүрүп тургандай 1893-

жылы Ош уездинде Покровка (Куршаб өрөөнүндө 20 үй-бүлөлүү), 1897-

жылы  3 кыштак, Чаткалда-Александровский, Наманган уездинде – 

Успенский жана Анжиян уездинде Николаевский кыштактары пайда болгон 

[15, 232-б]. Ушул эле  макаласында Ж. Абдрхамнов   ―Ферганада 

келгиндердин эң көп отурукташкан жери Жалал-Абад районунун Көкарт 

өрөөнү болгон‖ [14, 10-б]- деп сөзгө алган. Чындыгында автордун  туура 

жана таасын белгилегендигин бүгүнкү күнгө чейин сакталып келаткан орус 

кыштактарынын  аталыштары далилдеп турат. Көтөрүлүштөн кийинки ( 

1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшү- А.Э.) 10 жыл аралыгында Көк-Арт 

өрөөнүндө бир нече орус кыштактары пайда болгон. Таран-Базар жана 

Карачолок капчыгайында, баары 393 адамы бар, анын  ичинде  209 аял, 184 

эркек кишиден турган  92 үй-бүлө; Көк-Жаңгак капчыгайында  баары 743 

адамды түзгөн, анын ичинде 358 эркек жана 385 аял бар179 үй-бүлө; 

Жергетал жана Мазарбулак капчыгайында  баары 753 адамы бар, анын 

ичинде балдар менен кошо алганда  364 эркек, 389 аялдан турган 182 үй-

бүлөлүү  үч орус кыштагы катталган [16, 35-б]. 

Албетте, Жусуп Абдрахманов  оторлоштуруунун  чордону катары 

түндүк аймактарын белгилеген. ―Түркстандын калган башка  бардык 

облустарында  канча дыйкан отурукташырылган болсо, Жети-Сууда дээрлик 

ошончо дыйкан отурукташташтырылган‖  деп анын себебин малчылыкка 

негизделген көчмөндүк жашоо менен байланыштырган. 
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Корутунду 

 Оторчул доордун оош кыйыштуу учурларын  жазууда Ж.Абдрахманов 

бир топ изилдөөлөр жана маалыматтар менен тааныш болгондугун көрүүгө 

болот. Зарыл маалыматтарды ыраатуу колдонуп, негиздүү чечмелей алуусу 

анын бир гана мамлекеттик ишмер эмес   дасыккан изилдөөчү экендигинен 

да кабар берип турат. ―Бул китепченин жакшы жаман жазылганы жөнүндө 

пикир айта албайм. Бирок ал 1916 – жылдагы көтөрүлүштү изилдеген 

тарыхчыга жардам берсе, падышалык Россия жергиликтүү  эзүүчү таптар 

менен биригип алып, кыргыз эмгекчилерин аесуз эзип турган ―... кандуу 

ыплас өткөн мезгилди‖(Ленин) кыргыз эмгекчилер массасынын кандайдыр 

бир даражада болсо да түшүнүшүнө жардамы тийсе, анда бул эмгегимди 

бекер жарыялабаган экемин деп эсептейм‖ [14, 3-б] - деп өз изилдөөсүн 

көкөлөтүп мактабай, тек гана анын пайдалуу болооруна үмүт  арткан. 

―Жакынкы  келечекте бул темага дагы бир жолу кайрылып, мындан көбүрөөк 

салмактуу эмгек берсемби деген ниетим бар. Ошондуктан факт жүзүндөгү 

материалдар жагынан да, ошондой эле бул китепче жөнүндөгү иш билгилик 

сыны менен да мага да жардам берүүнү туура тапкан бардык жолдо шторго 

ыракмат айтам‖ [14, 3-б] -деп нагыз илимий ишмерлерге мүнөздүү этикет 

менен өз ыраазычылыгын билдирген. Мындан улам белгилүү мамлекеттик 

ишмердин аталган көтөрүлүш боюнча жарыяланбаган, бирок өзүн 

түйшөлткөн бир топ ойлору болгондугуна  ынанууга болот. Сыягы өкмөттүн 

ишиндеги түйшүктүү иштери ага кайра кайрылууга мүмкүндүк бербеген 

сыяктуу. Ошондой болсо да анын бул багыттагы изилдөөсү өзү 

белгилегендей бүгүнкү күндө 1916-жылдагы көтөрүлүшкө баа берүүдө 

булактык мүнөздөгү эмгекке айланып, изилдөөчүлөргө жардамы тийип 

жаткандыгын белгилөөгө болот. 
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Аннотация: Макалада Кыргызстандын эң алгачкы агартуу министри Касым 

Тыныстановдун өмүрү жана ишмердүүлүгү баяндалган. Кат сабатын ачуу үчүн орус 

мектеп-интернатында көп аракеттерди кылуу менен акыры ал мектептен билим алууга 

жетишкен. Ошол мезгилдеги жашоо шарты оор болгондуктан Касым окуудан бош 

убагында жалданып иштеген. 1916-жылкы Үркүндө Касым ата-энеси менен Кытайдын 

Кулжа шаарынын чет жакасына барган. Ал эми 1917-ж. аягында Караколго кайтып 

келет.Каракол шаарында окуусун улантканга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, 

туугандарынын колдоосу менен Каркыра-Кеген аркылуу Алматы шаарына келет. 

Алматыдан жолдомо алып, 1919-ж. Ташкентке келип, Казак билим берүү институнун 

даярдоо бөлүмүнө өтөт. Бул институт ошол мезгилде орто педагогикалык окуу жайы 

болгон. Коомдо ошол учурда болуп турган саясий агымдардан четте калбастан активдүү 

катышат. Кыргызстанда жүргүзүлгөн маданий революциялардын башатында турган. 

Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. 1957-ж. 1-октябрда К.Тыныстанов СССР 

Жогорку сотунун сессиясында күнөөсү жоктугуна байланыштуу өлгөндөн кийин 

акталган. 

Ачкыч сөздөр: Касым Тыныстанов, Үркүн, мектеп-интернат, Алматы шаары, 

Ташкент, Казак билим берүү институту, маданий революция. 
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Аннотация: В статье рассказывается о жизни и творчестве первого министра 

образования Кыргызстана Касыма Тыныстанова. После долгих усилий в русской школе-

интернате по освоению грамотности, ему, наконец, удалось получить образование в 

этой школе. В связи с тяжелыми жилищными условиями на тот момент, Касым 

работал в свободное время. В Уркуне в 1916 году Касым отправился с родителями на 

окраину китайского города Кульджа. И в 1917 г. со временем вернулся в Каракол. Не имея 

возможности продолжить учебу в Караколе, он приехал в Алматы через Каркыра-Кеген 

при поддержке своих родственников. Получил путевку в Алматы в 1919 году. Приехав в 

Ташкент, он перевелся на подготовительное отделение Казахского педагогического 

института. В то время этот институт был средней педагогической школой. Он 

принимает активное участие в жизни общества, не будучи исключенным из текущих 

политических событий. Он был в авангарде культурных революций в Кыргызстане. Он 

стал жертвой сталинских репрессий. 1957 г. 1 октября К. Тыныстанов был оправдан на 

заседании Верховного суда СССР по причине его невиновности. 

Ключевые слова: Касым Тыныстанова, Уркун, школа-интернат, город Алматы, 

Ташкент, Казахский институт образования, культурная революция. 
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Abstract: The article describes the life and work of the first minister of education of 

Kyrgyzstan Kasym Tynystanov. Working hard on himself and the quality of grammar, he 

managed to graduate from a Russian boarding school. Kasym, due to difficult living conditions, 

worked part-time in his free time. During the 1916 uprising, etc. "Exodus" Kasym, together with 
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his parents, fled to the outskirts of the city of Kuldzha. However, in 1917 he returned back to 

Karakol. Unable to get further education in Karakol, with the help of relatives, he is transported 

through Karkyra-Kegen to Almaty. In 1919, having received a referral to Almaty, Kasym went to 

Tashkent and entered the preparatory department of the Kazakh Institute of Education. This 

institute was at that time a secondary pedagogical institution. Kasym takes an active part in 

political events and public life of that period. He stood at the origins of the cultural revolution in 

Kyrgyzstan. He became a victim of Stalinist repressions. On October 1, 1957, a session of the 

USSR Supreme Court overturned the death sentence of K. Tynystanov and he was rehabilitated. 

Key words: Kasyma Tynystanova, Urkun, boarding school, Almaty city, Tashkent, 

Kazakh Institute of Education, cultural revolution. 

 

Киришҥҥ  

2021-жылы кыргыз улутунан биринчи болуп профессор наамын алган 

(1936-ж.) тилчи, коомдук ишмер, акын, драматург Кыргызстандын эң 

алгачкы агартуу министри (1927-1930-жж.) Касым Тыныстанов 120 жашка 

толду. К.Тыныстанов 1901-ж. 10-сентябрда Пржевальск уездинин, Чоктал 

болуштугуна караштуу Чырпыкты айлында туулган. Өзүнүн өмүр баянында, 

ал «12 жашыма чейин ата-энемдин багуусунда болуп атамдын чарбалык 

иштерине катыштым. Кат-сабатымды атам аркылуу ачтым» деп жазат. Демек 

атасы Тыныстан дагы мусулманча сабаттуу болгон. Касымдын 

жөндөмдүүлүгүн байкаган атасы, аны 12 жашында Караколго окууга алып 

келет. Касым орус мектеп-интернатына кирип, орусча билим алгысы келген. 

Ошол мезгилде Россия империясынын колониялык чет жакаларында бай 

сословиядан чыккан өкүлдөрдүн балдарын окутуу үчүн түзүлгөн мектеп 

интернаттар болгон экен. Бирок тексиз жерден болгонуна байланыштуу 

мектеп интернатка кабыл алынган эмес. Окуусун улантыш үчүн аргасыздан 

өзбек мектебинде окуй баштайт. Үй-бүлөсүнүн жашоо шарты оор 

болгондуктан Касым өзүн өзү камсыз кылыш керек болчу, ошондуктан 

окуудан бош убагында жалданып иштеген. Бул мусулман мектебинде окуу 

иштери начар болгондуктан жана жашоо шарты оор болгондугуна 

байланыштуу дагы бир жолу орус мектеп интернатына кирүүгө аракет кылат.  

Ушул максатта Сазановка (азыркы Ананьево) кыштагындагы орус 

тилдүү мектеп-интернатына келет. Бул жерде орус балдардан сырткары бай 

кыргыздардын балдары кабыл алынчу. Касым төмөнкү катмардан чыкканына 

байланыштуу дагы кабыл алынбайт. Бирок дүйнөлүк сотунун кыргыз-

котормочусунун жардамы менен шарттуу түрдө (приходящий ученик) кабыл 

алынат, окуудан кийин анын үй кызматын кылууга макул болот. Бир жыл 

окугандан кийин, окууга болгон өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен жана мектеп-

интернатынын башчысына алты сом пара бергендиктен окууга кабыл алынат. 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

18 

 

Демек, 1914-1916-жылдары орус-тузем мектебинде окуган (1, 133-б.). Бул 

алты сом ошол кезде атасынын бир жылдык иштеп тапкан кирешеси экен. 

1916-жылкы Үркүндө Касым ата-энеси менен Кытайдын Кулжа шаарынын 

чет жакасына барат дагы, 1917-ж. аягында Караколго кайтып келет (3, 7-б.). 

Өзүнүн өмүр баянынын жазганы боюнча 1919-ж.сентябрына чейин жалданып 

иштеген дагы, өзбек мектебинде эки ай гана окуган. Каракол шаарында 

окуусун улантканга мүмкүнчүлүк жок экенине көзү жеткенден кийин, 

энесинин жакын тууганы С. Султангазиевдин колдоосу менен Каркыра-

Кеген аркылуу Алматы шаарына келет. 

Ал жерден жолдомо алып, 1919-ж. октябрдын жарымында, Ташкентке 

келип, Казак билим берүү институтунун даярдоо бөлүмүнө өтөт. Бул 

институт ошол мезгилде мугалимдерди даярдап чыгарчу б.а орто 

педагогикалык окуу жайы эле. Ал мезгилде азыркы Орто Азия 

республикаларынын баары Түркестан АССРинин курамына кирип, борбору 

Ташкент шаары болгон (  2, 10б.). Бул элдер жаңы гана колониялык эзүүдөн 

бошоп,  саясий эркиндике чыгышып, алардын алдыңкы активдүү өкүлдөрү 

өлкөнүн саясий иштерине активдүү аралаша башташкан мезгил болчу. 

Коомдун мындай агымынан К. Тыныстанов четте калбастан 1919-ж. 

декабрдын аягында ошол учурда уюшулган КСМТга (Коммунистический 

Союз Молодежи Туркестана) мүчөлүкө өтөт. 1920-ж. майда  казак тилинде 

чыккан «Жаңы өрис» (Новые просторы) газетасына бөлүм башчылыка 

чакырылат (5, 25б.), ошол эле мезгилде казак интернатынын алдындагы 

Түркстан жаштар союзунун ячейкасынын уюштуручусу болуп дайындалат. 

Өзүнүн жазганы боюнча «комсомолдук бөлүмдүн макалаларын редактирлөө 

менен бирге, газетанын ар бир санына революцияга арналган ырларды 

жайгаштырып турдум». 1920-ж. жаз, жай айларында тынымсыз иштөө жана 

студенттик турмуштун оор шарттары ден соолугуна терс таасирин тийгизет, 

дагы кургак учук менен ооруп калат. Октябрдан баштап кышы бою 

ооруканада жатып дарыланат дагы 1921-ж майда Караколго кайтып келет. 

Сентябрда кайра барып экинчи класска отуруп, 1924-ж. июнда бүтүп, Кара-

Кыргыз илимий комиссиясы тарабынан Караколдогу кыргыз улутундагы 

мугалимдерди даярдоодогу педагогикалык курска жалпы билим берүүчү 

сабактар боюнча лектор катары жиберилет. Ушул жылы партиянын катарына 

өткөн. 

1924-ж.20-декабрда Областык ревкомдун чечими менен Кара-Кыргыз 

автономиялуу областынын Областык элге билим берүү бөлүмүнүн астында 

Академиялык борбор түзүлөт. Ушул эле чечим менен Академ борбордун 
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төрагалыгына И.Арабаев, орун басарлыгына К.Тыныстанов дайындалат. 

Касым Кыргыз АССРинин Агартуу комиссарлыгына дайындалганга чейин 

мына ушул Академ борбордун жана Илимий комиссиянын жетекчиси болуп 

иштеген. 1925-ж. 23-августа И. Арабаев «отузчулардын иши» боюнча 

кызматынан бошотулат дагы, ордуна К. Тыныстанов дайындалат (2, 14б.). 

Бул мезгилде Касым Эл агартуу ишинде өзүн талантуу уюштуруучу 

катары көрсөтө алды, өзгөчө калктын сабатсыздыгын жоюуда. Бул мезгилде 

биринчи баскычтагы окуучулар үчүн «Хрестоматиясы» жарык көрүп, 

мугалимдердин областтык биринчи сьездине, араб алфавитине негизделген 

жаңы алфавиттин долбоорун сунуш кылган. «Друзей нового алфавита» деген 

ыктыярдуу коом түзүп аны жетектеген. Жайкы каникул мезгилинде бул 

коомдун мүчөлөрү сабатсыздыкты жоюу боюнча мектептерди уюштуруп, 

областтын көптөгөн райондорунда калктын сабатсыздыгын жоюу боюнча 

иштерди жүргүзүшкөн. 

1920-ж. баштап Ташкентте казак тилинде чыга баштаган газета 

журналдар менен кызматташып, өзүнүн бир топ ырларын, аңгемелерин 

жарыялаган. 1925-ж. Москвадагы СССР элдер борбордук басмаканасынан 

«Касым ырлар жыйнагы» деген ыр китеби чыгат. З. Бектеновдун эскерүүсү 

боюнча бул жыйнагынан кийин ал Кыргызстандагы биринчи жазуучулардын 

ичинен белгилүү гана фигура болбостон, жаштардын сүйүктүү акыны болуп, 

көп ырлары жатка айтылып, ооздон оозго берилген. 

Ал 1925-ж. чейин орусчадан кыргызчага бир канча революциялык 

ырларды, бир катар өкмөт менен партия лидерлеринин  саясий чыгармаларын  

которгон. Анын жасаган иштери кыргыз элинин саясий жана маданий 

деңгээлин көтөрүүгө багытталып, чыгармачыл интеллегенциянын арасында 

лидерлик абалга алып келген. 

1925-ж.Кыргызстан мугалимдеринин биринчи сьездинде сабатсыз эл 

бат кат таанып, маданияты тез жогорулаш үчүн араб алфавитинен латын 

алфавитине өтүү жөнүндө доклад жасайт. «Эркин-Тоо» газетасынын 1925-ж. 

29-июндагы санына Касым түзгөн кыргыз элинин 24 тамгадан турган 

алфавити жарыяланат. 1926-ж. жаңы алфавит комитети түзүлүп, 

төрагалыгына Кыргызстан БАКтын төрагасы А. Орозбеков, орун 

басарлыгына К.Тыныстанов дайындалат. 1926-ж февралда Баку шаарында 

өткөн түркологдордун биринчи сьездинде К. Тыныстанов «Жаңы алфавитти 

түзүүнүн негизги принциптери» деген темада доклад жасайт. Ушул эле жылы 

«Чоңдор үчүн алиппе» (1, 134-б.), 1927-ж. «Биздин тил» китептери жарыкка 

чыгат. Ал мезгилдерде калктын басымдуу көпчүлүгү сабатсыз болуп, 
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Кыргызстандын түндүгүндө мектептер казак тилинде, түштүктө өзбек 

тилинде, кээ бир шаарларда орус, татар тилдеринде иштешкен. Касым 

калктын сабатсыздыгын жоюуда көптөгөн иштерди аткарган. 

1927-1930-ж.ж. Кыргыз АССРинин биринчи Эл Агартуу Комиссары 

болуп иштеген (1, 133-б.). Эл агартуу Комиссары болуп иштеп тургандагы 

жасаган иштери өз алдынча сөз кылууга арзыйт. Ошондуктан биз бул чакан 

макалада К.Тыныстановдун өмүр баянына кыскача токтолууну чечтик. 1930-

ж. сентябрдан 1931-ж. майга чейин ден соолугуна байланыштуу эч жерде 

иштеген эмес. Кыргыз тили боюнча китептер жетишпегендиктен 1928-ж. 

«Жаңы маданият жолунда» журналын уюштурууга катышып, 1931-ж. чейин 

анын жооптуу редактору болгон. 

1931-ж. майдан баштап Кыргыз тили боюнча илимий кеңештин 

төрагасы жана Кыргыз маданият курулуш илим изилдөө институтунун 

илимий кызматкери болуп иштейт. 1932-ж. Кыргыз маданият илим-изилдөө 

институтуна директордун м.а. жана кошумча Кыргыз музыкалык драм 

театрына директорлука дайындалат. Ушул жылы «Көз көргөндө», 

«Академиялык кечеси» пьесалары коюлган. «Академиялык кечеси» 

коюлгандан кийин бир эки айдан кийин «Правда» газетасына «Касым 

Тыныстанов протаскивает на сцену советского театра бай манапскую идею» 

деген материал жарыяланган. Көп өтпөй эле А.Токомбаев «Кызыл 

Кыргызстан» газетасынын бир нече санына: «Касым Тыныстанов бай-

манапчыл идеяны тараткан, революцияга каршы жазуучу» деген макаласын 

жарыялаган (5, 29б.). Мына ушундан баштап Касымдын башына кара 

көлөкөлөр түшө баштаган. 1933-ж. «Тил илими боюнча кыргызча 

терминологияны», 1934-ж. «Кыргыз адабий тилинин жаңы 

орфографиясынын долбоорун», «Кыргыз тилинин монографиясын» түзгөн. 

Мына ушул эмгектеринен саясий ката табышкан. 1934ж. ВКП(Б)нын 

катарынан «контрреволюциялык, антисоветтик, буржуазиячыл-улуттук 

элементтерден» жалпы тазалоо компаниясы башталган дагы Касым 1935-ж. 

партиядан чыгарылган. К.Тыныстановго төмөнкүдөй «күнөө» коюлган: 

«Отец К.Тыныстанова был раскулачен в 1931 г.; он в Красной Армии не 

служил; состоял в контрреволюционной националистической партии,… до 

1924 г.был одним из активных идеологов Алашордынской партии, в 1924 г. 

вступил в ВКП (б) с целью использования звания члена партии для 

антисоветской буржуазно-националистической борьбы против партии… 

будучи литературным работником, в своих произведениях, учебниках 

протаскивал буржуазно-националистическую идеологию (в учебнике 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

21 

 

«Родной язык» (Эне тилибиз) поместил пословицу «если в яме у тебя хлеб, то 

во дворе будет скот» Будучи директором Кирнацтеатра, использовал театр 

для этой же цели ―Академические вечера‖ 1932 г,… будучи автором 

терминологического словаря, допустил грубые политические извращения в 

переводах терминов «боец» - «чоро», что означает феодального дружинника, 

«революция» - «өзгөрүш», что означает реформа, «совет» - «кеңеш», что 

означает совеүаться, феодальный сход, «диктатура» - «бийлик», что означает 

приговор феодальных судей… Вел борьбу против молодых пролетарских 

писателей, относясь к ним пренебрежительно. Одновременно с этим создал 

группировку среди литературной молодежи, организовав вокруг себя 

Турусбекова, Элебаева, Абдукаимова и др. вел среди последних 

разлагательскую работу с целью распространения на них буржуазно-

националистической идеологии»… Андан ары чечим кабыл алынган: 

«Постановили: как двурушника и буржуазного националиста, Тыныстанова 

из рядов ВКП(б) исключить». Белгилей кете турган нерсе жогорку үч 

жазуучу тең Ата мекендик согушка жиберилген. Биздин оюбуз боюнча К. 

Тыныстановдун жакын санаалаштары болгондуктан жиберилсе керек. У. 

Абдукаимовдун «Майдан» романы да А. Токомбаевдин бут тосууларына 

дуушар болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. 

К. Тыныстановдун андан аркы тагдыры  жалпы элге белгилүү. 

1937-ж. 1-августа камака алынып, 1938-ж. 5-ноябрда СССР Жогорку 

Сотунун Аскердик коллегиясы атууга өкүм кылган (6). 1957-ж. 1-октябрда 

ушул эле сот К. Тыныстановду күнөөсү жоктугуна байланыштуу өлгөндөн 

кийин актаган. 1958-ж. 22-январда Кыргызстан Компартиясынын Борбордук 

Комитети К. Тыныстановдун партиялуулугун калыбына келтирген (1, 134-б.). 

Эми архивтен алынган дагы бир материалды окуп көрөлү: «После того, когда 

ЦК КП Киргизии 22.01.1958 г. посмертно реабилитировал в партийном 

отношении Тыныстанова К., группа ученых и научных работников 

Института языка и литературы, Госуниверситета и Академии наук 

Киргизской ССР тт. Б. Керимжанова, Ш. Уметалиев выступили со статьями 

на страницах газет о том, что Тыныстанов К. был первым профессором-

киргизом, являлся крупным языковедом, создателем оригинальной школьной 

киргизской грамматики и синтаксиса, принципы которой сохраняются до 

наших дней, что Тыныстанов был первым создателем латинизированного 

киргизского алфавита и орфографии, что следовало бы переиздать его 

отдельные научные труды, а не предавать их забвению. 
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Такие выступления ученых и литераторов об отношении к 

литературному наследию Тыныстанова были истолкованы некоторыми 

работниками ЦК Компартии Киргизии как чрезмерное восхваление заслуг 

Тыныстанова в области литературы. Казакбаев А. (бывший секретарь ЦК), 

Токомбаев А. (бывший зав. отделом пропаганды и агитации), Каниметов А. 

(бывший зав. отделом науки и культуры ЦК) использовав архивные 

партийные материалы за 1933-1934 годы, внесли в ЦК Компартии Киргизии 

записку, в которой расценили выступления выше перечисленных ученых и 

литераторов как восхваление видного идеолога буржуазного национализма 

Тыныстанова К., деятельность которого на протяжении ряда лет была 

пропитана байско-манапским национализмом. ЦК Компартии Киргизии 

своим решением от 5 января 1960 г. резко осудил выступления 

вышеуказанных ученых и деятелей литературы на страницах печати как 

идейно ошибочные и политически вредные и отменил свое решение от 22 

января 1958 г. о посмертной партийной реабилитации К. Тыныстанова, как 

неправильное». 

Бирок, К. Тыныстановдун уулу Эркиндин жана академик Б. 

Юнусалиевдин КПСС БКга берген арызы боюнча 1964-ж. 16-майда 

төмөнкүдөй чечим кабыл алынган: ―…Учитывая, что предявленные К. 

Тыныстанову в 1937 г. политические обвинения отпали и он судебными 

органами полностью реабилитирован, во изменение решение ЦК Компартии 

Киргизии от 5 января 1960 г. реабилитировать Тыныстанова К. в партийном 

отношении (посмертно)‖. Бирок КПСС БКнын алдындагы КПКнын бул 

чечиминин акыркы  абзацына  мындайча  жазылган: «В связи с тем 

некоторые деятели литературы и искусства пытаются незаслуженно поднять 

на щит отдельные политические ошибки, произведения, в том числе К. 

Тыныстанова, которые наносят вред делу интернационального 

воспитания,…» (5, 140б.). Бул чечим «секретно» деген гриф менен чыгып, 

бир топ жылдар бою элден жашырылган. Ошентип К. Тыныстанов толук 

акталган эмес. 

1988-ж. 29-декабрда Кыргызстан БКнын токтому менен К. Тыныстанов 

толук акталган. Бирок бул Токтомго Мар Байжиевдин эскерүүсү боюнча бир 

киши каршы кол көтөргөн. Ал ким дебейсизби? Баягы эле Аалы Токомбаев. 

Бүгүнкү күндө К. Тыныстановдун өз эли үчүн жасаган иштерин, азыноолак 

болсо да окуп чыгып, өзүнүн жакын тууганы Ч. Жаныбеков жазгандай, 

илгери биз КПССтин тарыхынан окуган «социализмди куруунун лениндик 

планынын (индустриализация, коллективизация, маданий революция) (2, 
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187б.) бири болгон Кыргызстандагы маданий революциянын башатында, 

анын «локомотиви» К.Тыныстанов болгонуна ынанабыз. Кыргызстанда 

алгачкы бирден бир билимдүү  адам болуп маданий курулуштун башында 

турган.      
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Аннотация: Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө Жусуп Абдрахмановдун 

кошкон салымы абдан чоң. Ал манаптын үй-бүлөсүндө туулган. Адегенде Сазановка 

айлындагы орус - тузем мектебинде, кийин Караколдогу шаардык жогорку башталгыч 

окуу жайында билим алган. 1916-ж. көтөрүлүштө эл менен кошо Кытайга качып жолдо 

атасынан, бир туугандарынан айрылган. Кытайдан 1917-ж. кайтып келип Каракол 

гарнизонундагы офицерлерде ат багаар болуп иштеген. Орус тилин жакшы 

билгендиктен полковник Бычков деген ал Жусупту Верныйга өзү менен кошо ала кетет. 

Ал Верныйда комсомол уюму уюштурулганга чейин Кызыл Социалисттик Жаштардын 

шаардык кеңешинин составына кирген. Жусуп 1920-ж. РКСМдын Москвадагы белгилүү 

III-сьездинин делегаты болгон. Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болуп түзүлүшүнө 

көп аракеттерди жасаган. Үркүндөн кийинки кыргыз элин экинчи жолу кырылып, жок 

болуп кетүү коркунучунан сактап калган. 1938-ж. 4-ноябрда СССР Жогорку Сотунун 

аскер коллегиясынын атынан коюлган антисоветтик чыккынчылык уюмга таандык 

экендиги тууралуу өкүм угузулуп, өлүм жазасына тартылган. 1988-жылы 29-деакбрда 

реаблитацияланган. 

Ачкыч сɵздɵр: Жусуп Абдрахманов, Каракол, Совет бийлиги, Верный, Жети-Суу, 

Түркстан бюросу, “Кошчу” союзу, Кара Кыргыз автономиялуу областы. 
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Аннотация: В становление кыргызской государственности значительный вклад 

внес Джусуп Абдрахманов. Он родился в семье манапа. Вначале он учился в русско-

туземной школе в селе Сазоновка, а затем продолжил обучение в городской начальной 

школе Каракола. Во время восстания 1916 года, он как и многие другие люди, совершил 

исход в Китай, и там у него погибли отец и братья. По возвращении 1917г. из Китая 

работал конюхом у офицеров Каракольского гарнизона. Полковник Бычков видя, что 

Джусуп хорошо знает русский язык, берет его с собой в Верный. В Верном он входит в 

состав совета Красной социалистической молодежи предвестницей комсомола. Джусуп 

являлся делегатом знаменитого III съезда РКСМ, который проходил в 1920 году в Москве. 

Он приложил много усилий, в процесс становления государственности Кыргызстана. 

Джусуп Абдрахманов приложил немало усилий чтобы, кыргызский народ не пострадал 

вторично как это произошло после исхода в Китай 1916 году. По приговору военной 

коллегии Верховного суда СССР 4 ноября 1938 года за принадлежность к антисоветской 

организации измену Родине Дж. Абдрахманов был приговорен к смертной казни. 29 

декабря 1988 году Джусуп Абдрахманов был реабилитирован. 

Ключевые слова: Джусуп Абдрахманов, г. Каракол, Советская власть, г. Верный, 

г. Семиречье, Туркестанское бюро, союз «Кошчу», Кара Кыргызская автономная 

область. 
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Abstract: Jusup Abdrakhmanov made a significant contribution to the formation of the 

Kyrgyz statehood. He was born in a Manapa family. Initially, he studied at the Russian-native 

school in the village of Sazanovka, and then continued his studies at the city primary school of 

Karakol. During the 1916 uprising, like as many other people, he made an exodus to China, and 

his father and brothers died there. Upon his return in 1917, from China he worked as a groom 

for the officers of the Karakol garrison. Colonel Bychkov, seeing that Dzhusup knows Russian 

well, takes Kasym with him to Verny. In Verny, he became a member of the council of the Red 

Socialist Youth, the harbinger of the Komsomol. Dzhusup was a delegate to the famous III 

Congress of the RKSM, which was held 1920 in Moscow. He put a lot of effort into the process of 

establishing the statehood of Kyrgyzstan. Jusup Abdrakhmanov made many efforts so that the 

Kyrgyz people did not suffer a second time, as happened after the exodus to China in 1916. By 

the verdict of the military collegium of the Supreme Court of the USSR on November 4, 1938 for 
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belonging to an anti-Soviet organization, treason to the Motherland, J. Abdrakhmanov was 

sentenced to death. On December 29, 1988, Dzhusup Abdrakhmanov was rehabilitated. 

Keywords: Dzhusup Abdrakhmanov, Karakol, Soviet power, Verny, Semirechye, 

Turkestan Bureau, Koschu Union, Kara Kyrgyz Autonomous Region. 

  

Киришҥҥ  

Кыргыз улуттук мамлекетинин калыптанышына зор салым кошкон, 

өткөн кылымдын 20-30-жж. Белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Ж. 

Абдрахманов быйыл 120 жашка толот. Ал 1901-ж. 28-декабрда Ысык-Көл 

өрөөнүндөгү Күнгөй Ак-Суу болушуна караштуу Чиркей айлында манаптын 

үй-бүлөсүндө туулган [5]. Сазановка (Ысык-Көл районундагы азыркы 

Ананьево) айлындагы 3 жылдык орус – тузем мектебин бүткөндөн кийин [4, 

7 б.] 1914-ж. Кара кол шаардык жогорку башталгыч окуу жайында окуусун 

уланткан. Бирок, 1916-ж. Көтөрүлүшкө байланыштуу окуусун бүтпөй калган. 

Эл менен кошо Кытайга качып жолдо ата-энесинен, жакын туугандарынан 

(баардыгы 7 киши) ажырайт. Кытайдан 1917-ж. Кайтып келип Кара кол 

гарнизонундагы офицерлерде ат багаар болуп иштеген. Орус тилин мыкты 

билгендиги, тирикарак, зиректиги менен полковник Бычковдун назарына 

түшүп, ал Жусупту Верныйга өзү менен кошо ала кетет [1.117-б.]. Совет 

бийлиги орногондон кийин (1918-ж. март) Морозовдун гвардиялык отрядына 

өтөт. Андан кийин эскадрондун командиринин жардамчысы болуп, Жети-

Суу фронтунда Мамонтов-Кихтенконун ак казактар отрядына каршы 

уруштарга катышат. 1919-ж. башында Верныйдагы атайын командалык 

курска жиберилип, жаңыдан партияга кабыл алынып гарнизондун 

райкомунун мүчөсү болгон кезде ооруп калат дагы, армиядан бошонууга 

аргасыз болот. 1919-ж. РКСМдын Түркстан бюросунун Президиумунун 

мүчөлүгүнө жана РКСМдын Жети-Суу областтык уюштуруу бюросунун 

мүчөлүгүнө шайланат [4, 8б.]. Жусуптун активдүү катышуусу менен 

жаңыдан эле түзүлгөн комсомолдун Жети-Суу областтык уюмунан ал 1920- 

жылы Түркстан РКСМынын биринчи сьездине делегат болуп шайланат. Он 

тогуз жаштагы коммунист Ж. Абдрахманов бул сьезден кийин комсомолдун 

Жети-Суу обкомунун аткаруу бюросунун мүчөлүгүнө жана «жергиликтүү 

жаштардын арасында иш боюнча» комиссиянын төрагалыгына, ошондой эле 

партиянын обкомунда комсомолдун өкүлү болуп шайланат. Мунун баары Ж. 

Абдрахмановдун Жети-Суу областында, анын ичинде биздин республикада 

жаштар кыймылын уюштуруучулардын башында турганынын бир далили, 

себеби ал мезгилде Түндүк Кыргызстан Жети-Суу областынын составында 

болчу. 
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Жусуп 1920-ж. РКСМдын Москвадагы белгилүү III - сьездинин 

делегаты болгон [1.118-б.]. Бул боюнча 1930-ж. улуттук кадрларды 

мамлекеттик аппаратка тартуу боюнча маселени талкуулоо учурунда Кыргыз 

обком партиясынын 6-чы конференциясында төмөнкүдөй сүйлөгөн 

«Тагдырдын буйругу менен сьезде мен Президиумга шайланып калдым. 

Өзүн доклады бүткөндөн кийин тыныгууда Владимир Ильич күтүүсүздөн 

мага кайрылып кайсыл жерден экенимди сурап калды. Мен жооп бердим, 

бирок алдастай түшкөнүмдү жашырбайм. Ал убакта мен Лениндин 

эмгектерин окуй элек элем. Берген суроосу: «Силерде орус калкы канча 

пайызды түзөт?» Мен: «5 пайыздын тегерегинде». Ал «калгандары кимдер», 

мен «казактар менен кыргыздар», «канча пайыз эл сабаттуу», «эки пайыздын 

тегерегинде», «калгандары эмне сабатсызбы? Силердин аппарат, советтик 

аппарат кайсыл тилде иштейт? Мен «орус тилде» деп жооп бердим. 

Владимир Ильичтин өңү өзгөрүлө түшүп минтип айтты: «Жолдоштор силер 

социалисттик революциянын астында кылмыш кылып жатасыңар. Калктын 

көпчүлүгүн түзгөн элге аппарат бөлөк тилде иштесе, көпчүлүк калк үчүн 

аппарат түшүнүксүз болсо, көпчүлүк калктын күндөлүк маселелерин аппарат 

кунт коюп уга албаса, масса менен аппараттын байланышы болбосо, андай 

аппарат масса менен байланышта боло албайт… ошондуктан силердин 

милдет окуу, окуу жана ушундай иштеш керек жакынкы мезгилде силердин 

советтик аппарат крайдын көпчүлүк элине жакын болушу зарыл» [4, 8-9 бб.]. 

Мына андан бери туура 10 жыл өттү. Бирок иш өтө жай жүрүп жатат. 

Жусуптун бул сөзү бүгүнкү күндө да актуалдуу бойдон калууда. 

20-жылдардын башында Жусуп Түркстан компартиясынын Алматы 

уездик-шаардык комитетинин жооптуу катчысы, партиянын Капал, Талды-

Коргон уездик - шаардык комитеттеринин жооптуу катчысы кызматтарында 

иштеген. 1921-ж. Пишпек уездик - шаардык комитетинин уюштуруу 

бөлүмүнүн башчысы, анан Каракол уездик - шаардык комитетинин жооптуу 

катчысы жана уездеги «Кошчу» союзунун президиумунун мүчөсү болгон. 

Эми биз Ж. Абдрахмановдун бул кызматтарда эмне иш жасаганын 

майдалабай, кыргыз эли үчүн жасаган көрүнүктүү иштерине өтөлү. Ушул 

кызматтарда иштеп жүргөн мезгилинде Кыргызстандын өз алдынча мамлекет 

болуп түзүлүшүнө көп аракеттерди жасаган. 1920-ж. августа Кыргыз АССРи 

(Казак деп түшүнүңүз) түзүлүп, жаңы түзүлгөн мамлекеттик түзүлүшкө 

баардык казак жерлерин бириктирүү башталган. Олуя-Ата уездинин (1921-

ж.январь) казак эмгекчилеринин сьездинин чечимине негиздешип, Түркстан 

АССРинен Жети-Суу, Сыр-Дарыя областтарын бөлүп, Кыргыз АССРине 
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кошууну, борбордон талап кылышкан. Эгерде маселе ушундай чечилсе, 

азыркы Ысык-Көл, Нарын, Чүй, Талас областтары Казакстандын курамына 

кирмек. Р. Худайкулов баштаган топ түндүк уездер Казакстандын курамына 

автономия катары киришине аракет кылышкан [5]. Бул келечекте 

Кыргызстан деген мамлекет болбойт дегенди билдирген. Мына ушундай 

коркунучту Абдыкерим Сыдыков менен бирге Жусуп Абдрахманов жакшы 

түшүнгөн. Булар аталган областтарда жашаган кыргыздарды бир 

мамлекетчеге бириктирип, РСФСРдын составына кошулууну көздөшкөн. 

Мындай демилге 1922-ж. жаз айларында Москванын макулдугун алганга 

жетишип, уюштуруу сьездин чакыруу боюнча атайын комитет түзүлгөн. 

Анын башында А. Сыдыков менен Ж. Абдрахманов турган. Сьезд өз ишин 1-

июнда баштап, анда Тоолуу Кыргыз областы түзүлгөнүн жарыялайт. Сьездин 

чечимин Москвага билдирип, алардан жооп күткөн. Бирок жеңилип калган Р. 

Худайкулов тарап жөн жатпай каралоо иретинде, «бай-манаптардан турган 

улутчул топ жаңы түзүлүшкө каршы Тоолуу област түзүшкөнүн, алар 

Союздун карамагынан чыгууну көздөп жатышканын жалаа кылып, борборго 

каттарды жаадырышкан. Натыйжада Москвадан тескери жооп келип, Тоолуу 

Кыргыз областы түзүлбөй калган. Ошентип, жарым жартылай болсо да өз 

алдынча мамлекет түптөйбүз дегендердин тилеги ишке ашпай калды. Анткен 

менен алардын кыргыз мамлекетин түзөмүн деген аракети тарыхта өчпөс 

болуп жазылып калды. Ушундан көп өтпөй эле Жусуп обкомдон которулат. 

Түркстан Компартиясынын 7-сьезди КПТ БКнын мүчөлүгүнө кандидат 

кылып шайлайт. 1924-ж. мартта Түрк БАКтын жооптуу катчысы, ошондой 

эле Түрк БАКтын Президиумунун мүчөсү болот. 

1924-ж. 14-октябрда Түркстан АССРин өз алдынча улуттук 

мамлекеттерге бөлүү боюнча чечим чыгат. Бул чечимге ылайык Кара Кыргыз 

автономиялуу областы түзүлүп, ал РСФСРдин курамына киргизилген. 

Ноябрда Ж. Абдрахманов Облпарт бюронун экинчи катчылыгына 

дайындалат. Бирок, жергиликтүү шартты билбеген 1-катчы менен иштеше 

алган эмес [1, 118 б.]. Өзгөчө кадр саясатында өз демилгеси менен биринчи 

макулдашпай өз алдынча чечимдерди кабыл алган. Бул тирешүү, албетте, 

Жусуптун пайдасына чечилген эмес. 1925-ж. 27-30-мартта өткөн биринчи 

областтык партиялык конференцияда, Ж. Абрахманов буга чейинки иш 

тажырыйбасына карабастан бир дагы кызматка көргөзүлгөн эмес, жумушсуз 

калган. 1925-ж. апрелде РКП (б) БКнын Орто Азия бюросунун демилгеси 

менен Ташкентте уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына 

чакырылат, ал эми августа Москвадагы РКП (б) БКда 1926-ж. апрелине 
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чейин инструктор болуп иштейт. 1925-ж. 5-майда Сталинге жазган 

жашыруун катында Ж. Абдрахманов областта түзүлгөн кырдаалды кеңири 

баяндап, андан чыгуунун жолдорун билдирген. Ал өзүнүн кызматтан 

четтетилгенине кайгырбаганынын, өлкөнүн келечегине күйгөнүн баса 

белгилейт. Жаатташкан тарапты пайдалануу менен Д. Каменскийдин 

(партиянын Кыргыз обкомунун 1-чи катчысы) өлкө биримдигине доо 

кетирип жатканын, кыргыз элинин тарыхын, менталитетин түшүнбөстүгүн 

белгилеген. Кыргызстандын жетекчилери жергиликтүү элден даярдалып 

бийлике көбүрөөк тартылмайынча, областтык аппарата иштегендерди 

кыргыздаштырмайынча совет бийлигинин кадыр-баркы төмөндөрүн ачык 

жазган. Жогорку окуу жайларда окуган бир да кыргыз жоктугун, алардын 

ордуна казактар кыргыздар деп окутулуп келгенин көргөзгөн. Жусуптун бул 

катына эч кандай жооп болгон эмес. Мына ушул каттан бир айдан соң, 12-

июнда А. Сыдыков, А. Орозбеков, И. Арабаев башында турган көрүнүктүү 30 

адам Д. Каменскийдин иш ыкмаларына нааразычылык билдирген катын 

Москвага жолдошкон. Бирок катка оң жооп келмек турсун, бул катка кол 

койгондор жазаланып, айрымдары бийликтен четтетилген. 1926-ж. аягында 

Жусуп Кыргызстанга кайтат. Бул мезгилде республикада абал турукташып, 

«отузчуларды» куугунтуктоо токтоп, Д. Каменский кызматынан бошоп, 

обкомдун 1-катчылыгына Н.А. Узюков дайындалат. Адегенде ал Кыргыз 

АССРинин Борбордук Аткаруу комитетинин төрагасынын орун басарлыгына 

дайындалып, 1927-ж. март айынан тарта Республиканын Эл Комиссарлар 

Советинин төрагасына дайындалат. Н.А. Узюков Жусупту «кырдаалды өз 

алдынча баамдай билүүчү баалуу, маданияттуу кызматкер» деп мүнөздөгөн. 

Ал өкмөт башына келгенде 26 жашка толо элек эле. Өлкө өтө татаал учурду 

башынан кечирип жаткан учурда ушундай өтө жооптуу жогорку мамлекеттик 

кызматты аркалаган. Ар бир кыймыл аракет сүйлөгөн сөзүң Москва, Ташкент 

тарабынан катуу көзөмөлгө алынып турган көз каранды жашоодо өкмөт 

башчысынын абалын элестетип көрүңүздөр. Эски түзүлүштөн жаңы коомго 

өтүү өтө татаал бүгүн биз өз көзүбүз менен көрүүдөбүз. Ал эми өткөн 

кылымдын 20-30-жж. элестетип көрүңүздөр. Туташ сабатсыздык, 

билимсиздик, кадрдык жетишпестик, жер жерлерде уруулук бөлүнүш, 

таптык тирешүү. Түштүктөгү басмачылык бир жактан, экинчи жактан 

борбордун катуу көзөмөлү, акимчил буйругу, анысы аз келгенсип кыргыз 

элитасынын жаатташуусу, бири бирин каралап Москвага кат жазышы ж.б. 

Мына ушундай шартта иштеген жаш Ж. Абдрахманов улуттун лидери 

катары өзүн татыктуу көргөзө алды. 
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Жогоруда биз кыргыз элинин өз алдынча мамлекет болуусу үчүн 

А.Сыдыков, Ж.Абдрахманов ж.б. күрөшүнүн натыйжасында ККАО, КАО, 

КАССР түзүлгөнүн үстүртөн баяндадык. Бирок Ж. Абрахманов муну менен 

токтоп калган эмес. РСФСРдин составына кирген Кыргыз АССРи үч 

субьектиге баш ийип, өз алдынча чарба жүргүзүү, экономикага, маданиятка 

саясатка байланыштуу маселелерди чечүүдө көптөгөн тоскоолдуктарга 

дуушар болгон. Мына ушуларды чечүүдө ал жалгыз күрөшкөн күндөр 

болгон. Ал тууралуу 1931-ж. 15-майда күндөлүгүнө: «…бюро мүчөлөрүн 

ынандырууга аракет кылам. Андан майнап чыкпаса Ташкент менен, керек 

болсо Москва менен жалгыз салгылашканга туура келет. Республика үчүн 

өтө аянычтуу, анткени анын кызыкчылыгы, айныксыз укугу үчүн акыр 

аягына чейин күрөшкөнгө жөндөмдүү адамдар жок» деп жазат. Мындай 

татаалдыктарды чечип бериш үчүн Сталинге эки жолу кат аркылуу 

кайрылган. Каттарынын биринде: «Конституциялык-укуктук көз караштан 

биз РСФСРдин составдык бөлүгү болуп эсептелебиз. Бул маданий чарбалык 

өнүгүшүбүздөгү бардык маселелерди чечүүдө РСФСРдин өкмөтү, анын 

органдары менен өз ара мамилелерибизди аныктоого тийиш сыяктанган эле. 

Бирок Кыргыз АССРи өзүнүн экономикалык мүнөзү жана географиялык 

абалы боюнча экономикалык бирдиктин - Орто Азиянын ажыралгыс бөлүгү 

болуп эсептеле тургандыгын кырдаалы иш жүзүндө үч илтик «баш ийүүнүн», 

бир жагынан РСФСР дын өкмөтүнө, экинчи жагынан Орто Азиянын 

органдарына ВКП (б) БКнын Орто Азия бюросу, Орто Азия ЭКОСОсу, Орто 

Азия суу чарбасы Соода комиссиаратынын өкүлү, Союздун почта жана 

телеграф Эл комиссариатынын өкүлү ж.у.с. үчүнчү жактан СССРге үчилтик 

баш ийүүнүн абалында калгандыгыбызга алып келди. Республиканын 

мындай үчилтик баш ийиши, иштин тажрыйбасы көрсөткөндөй, 

Кыргызстандын чарбалык-маданий милдеттерин чечүүдө өтө терс таасирин 

тийгизүүдө, демек, кедергилик кылуучу элемент болуп эсептелет» деп жазат. 

Бул маселени көтөрүү менен ал эң башкы маселени - Кыргыз АССРин 

союздук республикага айландырууну көздөгөн. Катта жазгандай: 

«Маселенин башкы чечилиши, атап айтканда, Кыргыз АССРин союздук 

республикага кайра түзүүдө калган». Жусуптун бул аракети ал ата мекенинен 

алыс жүргөндө 1936-ж. декабрда ишке ашып, көп өтпөй эле камалып, 

аракетинин жемишин көрө алган жок. Жусуптун кыргыз эли үчүн кылган эң 

чоң эмгеги өз элин 30-жылдарда Украина, Казакстандай кылбай 

ачарчылыктан сактап калганындыгында. Бул жылдары СССРде нан тартыш 

болуп, ачарчылык каптаган. 1931-ж. 12-февралда Жусуп күндөлүгүнө минтип 
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жазган: ―Жаз айынан баштап абал дагы оорлошу анык, анткени көпчүлүк 

дыйкандар үрөнсүз калышты, көпчүлүгү саап ичип отурган жалгыз уюнан 

айрылды, пахтанын планынын толтуруу зомбулугунда жамынган 

жууркандарынан ажырайт‖ [4, 123б.]. Ал айткандай эле 31-жылдан тарта дан 

эгин тартыштыгы башталган. Борбордун саясатын кыңк этпестен аткарган 

Казакстан бул жылдары ачарчылыктын капшабына кабылып, эли кырыла 

баштаган. Кыргызстанда да Казакстандай абал түзүлгөн. Бирок жыйнаган 

буудайдын бардыгын борборго ташып кетүүгө Жусуп караманча каршы 

чыккан. Ачарчылык республиканы каптай баштаганда кол тийгис бөлүктөгү 

эгинден калкка таратып берүү жоопкерчилигин өз мойнуна алган «Дан 

эгиндерин жыйноо боюнча планды аткарбай койдуңар деп бизди кызматтан 

алганы жакшы эмеспи, республикадагы абалды Казакстандын дээңгелине 

жеткиргенге караганда» деген. «Элим ачарчылыктан кырылгандан көрө мен 

кызматтан кеткеним оң» дегени ар бир эле адамдын колунан келе бербесе 

керек. Бүгүнкү күндө отурат го бийликте тырмышып кээ бирөөлөр 

кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууп коюп, беттерин тултуйтуп. 

Кыргызстан 1932-ж. мамлекеттик дан даярдоо планды аткара алган 

эмес. Натыйжада 1933-ж. 13-майда ВКП (б) нын Борбордук Контролдук 

Комиссиясы «Кыргызстанда данды чачып жок кылуу жана уурдоо жөнүндө» 

атайын токтом кабыл алган. Көп өтпөй эле сентябрда ВКП (б) БКынын 

Кыргыз партиялык уюму жөнүндө маселени караган жыйында Ж. 

Абрахманов кызматынан четтетилген. 14-октябрда партиянын катарынан 

чыгарылып, Кыргызстан үчүн коопту адам катары республикадан сыртка 

чыгарылган. Чоң мамлекетик кызматын орусча айтканда «жертва» кылып, 

жалпы элин ачарчылыктан сактап, 1916-ж. Үркүндөн кийинки кыргыз элин 

экинчи жолу кырылып, жок болуп кетүү коркунучунан алып калган. 

1933-ж. аягында Орто Волга (Самара ш.) [3, 18 б.] крайлык жер 

бөлүмүнүн мал чарба Башкармасынын башчысынын орун басары, 1935-ж. 

ушундай эле кызматта Оренбург областында иштеген. 1934-1937 – жж. 

Сталинге 4 жолу, ВКП (б)БКнын алдындагы КПКга эки жолу 

партиялуулугун калыбына келтирүүнү сурап кайрылган. Бирок оңдуу жооп 

алган эмес. Тескерисинче, 1937-ж. 4-апрелде НКВДнын Оренбург 

башкармасы тарабынан контрреволюциялык троцкийлик уюмга катышы бар 

деген жалаа менен камака алынган. Ал жерден Фрунзеге алып келишкен. 

1938-ж. 4-ноябрда СССР Жогорку Сотунун аскер коллегиясынын [2, 21 б.] 

атынан коюлган Совет бийлигин кулатууну, Кыргызстанды СССРден 

бөлүүнү жана Англияга багыт алган буржуазиялык-улутчулдук мамлекет 
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түзүүнү максат кылып койгон оңчул троцкийчил «Социал-туран партиясы» 

уюму менен блокто жашаган антисоветтик террорчул диверсиялык-

чыккынчылык уюмга таандык экендиги тууралу өкүм угузулуп, өлүм 

жазасына тартылат. Өкүм ошол түнү, 5-ноябрда аткарылып, сөөгү Чоң-

Таштагы кыш чыгаруучу заводдун чуңкуруна 137 адам менен кошо 

көмүлгөн. Мына Ж. Абдрахмановдун ары өрнөктүү, ары кайгылуу тагдыры 

ушундай. Албетте биз бул чакан макалада Жусуптун бардык аракеттерин, 

Кыргызстан үчүн жасаган иштерин толук ачып бере албайбыз. Элдин 

биримдиги, өлкө бүтүндүгү, мамлекеттин көз карансыздыгы үчүн Жусуп 

Абдрахмановдун күрөшү мамлекет башында тургандар үчүн өрнөк алуучу 

улуу сабак болот деп ойлойбуз. 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы развития национальной культуры 

народных обычаев и традиций казахского народа, связанных с именем Узбекали 

Джанибековича Джанибекова, крупнейшего государственного, политического и 

общественного деятеля, истинного патриота своего народа, стоявшего у истоков 

возрождения национальной культуры. По инициативе У. Джанибекова и при 

непосредственном его участии в Казахстане было создано множество организаций 

культуры и искусства, в числе которых фольклорно-этнографческие ансамбли, театры, 

музеи самого различного профиля, специализированный реставрационный трест 

«Казреставрация» и его филиалы в областных центрах, НИИ по консервации, 

реставрации недвижимых памятников историко-культурного наследия - 

«Казпроектреставрация», специализированное художественно-оформительское 

предприятие «Казмузейреставрация». С целью созданиявысокопрофессиональной 

скрипичной школы в Казахстане, он организовал «Государственную 

коллекциюуникальныхсмычковыхмузыкальныхинструментов», где и сейчас хранятся, 

реставрируются и выдаются во временное пользование инструменты нашим ведущим 

исполнителям скрипки, альты, виолончели, контрабасы, сделанные  лучшими старинными 

мастерами. 

Ключевые слова: Казахстан, национальная культура, народные обычаи, традиции 

казахского народа,историческая персоналистика, исскуство, творчество. 
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Аннотация: Макалада эң чоң мамлекеттик, саясий жана коомдук ишмер, өз 

элинин чыныгы патриоту болгон Өзбекали Джанибекович Джанибековдун ысмы менен 

байланышкан казак элинин элдик каада - салттарынын улуттук маданиятынын өнүгүшү, 

улуттук маданияттын кайра жаралуусу каралат.  У. Джанибековдун демилгеси жана 

анын түз катышуусу менен Казакстанда көптөгөн маданий жана көркөм уюмдар, анын 

ичинде фольклордук - этнографиялык ансамблдер, театрлар, ар кандай профилдеги 

музейлер, «Казреставрация» адистештирилген реставрация трести жана анын 

облустук борборлордогу бөлүмдөрү түзүлгөн тарыхый жана маданий мурастын 

кыймылсыз эстеликтерин сактоо, калыбына келтирүү боюнча илимий - изилдөө 

институттары - «Казпроектреставрация», «Казмусейреставрация» адистештирилген 

көркөм - конструктордук компаниясы. Казакстанда жогорку профессионалдуу скрипка 

мектебин түзүү үчүн, ал «Уникалдуу ийилген музыкалык аспаптардын мамлекеттик 

коллекциясын» уюштурган, анда байыркы чеберлер жасаган аспаптар сакталып, 

реставрацияланып, скрипка, виолончель, контрабас мыкты аткаруучуларына берилген. 

Ачкыч сөздөр: Казакстан, улуттук маданият, элдик үрп - адаттар, казак элинин 

салттары, тарыхый персонализм, искусство, чыгармачылык. 
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Abstract: The article examines the development of the national culture of folk customs 

and traditions of the Kazakh people associated with the name of Uzbekali Dzhanibekovich 

Dzhanibekov, the largest statesman, political and public figure, a true patriot of his people, who 

stood at the origins of the revival of national culture. U. Dzhanibekov took initiative to create 

many cultural and art organizations in Kazakhstan, including folklore and ethnographic 

ensembles, theaters, museums of various profiles, a specialized restoration trust «Kaz 

restoration» and its branches in regional centers, research institutes for conservation, 

restoration of immovable monuments of historical and cultural heritage - «KazRestoration 

Project», a specialized art and design company «KazRestorationMuseum». In order to create a 

professional violin school in Kazakhstan, he organized the «State Collection of unique bowed 

string instruments». To this day, there vintage musical instruments of the artisans of old are 

kept, restored and lent to our leading performers of violin, viola, cello and double basses. 

Key words: Kazakhstan, national culture, folk customs, traditions of the Kazakh people, 

historical personalism, art, creativity.   

 

Введение 

Узбекали Джанибеков - видный общественный, политический деятель 

Республики Казахстан, ученый, внесший колоссальный вклад в дело 

выявления, изучения, воссоздания и сохранения тысячи памятников 

историко-культурного наследия Казахстана, среди которых есть немало 

объектов, включенных впоследствии в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Он был легендарной личностью, оставивший неизгладимый след 

в нашей истории и в памяти своих современников.  

«В1948 году, окончив среднюю школу в селе Шаульдер,  он поступил 

на исторический факультет Казахского педагогического института им. Абая 

mailto:altaev-be@mail.ru
mailto:altyn.lazzat@mail.ru
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в городе Алма-Аты, после чего был направлен в Келесский район, где 

проработал три года преподавателем истории, заведовал учебной частью в 

школе «Ленин жолы», что в селе Абай этого района», пишет Джанибеков в 

своей автобиографии, хранящийся в архиве Президента в г. Алматы (АП РК). 

Никакие жизненные и профессиональые трудности, постигшие его в 

будущем, не смогли заставить отступиться, потерять оптимизм, он 

преодолевал раз за разом возникающие перед ним препятствия, шел вперед.  

Материалы и методы исследования 

В исследованииприменялись базовые методы, имеющие 

культурологическое обоснование: эмпирический и теоретический, 

наблюдение и эксперимент, выделение и обобщение, абстрагирование и 

конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, формализация и 

актуализация, исторический и логический, рефлективный и аксиоматический 

и ряд других.   

Этот методологический инструментарий обеспечивает продуктивность 

и фундаментальность исследований вопросов национальной культуры, 

народных обычаев,  традиций любого народа и казахского в частности. 

В данной статье применялись также методы в соответствие с 

поставленной задачей и персоналистического плана, то есть связать 

методологически библиографические данные личности, собранные 

эмпирические данные с общекультурными вопросами, возрождаемые в 

стране.  

Особое место уделено методам выделения и обобщения, 

абстрагирования и конкретизации, анализа и синтеза в теоретико – 

методологической части статьи.  

Так как в основе исследования поставлен широкий круг вопросов, 

использовались и методы обеспечивающие приобретение новых знаний, а 

также общенаучные методы, широко используемые в практике: 

описательный, сравнительный (компаративистский), сравнительно–

исторический, обеспечивающий сопоставления процессов, структурный, 

типологический, системный, реконструктивный, генетический и др.  

Авторы максимально старались использовать как общенаучные 

методы, так и базовые, как более конкретные методы, так и те, которые 

раскрывают и учитывают специфику темы статьи. Сочетая базовые и 

общенаучные методы, авторы ставили задачу добиться значительных 

результатов за счет конкретизации подходов к исследованию.   
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Авторы статьи в процессе исследования постепенно сформировали 

свои особые методы, раскрывающие не только проблемы культурного 

развития Казахстана, но и раскрывающие вклад личности в возрождение 

культурных традиций народа. Только болеющий, переживающий и 

борющийся человек за новую жизнь своего народа, может отдать жизнь без 

остатка за дело возрождения культуры, а значит и возрождения казахского 

народа.  

Результаты и обсуждения 

Жизненный путь Узбекали Джанибекова является отражением того 

времени, той эпохи, которую принято называть советским. Начиная с 1955 

года находится на руководящих должностях в комсомольских, партийных и 

советских органах. Во время работы инструктором Келесского райкома 

ЛКСМ КазССР, секретарѐм Чимкентского обкома ЛКСМ КазССР, а затем, 

возглавляя комсомольскую организацию Республики Казахстан, с головой 

окунается в решение непростых вопросов вовлеченияюношества в дела 

общества, воспитании у молодежи гражданскихкачеств и чувств 

сопричастности к судьбе Отечества, что проявило его волю, характер и 

лидерские качества. Он сумел организовать работу по мобилизации 

молодежи к работам по санитарной очистке и озеленению, посадке саженцев 

в населенных пунктах, активно привлекал их к спортивным и культурным 

мероприятиям, а комсомольцы и пионеры взяли шефство над местами 

исторической Славы родного края. В сельской местности стали активно 

создаваться комсомольско-молодежные бригады, звенья... 

В книге-воспоминаний тогдашнего второго секретаря ЦК комсомола 

Казахстана А. Семенченко, выпущенной в 2015 году издательством 

Московского гуманитарного университета, можно прочесть следующие 

строки, проливающие свет на жизнь республиканской комсомольской 

организации и его лидера У.Д. Джанибекова: «Мы строили комсомол, 

комсомол строилнас. С именами Джанибекова У.и его предшественников я 

связываю многие успехи комсомола Казахстана того времени. Это были 

достойные представителимолодежи республики, убежденные и преданные 

делу люди. Как показало время, каждый из них с достоинством пронес 

обязывающее звание впереди идущих, вожаков юношества, до конца 

трудовой карьеры верно служил своему народу. По праву и по опыту первой 

«скрипкой» в нашем «секретарскомквартете» был, конечно, Узбекали 

Джанибеков» (Семенченко, 2015). Автор также вспоминает, что Джанибеков 

более восьмилет был вожаком молодежи всей республики и 
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самоотверженнотрудился на этом поприще. Будучи 

комсомольскимработником крупного масштаба, имел большую 

политическую известностьне только в Казахстане, республиках Средней 

Азии, но и во всем Союзе. «…Как всякому сыну своей земли, Узбекали были 

присущи чувствонационального, любовь и гордость за свой казахский 

народ,его историю и культуру. И в тоже время он не переходил черту, не 

допускал приоритета национального над интернациональным,емубыл чужд 

национализм. Узбекали постоянно был нацелен на поиск самобытных, 

одаренныхи талантливых молодых людей, можно сказать, 

восходящих«звезд» в различных слоях общества.Он искренне гордился 

Великим сыном казахского народа О.Сулейменовым,любил его творчество. 

Надо было видеть, как радовался Узбекалипервым стихам Надежды 

Лушниковой, писавшей на казахском языке. Как-то пригласил начинающую 

поэтессу в ЦК КП КазССР, организовал встречу с аппаратом, выступление в 

молодежных газетах,добивался издания первогосборника ее стихов. Такуюже 

трепетную заботу проявлял он и к другим пробуждающимсяталантам». 

Узбекали Джанибекович способствовал творческому росту 

отечественных талантов, всяческиподдерживал организации культуры. «Так, 

в 1970 году первый казахский ансамбль старинных музыкальных 

инструментов «Отырар сазы», в течение месяца гастролировал в Индии и дал 

более пятидесяти концертов, получивших высокую оценку зрителей. 

Человеком, открывшим ансамблю путь в Индию был тогдашний первый 

секретарь ЦК комсомола Казахстана У.Джанибеков» (Шакаримов, 2013). 

Он же содействовал появлению в свет вокально-инструментального 

ансамбля «Айгуль» при Женском педагогическом институте, первый концерт 

которого состоялся 8 марта 1969 года в Алматы. «...Так вот, в том концерте 

принимал участие тогдашний первый секретарь Центрального комитета 

комсомола Казахстана Озбекали Жанибеков. После концерта он сказал: 

«Появление такого замечательного девичьего ансамбля – радостное событие 

в культурной и духовной жизни страны. И название творческого коллектива 

должно быть соответствующее. А что если, к примеру, соединить луну, 

светящуюся на небе, и цветок, украшающий землю, и назвать его «Айгуль»? 

Да и вы сами, я вижу, девушки луноликие и благоухающие, как цветы», – 

сказал он. Все девчата во главе с бессменным руководителем ансамбля 

доктором педагогических наук, профессором  Маратом Балтабаевым дружно 

поддержали это предложение....» (Карамолдаева, 2009).  
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23 ноября 1970 года, после образования Тургайской области, 

У.Джанибекова назначают секретарѐм Тургайского областного комитета КП 

КазССР республики. Степной край встретил его суровыми климатическими 

условиями и житейской необустроенностью, отсутствием коммуникации и 

средств связи. Не было радио, телевидения, школ на казахском языке, не 

хватало клубов и библиотек. В сельской местности не было бань, магазинов, 

медпунктов... С этого момента его деятельность была направлена на 

становление и развитие в этом регионе объектов социально-культурного 

назначения. Меньше чем через год здесь начало издаваться областные газеты 

«Торғай таңы», «Тургайская новь». 19-20 июня 1971 года был проведен 

первый в истории края фестиваль «Торғай әуендері» (Тургайские напевы), 

который имел грандиозный успех среди населения.  

Новый подъем и импульс получила и спортивная жизнь всего края. 

Еще через год в связи с завершением строительства системы радиореле, в 

домах у большинства тургайцев зажглись голубые огоньки. 

Несмотря на загруженность по партийной работе, Узбекали 

Джанибековичбыл полон сил и энергии, и с большим интузиазмом 

продолжил изучение истории и этнографии края, обычаев, обрядов и 

традиции, национальной одежды казахов. По его инициативе в городе 

Аркалык были открыты: музыкальная филармония, историко-

этнографический музей, музыкально-драматический театр, педагогический 

институт и другие объекты социально-культурного значения, которые до 

этого никогда не были в  степном краю. С его поддержки созданы ансамбли 

старинных национальных музыкальных инструментов «Шертер» и 

«Адырна», которые успешно гастролировали в Алматы, а также в 

республиках по всему Союзу «...Одним из тех, кто своевременно заметил и 

высоко оценил этот труд ученого (Б.Сарыбаева), был настоящий патриот 

своего народа Узбекали Жанибеков. Их творческий тандем получил начало в 

1970-х годах. Говоря точнее, У. Жанибеков был инициатором организации на 

основе возрожденных Б.Сарыбаевым старинных инструментов фольклорных 

ансамблей «Шертер», «Ғасырлар пернесі», «Сазген» и открытия музея 

музыкальных инструментов» - отмечает музыковед  Жаркын Шакаримов в 

своей книге «Көне дүние күмбірі - Мелодий древности» (Шакаримов, 

2013).«...Гастроли «Шертера» в 1974 году в Алматы вызвали бурный восторг 

столичных слушателей, привлекло внимание и то, что музыканты были 

одеты в костюмы тургайских казахов. Мы очень благодарны за пожелания 

творческих успехов и теплые слова напутствия в адрес ансамбля 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

40 

 

композиторам Латифу Хамиди и Нургисе Тлендиеву, а также исследователю 

искусств, профессору Болату Сарыбаеву», – писал позжее Узбекали 

Джанибекович в своих воспоминаниях» (Жәнібеков, 1996). 

В 1975 году в аппарате ЦК КП Казахстана создается отдел по связям с 

зарубежными странами, заведующим которого назначается У.Джанибеков.В 

то время Казахстан характеризовался не развитой туристской 

инфраструктурой, низким уровнем гостиничного сервиса, недостаточным 

количеством гостиничных мест и дефицитом квалифицированных кадров. 

«Много сил и энергии отдавал Джанибеков становлению и развитию 

международных связей Казахстана, укреплению и углублению 

сотрудничества казахских ученых с учеными-специалистами России, 

Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии и др.  Его 

усилия не пропали даром: доля иностранных гостей и туристов, посетивщих 

Казахстан  уже через год выросло в полтора раза, промышленная продукция 

Казахстана демонстрировались в 15-и международных ярмарках и выставках, 

было получено разрешение на въезд иностранных делегаций и туристов не 

только в город Алматы, но и в Жамбыл, Южно-Казахстанскую область, 

города: Караганды, Акмолу, Кустанай... На высокогорном  катке «Медеу» 

был открыт туристский комплекс «Қазақ ауылы»..» (Жәнібеков, 1996). 

В начале восьмидесятых годов прошлого века Казахстан переживал 

своеобразный «музейный бум», который выразился не только в увеличении 

числа музеев, но и в расширении их профиля, активизации научно-

исследовательской деятельности, сбора материалов для рождающихся 

музейных организации культуры. Результатом кропотливой научно-

исследовательской, поисковой работы, координируемым Узбекали 

Джанибековичем, стало возможным открытие  мемориального музея 

выдающегося ученого, первого президента Академии наук Казахстана К.И. 

Сатпаева, литературно-мемориального музейного комплекса писателей 

С.Муканова иГ.Мусрепова и др. писателей в Алматы. Был открыт музей 

истории горного и плавильного дела в поселке Жезды Карагандинской 

области и множество др.  

Все эти музейные объекты, памятники ноучно-технического прогресса, 

архитектуры, монументального искусства, истории, археологии, этнографии, 

культурно-ландшафтные памятники, и в настоящее время формируют целые 

туристические направления Современного Независимого Казахстана. 

Создание даже одного музея было непростым делом, требовало 

больших усилий и времени, можно рассмотреть на примере создания Музей 
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народных музыкальных инструментов в Алматы. Первоначально  его 

разместилив отреставрированном здании по ул. Панфилова 99, Караван-

Сарае, тогдашнем местном памятнике истории и культуры. Затем решено 

переместить музей в одно из немногих сохранившихся зданий 

дореволюционной верненской постройки - Дом офицерского собрания, на 

пересечении улиц Зенкова и Гоголя, возле парка 28-и Гвардейев-

Панфиловцев, которое было на грани развала и угрозы сноса. Чудесное 

спасение этого здания от сноса напрямую связано с именем Узбекали 

Джанибековича, который поручил  начать там масштабные ремонтно-

реставрационные работы под здание музея. Параллельно велся сбор и 

пополнение фондов музея экспонатами и музыкальными инструментами, 

принадлежавшими выдающимся народным исполнителям, акынам, жыршы, 

жырау, таким как Курмангазы, Биржан сал, Д. Нурпеисова, Жамбыл Жабаев, 

Кенен Азербаев и другим известным личностям, музыкальными 

инструментами нородами, проживающих во всем Союзе и мире, которые 

составили основу экспозиции нового музея.  

Уже в первые годы своей деятельности музей начал заниматься 

популяризацией народной музыкальной культуры. С этой целью в 1981 году 

по инициативе У.Джанибекова при музее был создан фольклорно-

этнографический ансамбль «Сазген». Несмотря на занятость У.Джанибеков 

лично контролировал пополнение экспозиций и фондов музея новыми 

экспонатами, обновление концертных программ ансамбля, пошив 

концертной одежды и т.д.Позже первый директор этого музея Жаркын 

Шакаримов в своих воспоминаниях напишет: «...О нашей самоотверженной 

работе по организации музея Узбекали Жанибеков писал так: «Самые 

большие трудности по организации музея выпали на долю его первого 

директора Жаркына Шакаримова, мастеров-ремесленников  Оразгазы  

Бейсенбаева,  Даркембая  Шокпарова» (Шакаримов, 2013). 

На сегодняшний день Музей народных музыкальных инструментов 

является достоянием страны, сокровищницей казахской музыкальной 

культуры, не имеющей аналогов в республике и является объектом 

посещения не только всех туристов города, но и высокопоставленных гостей 

Казахстана. Учитывая, то, что до этого в Казахстане, в областных и районных 

центрах функционировали лишь историко-краеведческие музеи, в которых 

были оформлены в  основном экспозиции и выставки по  истории партии и 

советского государства, организацию которых они рассматривали как важное 

направление своей деятельности, создание музеев совершенно  нового 
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профиля, посвященных истории, этнографии, материальной и духовной 

культуре казахов, было революционным шагом в музейномделереспублики. 

Кроме того начали развиваться бурными темпами сеть общественных музеев, 

т.е. школьные музеи, музеи на предприятиях, заводах, фабриках - целая 

группа негосударственных музеев, созданных различными общественными 

организациями, что явилось показателем  широкого проявления  интереса 

населения к музейному делу.   

Следует отметить, что в Казахстане на государственном уровне 

вопросами защиты культурного наследия  начали заниматься только в конце 

1970-х годов,  которое носило до этого стихийный характер. Здесь 

пригодились незаурядные организаторские и административные качества 

У.Джанибекова, который привык работать несмотря ни на что, и ни на кого. 

С его приходом в Министерство, наметились значительные сдвиги в 

повороте общества к своему культурному наследию. В целях активного 

открытия памятников истории и культуры, по инициативе У.Джанибекова 

были созданы десятки музеев-заповедников республиканского значения. Он 

также стал инициатором  вопросов  реставрации таких уникальных 

памятников старины, как мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане,  

мавзолея Арыстанбаб в Отрарском районе, археологических памятников 

древнего Отрара, Жаркентской мечети в Алматинской области, мавзолеев 

Карахана, Айша-биби,Бабаджа-хатун в Жамбылской области и других 

значимых объектов культурно-исторического наследия в регионах. 

Как истинный патриот своего народа,У.Джанибеков стремился к тому, 

чтобы культурное наследие казахского народа сумело освободиться от 

прежних идеологических наслоений и предстало перед мировым 

сообществом в качестве общечеловеческого достояния. Особое место в его 

жизни занимали вопросы сохранности  памятников Туркестана - духовной 

столицы тюркского мира, и,  в первую очередь состояние  Мавзолея Ходжи 

Ахмеда Ясави. Состояние Мавзолея было плачевное, выдающиеся ученый, 

историк-востоковед, археолог М.Е. Массон, который в 1927 году занимался 

изучением Тараза и Сайрама, двумя годами позже - Мавзолея Ходжа Ахмеда 

Ясави в Туркестане писал: «... во время последнего штурма царской армии в 

1864 г. во многих местах памятник получил повреждение от пушечных 

снарядов, которые сильно повредили кровлю и юго-западную стену 

помещения (Асханы, кровли Кудыкханы и Большого Аксарая). Эти части 

мавзолея подверглись сильным разрушениям (Пугаченков,1998).  
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Чтобы восстановить памятник, Джанибеков еженедельно ездил в 

Туркестан, проводил заседания научно-методического совета с участием 

известных специалистов, ученых историков, архитекторов, реставраторов, 

осуществлял постоянный мониторинг за состоянием температурно- 

влажностного режима памятника. 

Другим вопросом, интересовавшим  Узбекали Джанибековича был 

секрет производства древней глазури и красок, покрывавших облицовочную 

плитку Мавзолея, так как, при реставрации облицовки купола современной 

плиткой уже через год покрытие пришлось снимать, из- за того, что купол 

начал набухать водой. Поэтому разгадка  секрета  мастеров прошлого, давала 

возможность обеспечить не только водонепроницаемость, но и естественную 

вентиляцию купола. 

В 1978 году впервые был принят и начал осуществляться  комплексный 

план по восстановлению архитектурного комплекса  Мавзолея Ходжи 

Ахмеда Ясави., о чем в своей автобиографической книге напишет 

У.Джанибеков: «...С участием специалистов объединения 

«Союзреставрация» и комбината «Ачиполиметалл» в г. Кентау были 

укреплены, прежде всего, находящиеся в аварийном состояний Главный 

портал и мечеть, полы усыпальницы. Были приведены в первоначальное 

состояние  четырехгранные, восьмигранные  установки Большого купола, 

северный портал здания и эпиграфические композиций, установлены двери и 

окна с панжарой, украшенными декоративными решетками, изготовленных 

без единого гвоздя и клея» (Жәнібеков, 1996).  

Все эти моменты являются лишь  малой частью того, что было сделано 

в то время для спасения уникального архитектурного комплекса. 

Восстановленный кропотливым трудом по крупицам жемчужина 

средневековой архитектуры - Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в 2003 

годустал  объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, автору статьи 

Алтаеву Б. посчастливилось тогда представить презентационное досье 

Мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи перед специальной комиссией ЮНЕСКО в 

Париже.  

В те годы У.Джанибеков буквально «горел» на работе, принимал 

активное участие в политической жизни республики периода перестройки, в 

которой видел  попытку освобождения от тяготивших страну идеологических 

уз, возрождение исконных национальных традиций. 

Напомним, что Наурыз мейрамы, праздник весеннего обновления и 

пробуждения природы был запрещен советской властью в ходе борьбы с 
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пережитками «прошлого» в 1926 году.В 1988 году будучи Секретарем ЦК 

КП КазССР, курирующим идеологическую и культурную сферы, У. 

Джанибеков сумел убедить вышестоящие партийные органы, что «Наурыз» 

не имеет религиозной составляющей. Это была грандиозная победа! 

Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР 

Н.А. Назарбаевым от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны - 

«Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен 

праздничным днем. И, сейчас, вновь возрожденный Наурыз в Казахстане 

стал массовым и любимым  праздником не только для казахов, но и  для  

людей других национальностей, для детей и их родителей, которые 

участвуют в подготовке и его праздновании.  

30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включил праздник Наурыз в список 

нематериального культурного наследия человечества, а 64-ой сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН  21 марта признана праздник, как 

Международный день «Наурыз».   «С приходом весны, которую 

олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать 

родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию, 

более активно заняться охраной природы, облагораживанием окружающей 

среды. Такие мероприятия необходимо организовать во всех регионах. Это 

один из самых эффективных способов экологического воспитания 

подрастающего поколения», - сказал ПрезидентРеспублики Казахстан К.К. 

Токаев, выступая  на первом заседании государственной комиссии по 

подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан 

(Токаев, 2021). Глава государства считает, что необходимо продвигать общие 

ценности, объединяющие наших людей, необходимо разработать концепцию 

празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Чем 

больше ценностей объединяет все общество, тем сильнее будет наше 

единство», - предложил Президент.  

Можно лишь добавить к сказанному, что казахстанцам, особенно 

организаторам праздника Наурыз, при подготовке к весеннему празднику 

следовало бы ознакомиться с предложениями,  изложенными в   статье 

профессора  КазНУ им. аль-Фараби, доктора исторических наук, Н. 

Нуртазиной: «Ликбез по Наурызу для казахов. Где ты, тюбетейка?», 

прислушаться к ее рекомендациям, содержание которой  актуализируют       

многие реализованные и не успевшими воплотиться в жизнь идеи  

У.Джанибекова (Нуртазина, 2021). 

Выводы 
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Последние годы жизни У.Джанибеков отдает работе над мемуарами. 

Неделя за неделей в фондах Центрального госмузея, Центрального 

государственного архива Казахстана, библиотеках изучает исторические 

документы, предметы этнографии и этнологии казахского народа, издает 

книги «Культура казахского ремесла» (Өнер, 1990), «Эхо.. По следам 

легенды о золотой домбре» (Өнер, 1990), «Жолайрықта» (Рауан, 1995), 

«Тағдыр тағлымы» (Рауан, 1996), вторую книгу  «Тағдыр тағлымы» (Рауан, 

1997), и др.  

В 1990 году защищает диссертацию на соискание учѐной степени 

кандидата исторических наук. Исследование на тему «Проблемы 

традиционного искусства казахов в историко-этнографическомаспекте»,  

было выполненнаяв Новосибирском институтеархеологиии этнографии 

Сибирского отделения АН СССР, которую признали, что она вполне 

достойна  докторской степени (Джанибеков, 1991). 

После продолжительной болезни в 1998 году ушел из жизни этот 

легендарный  человек, который был явлением целой эпохи в культурной 

жизни Казахстана, посвятивший свою жизнь сохранению и 

популяризацииисторико-культурного наследия, музыкального творчества 

народа...  

Провожая его  в последний путь в траурном поезде до станции Тимур 

(Темір) в Южно-Казахстанской области, встречали  поезд сотни жителей 

Отрарского района, чтобы сопроводить  до последнего пристанища - 

святилища Арыстан баба, и всем не верилось, что его уже  больше не будет с 

нами Узбекали Джанибекова. Вечная ему память, пусть душа его покоится с 

миром... 

Оценить вклад Узбекали Джанибековича в развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Казахстана предстоит еще многим 

поколениям. Думаю, что 90-летний юбилей Өзаға станет поводом вновь 

обратить внимание, особенно подрастающего поколения казахстанцев, на 

великую личность, на историю страны в целом.  

Охватитьтакую объемную тему, отражающую жизнь и деятельность 

великой личности, как Узбекали Джанибекович, очень сложно и практически 

невозможно в рамках одной статьи. Как говорил писатель Шерхан Муртаза, 

для того, чтобы просто перечислить все заслуги Узбекали Джанибекова 

перед народом, потребуется написать объемную книгу. И не только 

(Муртаза, 2018).  



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

46 

 

Многие известные деятели культуры, представители СМИ и просто 

граждане Республики Казахстан считают, что  увековечение его  памяти, как 

человека имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой, должно выразится в сооружении ему монументального 

памятника и открытием  мемориального музея в Южной столице. 

В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. Это важная 

веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и 

обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших 

предков, в числе которых был и славный сын своего народа - Узбекали 

Джанибекович Джанибеков.  
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КЫРГЫЗ СОВЕТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ 

ЖАНА ЖУСУП АБДЫРАХМАНОВ (1901-1938) 

 Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович,  

тарых илимдеринин кандидаты, профессор, 

К.Ш. Токтомаматов атындагы  

Эл аралык университети 
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Жалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: макалада Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын 

алгачкы жылдарында улуттук интеллигенциянын калыптанышынын лениндик каадалары 

(принциптери), тандалуу усулдары каралат. Колониялык Россиянын билим берүү 

мекемелеринен “эски” усулда билим алган, революцияга чейинки интеллигенттердин 

советтик саясий системага ыңгайлашуусу, кайра тарбияланышы, аларга коюлган жаңы 

талаптар тууралуу кеп жүрөт. Бул жараяндын татаалдыгы, саясий системанын 

катаалдыгы, жазалоолордун күчөшү, бир интеллигенттин (Жусуп Абдырахмановдун) 

тагдырынын советтик мезгили, кайгылуу өлүмү, анын мурастарынын келечеги, алгачкы 

советтик интеллигенттердин мекенчил сезимдин тургусунда бекем туруп, жаңыдан 

телчигип келе жаткан саясий субьекттин административдик-аймактык түзүлүшүн 

калыптоосу сыяктуу албан иштери баяндалат.  

Ачкыч сөздөр: интеллигенция, калыптануу, Жусуп Абдырахманов, Кыргыз 

Советтик Социалисттик Республикасы, революция, политика, эмгек, лидер. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ЖУСУП АБДЫРАХМАНОВ (1901-1938) 

 

Дуйшеев Женишбек Аматисакович, 

 кандидат исторических наук, профессор 

Международный университет 

 им К.Ш. Токтомаматова, 

e-mail:duysheev@maul.ru 

Жалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ленинские методы и принципы 

выбора национальной интеллигенции в первые годы Кыргызской Советской 

Социалистической Республики. Затронуты вопросы интеграции и перевоспитания, новые 

требования для старой, дореволюционной интеллигенции. Затрагиваются проблемы 

политической системы, жесткое отношение к видным представителям коренной 

нации(в лице Жусупа Абдырахманова)  и советский период жизни, трагическая гибель, 

вопросы изучения трудов в будущем. 
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FORMATION OF THE KYRGYZ SOVIET INTELLIGENCE AND JUSUP 

ABDYRAKHMANOV (1901-1938) 
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Candidate of historical sciences, professor, 
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 Abstract: The article considers the Leninist traditions (principles) of the formation of 

the national intelligent in the early years of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic, the methods of 

selection. There is talk of the adaptation, re-education, and new requirements for pre-

revolutionary intellectuals who were educated in the "old" way in the educational institutions of 

Russian colonial. The complexity of this process, the severity of the political system, the increase 

in penalties, the Soviet era of the fate an intellectual (Jusup Abdyrakhmanov), the tragic death, 

the future of his legacy, the patriotic spirit of the first Soviet intellectuals. The works are 

described. 

 Key words: intelligentsia, formation, Jusup Abdyrahmanov, Kyrgyz Soviet Socialist 

Republic,  revolution, polition, labor, leader.     

  

  Киришҥҥ 

 Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дүйнөлүк саясий субьект катары 

калыптанышы – ХХ кылымдын алгачкы чейрегине таандык экендиги 

маалым. Кыргызстандын классикалык үлгүдөгү өлкөгө өсүп жетилишинин 

жерпайы да ушул мезгилде түптөлдү. Бул аракеттер эл чарбасындагы жана 

маданияттагы туташ жаңы саясат, кайра түзүүлөр менен коштолду. 

Жарандык согуш менен басмачылык кыймыл, жамаатташтыруу 

(коллективдештирүү) менен сабаттуулукту жоюу, кадр саясаты менен жалпы 

отурукташтыруу, жер-суу реформасы менен билим берүү, административдик 

аймактык жиктөө менен илимди негиздөө, маданият менен тилдин илимий 

калыптанышы сыяктуу жараяндар ургаалдуу жүрүп жатты. Мындай 

аракеттерди интеллигенциянын өкүлдөрүнүн катышуусусуз элестетүү 

мүмкүн эмес. Үстүбүздөгү жылы алгачкы улуттук интеллигенциянын 

жаркын жылдызы Жусуп Абдырахмановдун 120-жылдыгы Республика 

боюнча кызуу белгиленүүдө. Демек, анын өмүр жолу, мурасы бүгүн эң эле 
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актуалдуу тургудан каралууга тийиш. Өзгөчө анын эмгектери тарыхый булак 

катары каралып, ―Күндөлүгү‖ көпчүлүккө үлгү болуп, аңызга айланууда. 

Изилдөөнҥн усулдары 

 Маселени изилдөө ишинде тарыхый, тутумдук (системалуу), 

социологиялык, салыштырма усулдарды жетекчиликке алдык. Демейде 

интеллигенция дегенде биз коомдогу акыл эмгеги менен алектенгендердин 

катмарын түшүнөбүз. ХХ кылымдын башында кыргыз коомчулугунда 

инеллигенциянын саны менен сапаты чеке жылытаарлык эмес эле. Улуу 

Октябрь Социалисттик Революциясы иш жүзүндө Кыргызстандын коомдук 

тутумун өзгөрттү десек болот. Анткени, батыштын классикалык үлгүдөгү 

ченем талаптарына жооп берген, билимге сугарылган, илимге канык 

инсандарыбыз чанда гана болду. Билимдүү инсандарыбыздын басымдуу 

бөлүгү араб тилинде диний билим алган же орус-тузем мектептеринде 

сабаттарын жойгон. Мына ушул жагдайларды эске алып, лениндик саясат 

советтик интеллигенцияны калыптоонун программасын иштеп чыгып, жер-

жерлерге жайылтты. Программа боюнча советтик интеллигенцияны 

калыптоонун төмөнкү жолдору талап кылынды: 1. Падышалык Россиянын 

интеллигенттерин жаңы бийликтин саясатына тартуу жана аларды 

социалисттик нукта кайра тарбиялоо (мында: ―өздөрү каалап келмейинче 

суранбагыла‖ деген талап коюлган. Каалабаган интеллигенция өкүлдөрү 

пароход менен сыртка чыгарылганы тууралуу маалыматтар бар. Кээ бирлери, 

маселен И.В. Мичурин сыяктуу: ―Мен жаңы бийлик үчүн иштейм‖ – деп, 

илимий жумуштарын улантышкан);   

2. Мамлекеттик башкарууга партиялык, чарбалык, аскердик иштерге 

алдыңкы жумушчу-дыйкандарды тартып, алардын маданий жана кесиптик 

деңгээлин көтөрүү үчүн шарт түзүү; 

3. Орто атайын жана жогорку окуу жайларында жаңы, коомду 

социалисттик максатта кайра кура турган адистерди даярдоо. 

Бизге белгилүү болгондой кыргыздардын узак жана татаал 

тарыхындагы түнкү асманда жаркыраган жылдыз сыяктуу көрүнүктүү инсан 

Жусуп Абдырахманов советтик интеллигенцияны калыптоонун лениндик 

программасынын биринчи жолу аркылуу жумушка тартылган жана ушул 

нукта кайра тарбияланган. Жергиликтүү кадрларды сапаттуу тандоонун В.И. 

Ленин тарабынан коюлган чен-өлчөмдөрү боло турган. Алар: 1. Ак 

ниеттүүлүк; 2. Саясий позициясы; 3. Иш билгилиги; 4. Башкаруучулук 

жөндөмү. Алгачкы интеллигенттер ушул сындардан өтүшкөн.  
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Падышалык россиянын карамагында турган Кыргызстанда орус-тузем 

мектептери менен медреселерде кат сабаты жоюлгандар кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн негизин түзгөн алгачкы интеллигенттердин катмарын 

калыпташты. Булардын ийинине аябагандай оор жүк түшкөнү маалым. 

Алардын ар бири түмөн түйшүктү аркалап, көчмөн жана жарым көчмөн 

коомду жаңы шартка ыңгайлатуунун үстүндө болушту. Бүгүнкү эгемен 

Кыргызстандын кызматтагы алгачкы интеллигенттеринин ар бирине 

―Баатыр‖ наамын берсе аздык кылат. Ал тургай өлкөбүздү ―Жусуп 

Абдырахманов атындагы Кыргыз Республикасы‖ деп атоого каршы 

эместигибизди билдиребиз. 

Натыйжалар 

 Алгачкы интеллигенция тарабынан жасалган иштердин айрымдарына 

гана токтололу: 

1. Кыргыз ССРи (азыркы – Кыргыз Республикасы) аймактык-

башкаруу жактан толук такталды. Же, жети кантон, элүү эки волость, төрт 

жүз элүү беш айылдык Кеңеш түзүлдү (салыштыруу үчүн: азыр – жети облус, 

кырк район, төрт жүз элүү үч айылдык Кеңеш бар); 

2. Кыргызстандын аймагы кеңейди. 1924-жылы 195735,5 миң чарчы 

километрден 1928-жылдын 1-январына 1997726 миң чарчы километрге 

кеңейди, б.а., кыргыздар тыгыз отурукташкан Үч-Коргон, Сүлүктү, Каркыра 

жерлери Кыргыз АССРинин карамагына өттү; 

3. Көчмөн эл жапырт отурукташууга өттү, натыйжада типтүү 

кыштактар негизделе баштады; 

4. Жамаатташуу (коллективизация) жигердүү жүргүзүлдү; 

5. Эл агартуу иши өтө ыкчам жүргүзүлдү; 

6. Укуктук талаада жумуш алып баруу калыптанды; 

7. Эл чарбасы тармактарга ыңгайлашып бөлүндү (седентеризация). 

Ушул аракеттердин бардыгы алгачкы кыргыз интеллигенттери менен 

Жусуп Абдырахмановдун түз жана кыйыр катышуусу менен жүрдү. Анын 

жеке инсандык өзгөчөлүгү бул жараяндардын ыкчам жана туура 

жүргүзүлүшүн шарттап турду.  

Корутунду 

 Жусуп Абдырахмановдун инсаны алгачкы кыргыз 

интеллигенциясынын арасында бараандуу орун ээлейт. Анын иш аракети 

менен өмүр жолу, калтырган изи менен акыйкат сөзү ар бир кыргызга 

таасирин тийгизип тургандай абалда болгон. Анын ―Күндөлүгү‖ өзүнчө эле 

тарыхый булак катары изилденүүгө татыйт. ―1916-жыл‖ эмгеги – Үркүндү өз 
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көзү менен көрүп, андагы окуяларды башынан өткөргөн кишинин 

Кыргызстан тарыхы үчүн сабаттуу тилде жазылган Улуу мурасы. ―Сталинге 

кат‖ – ошондогу советтик-партиялык системанын айгине тарыхы десек 

болот. Жусуп Абдырахмановдун бейнеси кыргыз барда анын эсинде 

түбөлүккө сакталат жана анын мурасы Советтик Кыргызстандын алгачкы 

жылдарын чагылдырган тарыхый булак катары өз изилдөөчүлөрүн күтөт. 
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АГАРТУУЧУЛАРДЫН БИРИ 
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Аннотация: ХХ-кылымдын отузунчу жылдарындагы Советтик тутумдагы 

кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы улуттук трагедиялардын бири – 

кеңири жүргүзүлгөн репрессия болуп саналат. Репрессиянын кандуу колу жеке эле 

контрреволюциялык үчүн кармалгандарды жок кылуу менен чектелген эмес. Адегенде 

кыргыз эли жакшыларынан андан соң чыгаан, билимдүү уулдарынан айрылган. Макалада 

1937-жылы ак жеринен репрессияланып атылып кеткен агартуучу жана мамлекеттик 

ишмер Д. Имановдун өмүр баяны, басып өткөн жолу баяндалат. Караколдогу орус-тузем 

мектебинде окуп, орус тилин үйрөнүп чыгат. 1916-жылкы улуу үркүндө он сегиз 

жаштагы Данаке эл менен кошо Кытай жергесине барып, 1918-жылы декабрда кайтып 

келет. Анын демилгеси менен Жети-Өгүз районунда алгачкы мектептер курулган. 

Жалындуу жана чаалыкпаган коммунист Данаке Имановдун Совет бийлигин чыңдоодогу 

жүргүзгөн иштери азыркы мезгилдеги жаштар үчүн көөнөрбөс өрнөк болуп кала 

бермекчи. 

Ачкыч сөздөр: репрессия, мектеп, коммунист, съезд, совет мамлекет, союз. 
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Аннотация: Трагедией XX-века в тридцатые годы Советской власти являются 

годы репрессии. Кровавые годы репрессии коснулись не только контрреволюционеров, но 

и выдающихся деятелей науки и культуры.В статье речь идет о биографии, 

жизнедеятельности выдающегося просветителя и государственного деятеля Д.Иманова, 

который подвергся репрессии.Он учился в русско-туземной школе, в городе Каракол и 

обучался русскому языку. Во время великого восстания 1916 года, восемнадцатилетний 

Данаке бежал в Китай вместе с односельчанами, и вернулся на Родину в декабре 1918 
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года. По его инициативе в Джети – Огузском районе, были построены первые школы. 

Стремление ярого и неутомимого коммуниста Данаке Иманова в укреплении советской 

власти, будет достойным примером для нынешней молодежи. 

Ключевые слова: репрессия, школа, коммунист, съезд, Советское государство, 

союз. 

 

DANAKE IMANOV - ONE OF THE FIRST ENLIGHTENERS IN 

ISYKKKULYA 

Zhyrgalbekov Ch.Zh., master 

Kyrgyz National University 

 them. J. Balasygyna, 

e-mail:chyngyz.zhyrgalbekov@mail.ru,   

Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Abstract: The years of repression are the tragedy of the 20th century in the 1930s of 

Soviet power. The bloody years of repression affected not only counter-revolutionaries, but also 

prominent figures of science and culture. The article tells about the biography, life and activity 

of the outstanding educator and statesman D. Imanov, who was subjected to repression. He 

studied at a Russian-native school in the city of Karakol and learned the Russian language. 

During the great uprising of 1916, eighteen-years-old Danake fled to China with his fellow 

villagers, and returned to his homeland in December 1918. On his initiative, the first schools 

were built in Jeti - Oguz region. The striving of an ardent and indefatigable communist Danake 

Imanov in strengthening Soviet power will be a worthy example for today's youth. 

Key words: repression, school, communist, congress, Soviet state, union. 

 

Киришҥҥ  

Ата Журттун жаркын келечеги үчүн өмүрүн, күчүн жумшаган атуул 

болуу ар кимдин эле маңдайына жазылган эмес. Тарых мындай күчтүү 

инсандардын ичинен өзгөчө катарга элинин улуттук эркиндиги менен 

мамлекеттүүлүгү үчүн күрөштө өзүн өлбөс кылып кеткендерди чыгарат. 

Алардын катарына XX кылымдын башындагы элибиздин эркиндиги, 

мамлекеттүлүгү үчүн жана ябай күрөшкөн, бирок көздөгөн ойлорунун 

өтөөсүнө чыкпай репрессиянын курмандыктары болуп кеткен кыргыз элинин 

белгилүү уулдарын кошсок болот. Өткөн кылымдын 20-30-жылдарындагы 

кыргыздын эң мыкты уулдары эркиндик идеясы үчүн өзөмүрлөрүн арнаган. 

Кыргыз элинин 2200 жылдан ашык мамлекеттүлүгүнүн эгедер 

тарыхынын ичинен алар жашаган Совет доору өзгөчө баскыч экени шексиз. 

Бул мезгилди кыргыздар өзүнүн өчүп бараткан мамлекеттүүлүгүнүн отун 

кайра тутантып, байыркыдан келе жаткан кыргыз мамлекетин калыбына 

келтирүүгө жасалган алгачкы кадам катары карасак болот. 
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Кыргыздардын тагдырындагы бул чоң бурулуш, элибиздин башында 

турган инсандардан эбегейсиз эркти, ар тараптуу билимдүүлүктү, терең 

акылмандыкты, көсөмдүктү жана зор мамлекеттик ишмердикти талап 

кылган. Ошол кыргыз совет мамлекетинин келечегине чыны кластан 

ишенишип, өз колдору менен анын негиздерин курушкан, бир далай чыгаан 

инсандарыбызга, кыргыз эли дайыма сыймыктанат жана алардын бай 

тажырыйбасын бийик баалайт. Алардын дээрлик көпчүлүгү жаш кезинен 

жетилип, Ата Мекенине кызмат өтөп, бирок, өмүрүнүн аягында, өздөрү 

түзгөн мамлекеттик системанын курмандыгына чалынып, кырчын өмүрүн 

элибиздин жаркын келечегине арнашты. 

Эгемендүүлүгүбүз энчибизге тийип, коомубуз демократиялык нукта 

өнүгө баштагандан тартып, тарыхыбызга, маданиятыбыз, адабиятыбыз кайра 

каралып келүүдө. Мына ушул 1937-1938-жылдардагы репрессия 

курмандыктары жөнүндө ачык айтып, алардын ишмердүүлүк өмүр жолу 

изилденип келүүдө. 

Бирок, ошол эле мамлекеттүүлүктүн пайдубалын курушкан А. 

Сыдыков, Ж. Абдрахманов, Б. Исакеев, И. Айдарбеков ж.б. белгилүү 

инсандар менен иштешкен репрессия курмандыктарынын бир тобунун 

ысымдарына да бий чыгармалардан жана илимий эмгектерден учурата 

албайбыз. Ошондой унутта калган улуу инсандардын бири быйыл 123 жашка 

толгон Данаке Иманов жөнүндө азын оолак кеп кылмакчыбыз. 

Данаке Иманов 1998-жылы азыркы Ысык-Көл облусуна караштуу 

Жети-Өгүз районунун Эсен-аман айылында туулган. Баласынын тирик 

арактыгын жана зээндүлүгүн байкаган Ыйман айылдагы молдодон үч жыл 

окуткан. Данаке арабча жаза жана окуй билген. Бирок мусулман мектебинде 

окуу жетишсиз экенин сезип, Караколдогу орус-тузем мектебинде окуп, орус 

тилин үйрөнүп чыгат. 1916-жылкы улуу үркүндө он сегиз жаштагы Данаке эл 

менен кошо Кытай жергесине барып, 1918-жылы декабрда кайтып келет. 

Ошол жылы Каракол уездинде түзүлгөн Түркстан коммунисттик жаштар 

Союзунун ячейкасына С. Чоңбашев жана К. Шооруков менен биргеликте 

мүчөлүкө өтөт. 1919-ж. Январда коммунисттик партиянын катарына 

ыктыярдуу түрдө өтүп, пропогандисттерди жана агитаторлорду даярдоочу 

курска кабыл алынат. Курста коммунисттик партиянын Уставы жана 

Россиядагы революциялык кыймылдын тарыхы, Совет бийлигинин 

максаттары менен милдеттерин окуткан. Жергиликтүү кыргыз жаштары орус 

тилин жакшы билбегендиктен, Данаке курста котормочу катары дагы 

иштеген. 
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Окууну бүткөндөн кийин Данаке Иманов коммунисттик партиянын 

Каракол уездик комитетинин партиялык курулуш боюнча агитатор жана 

уюштуруучу болуп иштейт. 

Көп өтпөй Кызыл Армиянын катарына өтүп, Түндүк Жети-Суу 

фронтунун үчүнчү Чыгыш полкунун өзүнчө эскадронуна саясий жетекчи 

болуп дайындалат. Саясий жетекчи катары Түркстан коммунисттик 

партиясынын эки партиялык съездине жана конференциясына делегат болуп 

шайланат. Армиядан демоблизациялангандан кийин Д. Иманов Түркстан 

коммунисттик жаштар союзунун Жети-Суу облустук комитетинин мүчөсү, 

1920-ж. декабрынан 1921-ж. май айына чейин Жети-Суу облустук кедей жана 

кембагалдар союзунун төрагасынын орун басары, 1922-ж. январь-декабрь 

айларында Каракол уездинде «Кошчу» союзунун орун басары, 1923-ж. 

январында КПТнын Каракол уездик-шаардык комитетинин уюштуруу 

бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп, Дархан жана Жети - Өгүз айылдарында 

партиялык ячейкаларды уюштуруу боюнча чоң иштерди аткарган. Көп өтпөй 

Алматыга чакырылып 1923-ж. декабрына чейин облусттук «Кошчу» 

Союзунун маданий-агартуу бөлүмүн жетектейт. 1925-ж. августа РКП (б) 

Кыргыз обкомунун токтомунун негизинде иш билги коммунист-кыргыз 

катары Москвадагы коммунисттик университетке жиберилет. Бул маселе 

боюнча РКП (б) Кыргыз обкомунун биринчи секретары М. Каменский: 

«Товарищ Иманов как один из лучших и подающих большие надежды из 

состава киргизских коммунистов на большую руководящую партийно-

хозяйственную, советскую и культурно-просветительскую работу среди 

народа, как один из наиболее грамотных киргизов, является самой 

подходящей кандидатурой для посылки его на учебу в КУВТ, к тому же он 

по своему социальному происхождению является бедняком, непрериримый 

враг байства и манапства и защитник бедноты, вот почему товарищ Иманов 

среди киргизских коммунистов является самым лучшим, способным 

агитатором-пропагандистом, а также и переводчиком нашей партийной 

литературы с русского на киргизский язык. Там, где присутствует Т. Иманов, 

ни один переводчик не может допустить умышленного перевода с русского 

на киргизский язык, так как Иманов боролся со всеми этими искажениями, 

боролся за чистоту перевода не только партийной литературы, парт решений, 

но и докладов о партийном, советском и хозяйственном строительстве» [1,40-

41-бб.] 

1925-ж. августтан 1926-ж. октябрга чейин Москвадагы Чыгыш 

Эмгекчилеринин Коммунисттик Университетинде окуйт. Кыргыз 
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Автономиялуу Советтик Социалисттик Республика түзүлгөнүнө 

байланыштуу Д. Иманов окуусунан Кыргызстанга чакырылып Кыргыз 

АССРинин башкы саясий агартуу жана облусттук билим берүү 

башкармалыгынын төрагалыгына дайындалат. Кыргыз элинин маданиятын 

жогорулатууда жана туташ сабатсыздыкты жоюуда көп иштерди жасаган. 

Анын иш-аракетинин натыйжасында айыл-кыштактарда мектептер курулуп, 

клубдар, китепканалар пайда болгон. Анын түздөн түз катышуусунда 1927-ж. 

Кыргызстан жөнүндө «Саябан кире» (Крытый Фургон) аттуу кинофильм 

тартылган. Фильмди Өзбек мамкинонун заказы менен режиссер О.Н. Фрелих 

Жети-Өгүз капчыгайы менен республиканын башка жерлеринде тарткан. 

Өзбекстандык белгилүү искусство таанучу Абдул-Хасымова Ханжара «Өзбек 

киносунун жаралышы» аттуу китебинде кыргыз элинин турмушу жөнүндөгү 

фильмди жаратууда Д. Имановдун ишмердигине жогорку баа берген [3, 28-

б]. 

1927-ж. Д. Иманов жаңы алфавитти түзүү боюнча комиссиянын 

курамына киргизилип, кыргыз жазуусун араб тамгасынан латын тамгасына 

өткөрүү боюнча уюштуруу иштерине жана («Советская Киргизия» газетасы 

12-декабрь,1927-ж.). «Эркин Тоо» гезитинин алгачкы номерлерин чыгарууга 

да активдүү катышкан [2,131-б.]. 

Анын демилгеси менен Жети-Өгүз районунда алгачкы мектептер 

курулуп, алардын ичинен С.М. Кировдун ысымын алып жүргөн мектепти 

бүтүрүүчүлөрдүн арасынан белгилүү мамлекеттик партиялык ишмерлер, 

окумуштуулар чыгышты. Мисалы академиктер Асылбек Алтымышев, Кадыр 

Шатемиров, профессор Абдулхай Алдашев ж.б. 

1929-ж. январдан 1932-ж. Караколдогу дыйкан жаштар мектебинин 

директору, 1932-1934-жж. Кыргыз колхоз техникумунун директору, 1934-

1937-жж. Ысык-Көл райондук аткаруу комитетинин төрагасы кызматтарын 

аркалаган. 

1937-ж. 16-августа Кыргыз ССРинин НКВДсынын тарабынан 

антисоветтик улутчулдук уюмдарга катышы бар деп күнөөлөнүп камакка 

алынат. 

1938-ж.10-февралда Кыргыз ССР НКВДсынын үчилтигинин №33 

протоколу боюнча 1922-ж. бери Алаш-Ордо улутчул контр-революциялык 

уюмуна мүчө болуп, анын идеясын жүргүзгөн шпиондук маалыматтарды 

жана талкаланган Абдрахманов менен Исакеевдин зыяндуу тапшырмаларын 

аткарып келгендиги үчүн Данаке Имановдун үй-мүлкүн тартып алуу менен 

атууга буюрулсун деген өкүм [2,132-б.] чыгат. 
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Данаке Имановдун жубайы Гүлүкан Элбек, Эңгил, Эмис аттуу үч эркек 

жана Эркингүл аттуу кызы менен жалгыз бой калып, анын үстүнө «эл 

душманынын» үй-бүлөсүнө айланып көптөгөн азап-тозокторду тартышкан. 

Данаке Имановдун жакын туугандарына, ал соттук жактан акталгандан 

кийин анын каза болгон күнү жана себеби туралуу так эмес маалымат 

берилген. Маалыматта Д. Иманов 1944-ж. 19-сентябрда оорудан 

(злокачественный гипертонит) каза болгон деп айтылат. 

Мына ушул каардуу окуядан алтымыш төрт жыл өткөндөн кийин 2002-

ж. 28-майда Бишкек шаарында Жаш-Гвардия бульварынын 44-үйүнүн №6 

квартирасында жашоочу А.Э. Имановго Кыргыз Республикасынын башкы 

прокуратурасынан справка келет. Анда төмөндөгүдөй жазылган: ―Иманов 

Данаке, 1898 года рождения. 16 августа 1937 года был арестован органами 

НКВД Киргизской ССР как участник антисоветской националистической 

организации и постановлением тройки НКВД Киргизской ССР от 10 февраля 

1938-года осужден к расстрелу.  

Определением Военного трибунала Туркестанского военного округа от 

7 августа 1956 года и постановление тройки НКВД Киргизской ССР от 

10февраля 1938-года в отношении Иманова Д. отменено за отсутствием 

состава преступления.  

На основании ст.ст.1,2 Закона Кыргызской Республики от 27мая 1994 

года «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в 

результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по 

социальным, национальным и другим признакам Иманов Данаке – 

реабилитирован»‖ [2,135-б.]. 

Өмүр жашоосу ушундай жигердүү эмгек, кайгылуу тагдыр менен 

бүткөн Данаке Имановду эли эсинен чыгарбай өзү туулуп өскөн Жети-Өгүз 

айылындагы мектепке атын ыйгарышкан. Ал эми анын артында калган уулу 

Эмис атасынын баалуу мурастарын чогултуп Ысык-Көл облустук 

мамлекеттик архивине сактоого өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө Данаке 

Имановдун өздүк фондусу Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинде 1100-

фонд, 1-тизим, 5-иш кагаз түбөлүк сактоодо турат. 

Көз карандысыз Кыргыз Республикасынын түзүлүшү менен репрессия 

курмандыктары акталып, көрүнүктүү маданий ишмерлердин көркөм 

мурастары, окумуштуулардын эмгектери калыбына келтирилип, коомчулука 

кайрадан тартуулануда. Аларды эскерүү максатында, музейлер ачылып, 

көргөзмөлөр уюштурулуп, ысымдары ишкана мекемелерге, окуу жайларга, 

мектептерге, көчөлөргө жана башка жайларга ыйгарылууда. 
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Ак жеринен атылган азаматтарыбыздын ысымдарын элге кайтаруу 

багытында бир катар алгылыктуу аракеттер жасалганына карабастан, 

республикалык масштабтагы эскерүүгө татыктуу ондогон чыгаан инсандар 

ар кыл себептерден улам ушул кезге дейре ысымдары көмүскөдө калып 

келүүдө. Тескерисинче, алар жөнүндө энциклопедиялар менен окуу 

китептеринде, монографиялар менен илимий макалаларда тийиштүү дегээлде 

айтылып, көп кырдуу ишмердүүлүктөрүнө таасын баа берилиши керек эле. 

Ошондой инсандардын бири болгон Данаке Имановдун өмүр жолу, 

мекени үчүн жасаган эмгектери толук изилдене элек. Болгону көрүнүктүү 

архивист, тарыхчы Ж. Байдилдеевдин «Кайра жанган ысымдар» Бишкек 2010 

китебинде жана Ысык-Көл облустук архивинин кызматкери Жумакадыр 

кызы Бактыгүлдүн «Данаке Иманов – мамлекеттик коомдук ишмер жана 

агартуучу». Тарыхый мурас, 2015 №2 (02) макаласында Данаке Иманов 

жөнүндө кыскача маалымат берилет. Көрүнүктүү инсан быйыл 123 жашка 

толмок ошону менен бирге каардуу репрессиянын болгонуна 83 жыл болду. 

1991-жылы 30-августа 1938-жылы Чоң-Ташта ак жеринен атылган 137 

инсандын сөөктөрүн жерге берүү жыйынында ааламга белгилүү жазуучу Ч. 

Айтматов төмөндөгүдөй сөз сүйлөгөн: Бүгүнкү күндө кээ бирөөлөр биз 

менен кошо ошол кайгыга ортоктош болуп жатса, айрымдары болуп жаткан 

окуянын маанисин эч кандай түшүнө албай, абдаарыган абалда турган 

чыгаар. Анткени бүгүнкү мезгилде арабызда Сталинге ачыктан-ачык 

сыйынган, өз ээсин сагынган кулдай аны аябай сагынгандар да бар. Эгер, 

ушундай болсо, анда өздөрү сүйгөн жол башчысынын жүзү каралыгын, 

сталинизмдин кылмыштарынын дагы бир фактысын өз көздөрү менен 

көрүшсүн. Алар эч качан күнөөсү жок бей күнөө атылган адамдардын 

сөөктөрү жөнөтүлгөн мына бу тизилген машиналарды карап турушсун. 

Келечеке ишеним менен кароо, жашап жаткан мезгилдин оош-

кыйышын тура талдоо менен мекенди сүйүп жашоо үчүн өз тарыхыбызды 

билүү шарт. Анткени, тарых таалим берет, акыл-эсти кеңейтип, дилиңди 

тазартып, уруучулук тар түшүнүктөрдөн арылтып, улуттук биримдикти 

ширетет, жаштарды рухий адептүүлүккө, толеранттуулукка, патриоттуулукка 

тарбиялап, мекенчилдик сезимин күчөтөт. 

Жалындуу жана чаалыкпаган коммунист Данаке Имановдун Совет 

бийлигин чыңдоодогу жүргүзгөн иштери азыркы мезгилдеги жаштар үчүн 

көөнөрбөс өрнөк болуп кала бермекчи. 
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Аннотация: Бул илимий макалада Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз мамлекетинин 

калыптануусундагы ролу саясий өңүттө  анализденди. Саясий процесстер  мамлекеттик 

саясат менен башкаруунун азыркы мезгилдеги саясий абалы менен кыргыз коому пайда 

болгондон баштап жазылып жана оозеки колдонулуп келет. Мамлекет келечеги өсүп келе 

жаткан жаш муундарга татыктуу калтыруу негизги милдет,  Улуу Октябрь 

социалисттик революциясынын жеңишинин натыйжасында жеткиликтүү шарт 

түзүлүп, кыргыз калкы эңсеп келген эгемендикке ээ болуу менен мамлекетин түзүүгө 

жетишкен. Мамлекеттүүлүк үчүн керт башын сайган инсандарды изилдөө алардын 

басып өткөн эмгегинен сабак алууда мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп 

Абдрахмановдун  ролун саясий талдоо зарыл.   

Ачкыч сөздөр: Кыргыз Республикасы, мамлекеттүүлүк, эгемендик, саясий 

процесстер, кыргыз коому, революция, мамлекеттик саясат, мамлекеттик башкаруу, 

саясий ишмер. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУСУП АБДРАХМАНОВА 

В СТАНОВЛЕНИИ КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Калиев Азамат Сайитович, 

кандидат политических наук, 

                                                          научно-исследовательский  

медико-социальный институт  

e-mail:azakaliev38@mail.ru 

Джалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: В данной научной статье анализировалась роль Жусупа 

Абдрахманова в становлении кыргызского государства с политической точки зрения. 

Политические процессы используются в письменной и устной форме с момента 

становления Кыргызского общества с современной политической ситуацией в области 

государственной политики и управления. В результате победы Великой Октябрьской 

социалистической революции были созданы благоприятные условия для обретения 

суверенитета, о котором мечтал кыргызский народ. Изучение культовых личностей для 

государственности политический анализ роли государственного и политического 

деятеля Жусупа Абдрахманова в извлечении уроков из их прошлого труда. 
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POLITICAL ACTIVITY OF ZHUSUP ABDRAHMANOV IN THE 

FORMATION OF THE KYRGYZ STATE 
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Abstract: This scientific article analyzes the role of Zhusup Abdrakhmanov in the 

formation of the Kyrgyz state from a political point of view. Political processes have been used 

in written and oral form since the formation of Kyrgyz society with the current political situation 

in the field of public policy and management. As a result of the victory of the Great October 

Socialist Revolution, favorable conditions were created for the acquisition of sovereignty, which 

the Kyrgyz people of dreamed. The study of cult personalities for statehood political analysis of 

the role of statesman and politician Zhusup Abdrakhmanov in learning lessons from their past 

work. 

Key words: Kyrgyz Republic, statehood, sovereignty, political processes, Kyrgyz society, 

revolution, public policy, public administration, politician. 

 

Киришҥҥ  

Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүндөгү саясий процесстер,  мамлекеттик 

саясат менен башкаруунун азыркы мезгилдеги абалы, кыргыз коому пайда 

болгондон баштап жазылып да, оозеки да мындан бир топ убакыт мурда 

колдонулуп негизги жол көрсөткүч катары багыт берип келет. Мамлекет 

келечегин өсүп келе жаткан муундарга татыктуу калтыруу менен 

тарбиялоодо басып өткөн тарыхыбызды кенен колдонобуз жана кайрылабыз,  

Россиянын тарыхында гана эмес Борбордук Азия менен дүйнө жүзүн 

өзгөрткөн Улуу Октябрь революциясынын жеңишинин натыйжасында 

оңтойлуу шарт түзүлүп, кыргыздар эңсеп келген эгемендик менен 

мамлекеттин жаңы формасын түзүүгө, калыбына келтирүүгө жетишкен. 

Республикалык башкаруу мурдагылардан айырмаланып, башкача формада 

же болбосо жаңы мазмунда Россиядагы 1917-жылдагы революциядан кийин 

түзүлгөн Советтик Социалисттик Республикалар катарында  орноду. Андан 

тогуз жыл өткөндөн  кийин, кылымдарды карыткан улуу кыргыз элинин 

тарыхый укуктары эске алынып - өз алдынча эркин мамлекетин түзүү идеясы 

ишке ашкан. Тарыхтын карт барактары тастыктагандай калктын чыгаан 
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уулдары  тынымсыз аракеттери менен керт башын сайып, тайманбастыгынын  

натыйжасында башка советтик өлкөлөрдөн бир аз кеч болсо да кошуна 

өлкөлөр сыяктуу республика болуп түзүлүүсүнө мүмкүн болду. Тарыхта 

мамлекеттик башкаруу формасынын типтери менен түрлөрүнүн ар кандай 

өзгөчөлүктөрү кездешет. Байыркы Греция менен Римде биринчилерден 

болуп түзүлүп улам мазмуну өзгөрүп, толукталып бүгүн дүйнөнүн дээрлик 

көп өлкөлөрүндө республикалык мамлекеттик башкаруу формасы үстөмдүк 

кылып келет. 

Бизге белгилүү болгондой кыргыз калкы 1916-жылдагы улуттук-

боштондук күрөшү же ―Үркүндөн‖ катуу жабыр тарткан өтө оор сыноолорду 

баштан кечиришкен. Кайран элдин жаны канжыгада, каны көөкөрдө турса да 

жаңы тарыхый кырдаалда мамлекеттүүлүктү жаңы формада калыбына 

келтиришкен.  ―Адегенде терминдерди макулдашып алалы, ошондо гана 

адашуудан кутулабыз‖ - деп атактуу философ Дени Дидро белгилегендей  

жогорудагылардын негизиндеги түшүнүктөргө тарыхый, философиялык 

жана саясий изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Эркин Республиканы курууда 

нечендеген мыктыларынан ажыраса да азыркы Борбордук Азиянын 

конфигурациясы бүтүп, картасы да кыргыз мамлекети жок сызылып бүтүп 

калгандыгы белгилүү болсо да бактыбызга жараша өз мезгилдин же 

замандын билимдүү уулдары улуттук мамлекет түзүүнү улуттук идеясы 

катарында кабыл алган бабалардын мурасын улантып эсинен чыгарбаган, 

Манас атабыздан келе жаткан күрөштүн тарыхый миссиясын эң сонун 

түшүнгөн жана аны аткарууга жөндөмдүү муун саясий аренага чыккандыгын 

эске алууга туура келет. Тарыхый саясий процесстер менен мамлекеттүүлүк 

үчүн керт башын сайган инсандарды изилдөөгө алардын эмгегинен сабак 

алып келечек муун үчүн окуп үйрөнүүдө мамлекеттик жана коомдук саясий 

ишмер Жусуп Абдрахмановдун  ролун саясий талдоо негизги актуалдуу 

маселелердин бири.   

1922-жылы Кыргыз Республикасын түзүү ою ишке ашпай калып, 

адегенде Кара-кыргыз Автоном Облусу, эки жыл өткөндөн кийин - 1926-

жылы Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы 

түзүлгөн. Ал эми 1936-жылы Советтик Социалисттик Республикасы болуп 

түзүлдү. Адам баласынын табиятындагы керектөөлөргө болгон 

муктаждыктардай эле, ресурстарга болгон муктаждык жер талаш, эл талаш, 

журт талаш, мамлекет куруу үчүн болгон акыл, билим таймаштары менен эрк 

кармашынын башында турган даңазалуу муундун өкүлдөрүнүн укугунун  

чектелүү болгондугуна карабай Республика түзүүгө жетише алышты. 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

63 

 

Улуттук калыптанууга окумуштуу А.К. Джусупбеков ―Кең мааниде 

алып караганда жетилген бүтүн жарандык иденттүүлүк - гармониялык 

өнүккөн жарандык улут, ал жарандык улут же этно улут болуп саналган 

иденттүү элементтердин негизинде калыптанат‖  [3. 328-б.] - деп белгилеген. 

Бирок, этно улуттук иденттүүлүк жарандык иденттүүлүккө үстөмдүк 

кылбоосу шарт, тескерисинче, жарандык иденттүүлүк бир же андан көп 

этноиденттүүлүктү өзүнүн негизи катары карабоосу шарт. Андыктан 

жарандык иденттүүлүк конкреттүү этно улуттук иденттүүлүккө багытталуусу 

керек. Ал өз кезегинде өзүн этно улуттук түзүмдөгү бирдиктүү жарандык 

жалпылык катары сезүүсү үчүн бирдиктүү интеграциялык процесске өтүүсү 

зарыл. Башкача айтканда, ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн бир гана жарандык 

укуктары жана талаптары эмес жарандык абийири, ар-намысы, милдеттери 

жана жоопкерчиликтери болуусу шарт [3. 328-б.] деп белгиленет. 

Ошондуктан саясий маданият да өз ара аралык мамилелердин өнүгүүсү үчүн 

маанилүү. 

Андыктан улуттук мамлекетти түзүүдө өзгөчө орду бар мамлекеттик 

саясий ишмер Жусуп Абдрахманов өзү жазгандай  ―Равный среди равных‖ 

эмгегинде токтолгондой, байыркы Азиянын бир кездеги ээси башка улуттун 

өкүлдөрүнөн кем эмес болууга тийиш деген бабалардан калган ураан алар 

үчүн негизги өмүр  максаты болгон. Миссияны толук  аткарууга жетишишти. 

Тилекке каршы улуу орус империясынын (Царская империя) баскынчылык  

аракеттери  көксөгөнүнө толук жеткире койгон эмес, ошентсе да алгачкы 

пайдубалыбыздын түптөлгөндүгүн белгилөөгө болот жана ал башталыш 

мамлекеттүүлүктүн жаңы формада, Республика катары пайда болуусуна 

негиз болду.  

Европа мамлекеттеринин чен өлчөмү менен караган күндө деле, 

биринчи республика Франция башынан беш республиканы өткөргөн. 

Биринчи Француз Республикасы 1792-жылы буржуазиялык революциянын 

натыйжасында түзүлгөн. Президенттик башкарууга негизделген Бешинчи 

Республиканы Шарль де Голль түзгөн. Азыр да француз тарыхчылары, 

саясатчылары ―Генерал де Голль түзгөн Бешинчи Республика‖ деп 

сыймыктанып айтышканын белгилөөгө болот.  

Өз изилдөөлөрүндө профессор Б.М. Торогельдиева: ―Конфликт чаще 

всего определяется через противоречие как более общее понятие, и прежде 

всего через социальное противоречие. Во многом это результат длительного 

пребывания советской социологии в русле марксистской теории с 

характерным для нее понятийным аппаратом‖ [6.19 б] деп токтолот. Мындан 
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Жусуп Абдрахмановдун Россиянын көз карашына дал келбеген күрөшүүсүн 

толук кандуу республика болуу аракетин баамдоого болот. Ал үчүн 

социалдык коомчулук арасындагы карама-каршылык да чоң роль 

ойногондугу белгилүү. 

Жогоруда белгиленгендей 1926-жылы кыргыздардын биринчи 

республикасы түзүлсө, Жусуп Абдрахмановду Республиканын биринчи 

премьер-министри болгон деп белгилөө негиздүү болот.  XX кылымдын 

башында негизделген  Кыргыз республикасы өз тарыхында күч кубаттуу 

империядан тартып мамлекеттүүлүктүн ар кандай формаларына ээ болуу 

менен бир мезгилдерде мамлекети кулач жайган кең мейкиндикти ээлеп, ар 

кандай күчтөр менен ички карама-каршылыктардан улам бирде чачырап, ал 

тургай башка мамлекеттерден көз каранды болгон  жүдөө тарткан оор 

мезгилдери да баштан өткөн. 

Ар кандай учурлардын тарыхый аренасында да кыргыздардын, 

геосаясий айдыңдары активдүү роль ойногон, өз алдынча күч болуп, кээде 

тигил же бул окуялардын пассивдүү катышуучусу болгон учурлары 

кездешкен. Тактап айтканда, эл аралык мамилелердин активдүү жана 

таасирдүү субъекти же пассивдүү объекти болгон учурлар менен ар кандай 

кырдаалдарды баштан кечирген.  Кылымдарды карыткан муундан-муунга 

айтылып келген алгачкы мамлекетин, андан кийин ―Улуу кыргыз держава‖ 

империясын колдон чыгаргандыгы, андан бери өз алдынча мамлекет курууга 

болгон идеясы - бул жалпы кыргыз калкынын түбөлүк умтулуусу болгон. Өз 

алдынча эркин жана азаттык үчүн күрөштөр улуттук идеяга айлануу менен 

тарыхый татаал жолу алдыга карай сүйрөп келди. Дал ушундай  улуттук 

идеялары XX кылымдын башында мамлекет курууга болгон 

жөндөмдүүлүгүнөн ажыратпастан пассионардуулугу менен жаратман 

энергиясы анын эгемендикке болгон эркин улады.  Калкты калк кылган, эчен 

сыноолордо жок кылынбастан аман келишин шарттоо менен зор күч катары 

кызмат кылган.  

Кээде түпкү маңызына терең маани  бербей туруп, ―уруу-уруу болуп 

өз-өзүнчө мамлекет болуп, хан көтөрүп келген дымагын карасаң‖ деп 

―илимий бийиктиктен‖ сын айтып келген тарыхый окуялардын баары 

мамлекеттүүлүк үчүн болгон түбөлүк күрөштүн ар кандай шартка жараша 

көрүнүшү десек болот. Көптөгөн саясатчылар Россия кыргыз 

мамлекеттүүлүгүн калыптануу тарыхынын башатында турган жана катышкан 

деп белгилешет. Башка өлкөлөрдө ошол ар кандай типтеги, формадагы, 

табияты жана жашоосу мүнөзү ар түрдүү мамлекеттик түзүлүштөрүн, ал 
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тургай ―бир сааттык халифат‖ же территориясы бир көчөдөн турса да 

мамлекет деп аташып мамлекет деп жазышкан. Өз элинин 

мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы ордун тана алышпайт. Европалык 

мамлекеттердин формасын гана туура деп тааныган окумуштуулардын 

пикирине баш ийип, кээ бирөөлөр примитивдүү деп эсептеген кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн дал ошол формалары - хандыктары, уруу союздары, 

бирикмелери, хан шайлап, аталык болуп, желек сайып, туу көтөрүү 

аракеттери биздин азыркы барчылыктын, мамлекеттүүлүктүн зарыл шарты  

негизги өбөлгөсү болгон.  

 Кээ бир чет өлкөлүк окумуштуулар менен саясатчылары ыңгайы 

келген жерден ошол ойду биздин тарыхчыларды маңдайына коюп айтып 

келишет. Мисалы Россиялык гуманитардык университеттин ректору Ефим 

Пивовар быйыл 8-апрелдеги тегерек столдо ―1917-жылдагы революция 

доорунан тартып советтик мезгилдин башатын иликтөө боюнча алдыбызда 

чоң иштер турат [7]. Орус окумуштуусунун берген анализинде  

чагымчылдык жок деп айтууга болот, анткени биз өзүбүз айтып, жазып 

жатпайбызбы. Ошондуктан  мындай пикирди айтып келишкен башкалар, 

ыңгайы келгенде дагы да айтышы, өздөрүнүн пайдасына колдонуусу толук 

мүмкүн. Мындай аныктамалар алар үчүн абдан ыңгайлуу учур жана негиз 

боло алат. Ар бир терминдерди колдонууда аныктамалар менен 

түшүнүктөргө кылдат мамиле жасаганыбыз оң, тактап айтканда ала кушту 

атынан аташыбыз керек. Тилекке каршы кээ бир молдолор  айткандай кээде 

билип-билбей туура эмес атап же жасап алган иштерибиз толтура, анан 

утулуп калган маани бербеген учурларыбыз да кездешет.  

Жетимиш жыл союздун курамында тоталитардык идеологиялык көз 

карашта жашаган Кыргызстан калкы саясий чөйрөнүн өзгөрүүсүндө бир топ 

кыйынчылыктарга, түшүнбөстүктөргө туш келген. Аны белгилүү саясат 

таануучу Ж. Жоробеков: ―Кыргызстан биз билген классикалык жолдон 

башка, чыгыштын психологиясына ыктаган методдордун ортосунда өтө 

ийкемдүүлүк менен прагматикалык саясат жүргүзсө биз каалагандай 

жыйынтыкка жетиши мүмкүн‖ - [4, 50-б.] деп белгилөө менен жаңылануу 

багытында акыл-эс менен салмакташтырылган саясат жүргүзүүнү биринчи 

орунга коюу зарылдыгын белгилеген. Баарыбызга маалым, кыргыздардын 

менталитетинде топ-тобу менен жамаатташып жашоо өнүккөн, бул тарыхый 

көчмөндүүлүктүн белгиси, анткени жалгыз-жарымдап (индивидуалдуу) 

жашоо мүмкүн эмес эле. Кыргыздардын ушундай жашоо ыңгайына 
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коммунисттердин коллективдештирүүсү абдан ылайык келгендигине 

токтолот. 

XX кылымдын 20-жылдарында бүгүнкү кыргыз мамлекетинин 

негиздөөчүлөрү И. Айдарбеков, А. Сыдыков, И. Арабаев, К. Тыныстанов, Ж. 

Абдрахмановдор өз алдынча кыргыз республикасын түзүү зарылдыгында 

негизги фактыларга таянуу менен ―биз байыркы мамлекеттердин жана бай 

цивилизациялардын мураскерибиз, кең аймакты ээлеп келген элбиз, азыркы 

башка элдерге таандык деп бурмаланып жазылган жерлер бизге таандык‖ 

деген аргументтерге таянган [8]. Жер-суунун аттары башка этностун 

өкүлдөрүн туурап, аларга ылайыктап туш келди аташкан эмес. Татынакай, 

түшүнүктүү, тарыхый жана кыргызча аты турса, аны орой бурмалап, башка 

тилге ылайыкташтырып атоо жер, суу, чек ара маселесинде бизге каршы 

аргумент болоорун Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахмановдор сыяктуу 

чыгаан муун мындан 1 кылым мурда эле жакшы билген. Мисалы, тоону ―тау‖ 

эмес, ―тоо‖, ―тепе‖ дебей ―дөбө‖, ―карасук‖ дебей ―кара суу‖ деп аташкан. 

Болгону уруу феодалдарынын - эзүүчүлөрдүн примитивдүү хандыктарды 

түзүү аракети болгон‖ деп арсыздык кылган эмес. Ошон үчүн ошол кездеги 

борбордук бийлик алардын оюна ынанып, адеп автоном түзүлүшү, кийин 

республика, андан кыйла кийин суверендүү эркин Кыргыз Республикасы 

болуп отурабыз. Дал ошондуктан Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 1920-

жылдардагы доорунан кеп козгогондо дегеле кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 

эмес ―азыркы кыргыз мамлекеттинин калыптануу‖ мезгили анын 

негиздөөчүлөрүн ―азыркы кыргыз мамлекеттинин негиздөөчүлөрү‖ деп атай 

жүргөнүбүз туура болмокчу. 

Жусуп Абдрахмановдун эмгеги ошол учурду изилдөөчүлөр үчүн 

документалдык баалуу булак катары чоң мааниге ээ. Ал эми жазылган айрым 

ойлор андан бетер маанилүү болуп окурмандардын изденүүсүн талап кылат. 

Жаңы уюшулган биринчи республиканын өкмөт башчысы экономиканы, 

айыл чарбасын, социалдык-эконмикалык инфраструктураны, транспорттук 

коммуникацияны өнүктүрүү боюнча азыр да актуалдуу, цифраларды бир аз 

оңдоп койсо эми деле жараша турган маселелерге басым жасаганын 

белгилөөгө болот. Малдын тукумун асылдандыруу жана которуштуруп айдоо 

системасын колдонуу менен айыл чарбасын өнүктүрүү иштери мисалга 

алынып, аны жайылтуу, кооперативдерди уюштуруу зарылчылыгын 

белгилеген. Төрт түлүк малды асылдандыруу пунктарын, туруктуу жана 

көчмө ветеринардык пунктарды уюштуруу айыл чарба азыктарын өткөрүүнү 

колго алуу тууралуу жазып калтырган. 
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Ал эми 1960-80-жылдары абдан кирешелүү тармак катары дүркүрөп 

өнүгүп, кийин жоготуп алган кант кызылчасын жана башкаларды өстүрүүнүн 

милдеттери конкреттештирилет. ―...720 миң пуд кант иштеп чыгара турган 

зоот (завод), 600 миң челек цемент иштеп чыгуучу зоот, Аламүдүндөгү 

гидроиликтр станциясын, Фрунзе, Токмок, Ысык-Көл темир жол булагын 

салынышын...‖ [1. 97 б] аяктоо милдеттерин белгилейт. Жусуп Абдрахманов 

25 жашында өзү түзгөн өкмөттү башкарып, кылымга тете иштерди жасап 

келген, 36-жашында улутчул катары атууга кетет. Андан бери 95 жыл өттү. 

Темир жол ошол Балыкчыга жеткен бойдон азыркыга чейин токтогон. 

Стратегиялык мааниге ээ жолдордун абалы тилекке каршы өтө начар. 

Ж.Абдрахманов өзүнүн эскерүүсүндө: ―По воле судьбы я оказался 

избранным в Президиум. По окончании своего доклада в перерыве как-то 

неожиданно Владимир Ильич обратился ко мне ... спросил откуда я. Одним 

из вопросов был: Сколько у вас процентов русского населения. Я ответил : 

около пяти. Остальные кто? Казахи и киргизы. Сколько у вас процентов 

грамотного населения ? Около 2%. Остальные что же неграмотные? На каком 

языке работает ваш аппарат, советский аппарат?‖   [1. 10 б ]. Сьездге чейинки 

да бир топ өзүнүн активдүүлүгү менен кыска-нуска, маңыздуу сөзү, 

сабаттуулугу, орус тилинде эркин сүйлөөсү менен өзүн көрсөтө алган инсан 

катарында белгилөөгө болот. Быйыл Кыргыз Республикасынын 

Эгемендигине 30 жыл, Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик 

Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 95, Кыргыз Советтик Социалисттик 

Республикасынын уюшулгандыгына 85 жылдыгы жана азыркы кыргыз 

улуттук мамлекетин негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Жусуп Абдрахмановго  

120 жыл толду. Калктын сабаттуулугу маанилүү жана негизги инструмент 

экендигин белгилөөгө болот. Дипломдордун санына эмес сапатына көңүл 

буруу зарылчылыгы бар. 

―В.И. Ленин указывал, что провозглашение лишь одного из языков 

государственным является противопоставлением его другим языкам, носит 

элемент принудительности‖ [5, 79 б.]. ―Кыргызстан‖ китебинде Улуу октябрь 

төнкөрүшүнүн негизги иделарынын бири улуттук тил маселесине, 

Республика элинин басымдуу бөлүгү түшүнбөгөн тилде иштеген аппарат 

ошол эл үчүн жат болуусу мүмкүн, ошондуктан Кыргызстан өкмөтүнүн 

аппаратын улутташтыруу иши үч жылда бүтүүгө тийиш деп токтом кабыл 

алгандыгы негизги маселе болгон. Өкмөттүн токтому менен кыргыз 

кызматчыларынан башкасын баш аяк кыргыз тилин жана жазуусун 

үйрөнүүнү милдеттүү кылууга жетишкендиги зор саясий чечим болгондугун 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

68 

 

баса белгилөөгө болот. Жаңы түзүлгөн союздук Республиканын Премьер-

министри Жусуп Абдрахманов 1928-жылы расмий токтом кабыл алып, ал 

чечими тууралуу докладында жазып жатат. Кудайга шүгүр, кыргыз тили 

1989-жылы гана барып, мамлекеттик тил статусун алды, бирок ―аппарат 

кызматкерлери кыргыз тилинде сүйлөп, жазууга тийиш‖ деген 

Абдрахмановдун тапшырмасы ушул күнгө чейин актуалдуу бойдон калып 

келет. Көп учурларда мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар башка тилде 

өтүүсү өкүндүрөт. Ал мезгилде кыргыз эмес башка улуттун өкүлдөрү гана 

кыргызча билбей турган болсо, азыр кыргыз кызматкерлери кыргыз тилин 

билбеген оор кырдаал. Ошону үчүн ―Эсилим, эгер кайра жаралсаң, биздин 

элде, биздин жерде туула көр!‖ деп байыркы кыргыз бекеринен таш 

эстеликке жазбаса керек. 

Андыктан ―Счастья всегда рядом‖ деп орус элинин макалында 

айтылгандай, бакытты сырттан издөө бул кайдыгерликтин уландысы. Жусуп 

Абдрахмановдун өмүр жолу, мамлекеттүүлүк үчүн жасаган баалуу 

мурастары биз үчүн даяр энциклопедия, изденип окуп улам кайрылып 

келебиз. Кайрылган сайын элге-журтка кызмат кылуунун эң мыкты үлгүсү, 

масштабдуу, бийик чыныгы Элдин ишенимдүү уулу катарында, чыныгы 

мамлекеттик ишмердин жаркын образы деп баалоого болот. Социалдык 

тармактарда  Фейсбукта анын баракчасын ачып, азыркы кыргыз жаштарына 

түбөлүк сабак болчу Жусуп Абдрахмановдун ―Күндөлүгү‖ аркылуу эмгегин 

калтыргандыгын жазып турушат экен. Китебинен цитата келтиришип, тигил 

же бул окуяга карата мамилесин Ж. Абдрахмановдун сөзү менен 

билдиришип, айтор социалдык желе аркылуу Ж. Абдрахмановго кайрылып 

турушат экен. Ж. Абдрахмановдун ―1916 Дневники Письма к Сталину‖ 

китеби эки ирет орусча басылып чыкты. Жусуп Абдрахманов камакка 

алынганда, кызы Ленина Абдрахманова 2 жаш болгон, ошондуктан 

тарбиячысы Алматыга туугандарыныкына алып кетип өстүргөнү айтылат. 

Ленина Абдрахманова атасынан калган мурасын ыйык сактап келип, 

Кыргызстан  суверендүү мамлекет болгондон кийин гана АРИСтин 

аткаруучу директору Ибраимова Элмира Султановага кайрылган. Китеп 

менен таанышкан Э. Ибраимова өзүнүн жеке акчасына колдоп каржылаган. 

2012-жылы АРИСтин баардык кызматкерлерине Улуу инсандын эмгеги 

берилген. Жусуп Абдрахмановдун ошол эмгектери жогорку класстын мектеп 

окуучуларына, жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн атайы курс 

катары саясат таануу, мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо сыяктуу 

профилдик факультеттер үчүн атайын курс катары киргизилүүсү зарыл.  
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1924 жылдан ЦИКтин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков: өкмөттүн  

катарында Жусуп Абдрахманов 1927-1930 жылдар аралыгында И.В. 

Сталинге саясий, социалдык, маданий жана экономикалык шарттарын 

негиздөө менен автономиялык областтан өз алдынча республика болуу 

зарылдыгын көрсөтүү менен үч жолу официалдуу кат жазып [8] 

кайрылганын эскерген. ―Кетсе менин башым кетсин, а бирок калк 

ачарчылыктан кырылбоосу зарыл" деп бүт жоопкерчиликти алганынын өзү 

эле, саясий чечимди кабыл алган улуу жетекчи болгондугун: ―Из 

достоверных исторических источников известно что палачи Сталина были 

особо активны в 1936-1938 годах. За этот период были репрессированы более 

чем 110 тысяч казахстанцев. Более 25 тысяч наших соотечественников были 

расстреляны. Поставить памятник известному сыну киргизского народа 

Жусупу Абдрахманову, который с 1930-х годов поддерживал братский 

казахский народ в период великого голода, страшного геноцида, унесшего в 

небытие около 48% нашего народа. Считаем, что такой герой как 

Ж.Абдрахманов заслуживает того, чтобы его именем называли улицы в 

любом регионе Казахстана"[8], - деп Кусаиновдун белгилөөсүнө токтолууга 

болот. Казахстандагы ачарчылык менен жуттун айынан, жер которуп качып 

келген боордош казак элине чыныгы достуктун улуу символун көрсөтүп, 

өлүмдөн сактап калуудагы эрдиги, саясий оор кырдаалда кабыл алган саясий 

чечими да Ж. Абдрахмановдун улуу саясий башкаруучулук сапаты деп 

белгилейбиз. 

Жети-Сууда совет бийлигин чыңдоого катышып, 1920-ж. Москвада 

өткөн РКСМдин 3-съездинин делегаты болгон. 1924-ж. Туркстан АССРинин 

Борбордук аткаруу комитетинин президиумунун мүчөсү ошондой эле 

жооптуу катчысы болуп шайланган. 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялуу 

областынын областтык парт бюросунун жооптуу катчысы.1926-ж. облустук 

аткомдун төрагасынын биринчи орун басары. 1933-жылы сентябрда 

компартияга каршы аракеттенген деген жалаа аркылуу ишинен четтетилип 

партиянын катарынан чыккан. 1935-ж. Оренбург облустук аткомунун жер 

бөлүмүнүн башчысынын мал чарбачылык иштери боюнча орун басары болуп 

эмгектенген. 1937-ж. Жусуп Абдрахманов контреволюциячыл Алаш ордо 

уюмунун катышуучусу деген жалаа менен камалгандыгы жана 1938-жылы 5-

ноябрда атылгандыгы да Россиянын саясатына каршы күрөшүп, кыргыз 

калкы эңсеген эгемендик үчүн өз өмүрүн да аябагандыгын белгилөөгө болот. 

Эгемендикке ээ болгон 1991-жылдын 31 август күнүн окумуштуу А. Акунов: 
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1991-жыл Союздук республикалардын СССРден эгемендүүлүккө чыккан 

жылы катары тарыхта калган [2, 103 б] деп тарыхый даталарды белгилейт. 

Жыйынтыкап айтканда, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн кара 

башын сайган, улуу инсандын өмүр жолу келечек муундар үчүн түгөнгүс 

байлык деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени Жусуп Абдрахмановдун 

саясий өмүр жолу ар дайым колдонулуп жашоодо негиз болуп келгендигин 

жогоруда айтылгандардын негизинде белгилөөгө болот. Жусуп 

Абдрахмановду изилдөөчүлөр туруктуу мамлекеттин калыптануусу менен 

туруктуу өнүгүүсүндө билимдин, балдарды тарбиялоонун маанилүүлүгүн 

аныктайт. Саясий чөйрө менен болгон байланыштар жана окшоштуктар 

бүгүнкү күндүн саясатына дал келүү менен кыргыз салттуу билиминде 

колдонулуусуна чоң шарт түзүп жатат. Адамдын өнүгүүсүндө, айлана 

чөйрөнү дүйнө жүзүн кабыл алуусу, ой-жүгүртүүсүнүн өсүүсү ушул 

айтылган салттуу билимди билүүгө, колдонууга зарыл экендигин мезгил 

көрсөтүп келет. Жусуп Абдрахманов өзүнүн саясий карьерасында ошол 

доордогу объективдүү чындыкты, коомдук жана жеке саясий аң-сезим 

алкагында чагылдырууга жетишкен. Анын саясий ой-жүгүртүүсү жашоонун 

жалпы баалуулук идеяларын өз ичине камтып, дүйнө таанымынын 

деңгээлинен кабар берип турат. Ошондой эле бул эмгекте коомдук жашоонун 

негизи болуп саналган саясий турмуш сүрөттөлүп, башкача айтканда, 

башкаруу, эл, жалпы эле ошол коомдун катышуучуларынын саясий 

ишмердиктери, аракеттери саясий өңүттө баа берилет. Бул эмгекте саясий 

башкарууга өзгөчө көңүл бурулуп, саясат, коомдук турмуштун бардык 

жактарынын бирдиктүү туюндусу болгондуктан анын коомдук өнүүгүүнүн 

экономикалык жана руханий маселелеринин саясий чечимдерин камсыз 

кылгандыгы, саясий башкаруудагы адилет жолду көрсөтүүгө 

аракеттенгендигин кыргыз саясий билимине таандык экендигин баса 

белгилеп кетүүгө болот. Келечек муундарды тарбиялоодо, өнүккөн коомду 

курууда дагы да изилденүүнү коом  арасында улануусу зарыл. 
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Аннотация: Кыргыз коомунда жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоо процесси 

Россияга каратылгандан кийин пайда болгон. Орус колонизаторлору тарабынан жаңы 

киргизилген жергиликтүү башкаруу органдары жана аларды шайлоо атайын кабыл 

алынган жоболор (мыйзамдар) менен бекитилген. XIX к. экинчи жарымы – XX к. 

башындагы Кыргызстандагы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын жана 

алардын башчыларына өткөрүлгөн шайлоолордун жүрүшүн жергиликтүү акын-

заманисттер, өз мезгилинин билимдүү кишилери (молдолор), тарыхчы-санжырачылар 

жана башка ушул сыяктуу жергиликтүү авторлор өз чыгармаларында, эмгектеринде 

чагылдырышат. Аталган доордогу эл массасынын реалдуу турмушун, андагы 

башкаруучулардын ордун, аларга өткөрүлгөн шайлоолордун жүрүшүн чагылдырууда 

жергиликтүү авторлордун эмгектери тарыхый булак катары өзгөчө орунду ээлейт. 

Макалада жергиликтүү авторлордун эмгектериндеги жазылган падышачылыктын 

жаңыдан киргизилген жергиликтүү административдик башкаруу системасынын 

уюштурулушу, функциялары,  болуштук шайлоонун жүрүшү, кесепеттери тууралуу 

маалыматтар анализденет. 

Ачкыч сөздөр: жергиликтүү авторлор, жергиликтүү элдик администрация, 

болуштар, старчындар, бийлер, шайлоолордун жүрүшү, паракорлук. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ВОЛОСТНЫХ 

УПРАВИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗОВ В ТРУДАХ МЕСТНЫХ АВТОРОВ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIX В. – НАЧАЛО XX В.) 

Кубанычбек уулу Нурсултан, аспирант, 

e-mail:nursultan19081994@mail.ru,  

Ошский государственый университет, 

Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация: В Кыргызском обществе процесс выборов руководителей местной 

власти появился после присоединения к России.  Местные органы власти и их выборы 

были утверждены новыми положениями (законами), специально принятыми со стороны 

российских колонизаторов.  Проведение выборов руководителей в местные органы 

самоуправления Кыргызстана отражают в своих трудах и произведениях акыны-

заманисты, образованные люди своего времени (молдо), историки-генеалоги 
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(санжырачи), местные авторы во второй половине  XIX в. и в начале XX века. В качестве 

исторического источника труды местных авторов занимают особое место в освещении 

реальной жизни народных масс этого периода, роли в них правителей, проведения 

избирательного процесса. В статье анализируются написанные в трудах местных 

авторов сведения об организации новой царской системы местного административного 

управления, функциях, ходе выборов волостных управителей и их последствиях. 

Ключевые слова: местные авторы, местная народная администрация, волостные 

управители, старшины, бийи, процесс выборов, взяточничество. 

 

DESCRIPTION OF THE ELECTIONS OF KYRGYZ VOLOST 

GOVERNORS IN THE WORKS OF LOCAL AUTHORS (THE SECOND 

HALF OF THE XIX SENTURY AND THE BEGINNING OF THE XX 

CENTURY) 

Kubanychbek uulu Nursultan, postgraduate, 

e-mail: nursultan19081994@mail.ru  

Osh State University, Osh, Kyrgyzstan 

 

Abstract: In Kyrgyz society the process of electing local government leaders appeared 

after joining Russia. Local authorities and their elections were approved by new regulations 

(laws) specially adopted by the Russian colonialists. The conduct of elections of leaders to local 

self-government bodies of Kyrgyzstan is reflected in their writings and works by poets, educated 

people of their time (moldo), genealogists (sanzhyrachi), local authors in the second half of the 

XIX century and at the beginning of the XX century. As a historical source, the works of local 

authors occupy a special place in the coverage of the real life of masses in this period, the role 

of rulers in them, the conduct of the electoral process. The article analyzes the information 

written in the works of local authors about the organization of the new royal system of local 

administrative management, functions, the course elections of volost governors and their 

consequences. 

Keywords: local authors, local people's administration, volost administrators, foremen, 

biys, election process, bribery. 

 

Киришҥҥ 

Эгемендүүлүк алган күндөн бүгүнкүгө чейин кыргыз коомундагы 

бийлик өкүлдөрүнүн кызмат ордуларына (Президент, Жогорку Кеңеш, 

жергиликтүү кеңештерге) шайлоолор өткөрүлүп келет. Өлкөдө саясий 

туруктуулук болбой, бул аралыкта баш мыйзам менен шайлоо системасы  да 

нечен ирет өзгөрдү. Укуктук негиздеги шайлоо системасын калыптандыруу 

али ишке аша элек көрүнөт. Анткени, 2020-жылдын 4-октябрында 

өткөрүлгөн парламенттик шайлоо түрдүү ыплас технологияларды колдонуу 

менен өтүп, анын кесепети саясий кризиске кептеп, үчүнчү ирет бийлик 

алмашууга алып келгени буга мисал. Ошондуктан, кыргыз коомундагы 
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шайлоо системасынын калыптанышынын, өнүгүшүнүн тарыхын изилдөө 

актуалдуу болуп турат.  

XIX кылымдын экинчи жарымынан Орто Азия, анын ичинде 

Кыргызстан Россия империясына каратылып, аймактын социалдык-

экономикалык, саясий  өнүгүүсүндө башкаруунун жаңы формалары 

киргизилип, бир кыйла белгилүү өзгөртүүлөр пайда болгон. Аймакта 

административдик-территориялык система калыптанган. 1865-жылы 

Түркстан облусу, 1867-жылы Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн. 

Орус империясынын Түркстанды башкаруу үчүн ―Аскерий-элдик‖ деп 

аталган башкаруу системасы киргизилген. Башкаруунун бул системасына 

ылайык биринчидеги ―аскерий‖ деген аталышка губерниялык, облустук, 

уезддик башкаруу кирген. Мындагы бийликти орус улутундагы аскердик 

чини бар офицерлер башкарып, алардын колуна аскердик, жарандык бийлик 

топтолгон. Ал эми ―элдик‖ деп аталган башкаруунун төмөнкү иерархиясында 

жергиликтүү элдин майда административдик-аймактык бирдиктерден турган, 

тактап айтканда болуштук (волостной) жана айылдык деп аталган эки 

баскычтагы өзүн-өзү башкаруу системасы кирген. Алардын башчыларына 

(болуштарга, старчындарга) шайлоолор уюштурулган. Мындан тышкары 

болуштук шайлоо менен бирге элдик соттор да (бий, казылар) шайланган.  

Алар өз кезегинде орус тарыхчыларынын, изилдөөчүлөрүнүн эмгектеринде, 

отчетторунда жазылып турган. Андан тышкары аймактагы социалдык-

экономикалык жана саясий процесстер ошол мезгилде жашаган бир топ 

жергиликтүү авторлордун эмгектеринде да чагылдырылат. Ал эми 

эгемендүүлүк жылдарында бул багытта Т. Кененсариев [1, 168-174-бб.], Ж. 

Алымбаев [2, 43–47-бб.] ж.б. белгилүү окумуштуулар изилдеп, бир топ 

илимий эмгектери жарык көргөн. 

Материалдар жана изилдөөнҥн методдору 

Биздин илимий изилдөөбүз совет дооруна чейинки илимий маселеге 

арналган. Белгилүү болгондой, XIX кылымдын экинчи жарымындагы Россия 

империясынын Кыргызстандагы административдик саясаты официалдуу, 

официалдуу эмес көз караштагы тарыхый булактарда чагылдырылган. Бул 

тарыхый булактардын дээрлик көпчүлүгү жарыяланган, айрымдары 

жарыяланган эмес. Ошол эле учурда Россия империясынын колониялык 

саясатын официалдуу бийлик өкүлдөрү чагылдырса, бир эле учурда 

жергиликтүү авторлор да сүрөттөгөн. Маселен, орус бийлигинин саясаты, 

анын жүрүшү Б. Солтоноев, Т. Молдо сыяктуу авторлордун эмгектеринде 

берилет. Колониялык доордогу белгилүү сенатор К.К. Палендин, падышанын 
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жашыруун кеңешчиси Ф. Гирстин эмгектеринде, аймактагы генерал-

губернатордын, аскер–губернаторлорунун, уездик начальниктердин 

рапортторунда, отчетторунда  көптөгөн материалдар топтолгон.  Бул 

материалдарды салыштыруу, көз караштарды иликтөө, тарыхый булактарды 

классификациялоо зарылдыгы жаралды. Ошондуктан, биздин илимий 

изилдөөлөрүбүздө тарыхый-салыштырмалуулук методдорун колдонуу эң 

биринчи керектүү методдордун бири болуп саналат. Экинчи ыкма бул - 

социалдык ыкма принциби. Кандай гана коомдук түзүлүш болбосун, ал 

коомдо ар кандай топтор, катмарлар, уюмдар, партиялардын болоору 

белгилүү көрүнүш. Биз изилдеп жаткан маселеде (проблема) ошол доордогу 

процессти реалдуу чагылдыруу үчүн бийлик төбөлдөрүнүн позициясында 

болбой, эл массасына жакын болгон, бирок өз мезгилинин билимдүү 

кишилери эсептелген жергиликтүү авторлордун эмгектериндеги көз карашты 

ачыкталат. Демек, бул принцип расмий орус жана жергиликтүү бийлик 

өкүлдөрүнүн ишмердиктериндеги субъективдүү кырдаалды эске алууну 

милдеттендирет. 

Жаңыдан кирген башкаруу системасы, жергиликтүү бийликтин 

башчыларына, т.а. болуштарга, айыл старчындарга, ошону менен бирге элдик 

соттор болгон бийлерге өткөрүлгөн шайлоолор, шайлоонун жүрүшүндөгү 

сатып алуулар (подкуп), башаламандыктар тууралуу жергиликтүү авторлор 

өздөрүнүн эмгектеринде чагылдырышат. XIX кылымдын экинчи жарымы XX 

кылымдын башында кыргыздардын коомдук-саясий турмушунда болуп 

жаткан өзгөрүүлөрдү сүрөттөөдө жергиликтүү авторлордун ичинде түрдүү 

көз караштар орун алган, б.а. өздөрүнүн чыгармаларында кээ бир 

прогрессивдүү катары кабыл алынгандарын, ошол эле учурда терс 

көрүнүштөрүн да белгилешет. Мисалы, жергиликтүү авторлор орустарга 

каратылгандан кийин кыргыздарга сырттан келүүчү коркунучтар (Цин 

империясынын кыргыздардын территориясына жакындоосу, Кокон 

хандыгынын таасири, Казак уруулары менен болгон мамилелер ж.б. К.у.Н.), 

ошондой эле ич ара уруулук чыр-чатактар токтогондугун айтып, аны оң 

көрүнүш катары баалашат. Муну Арстанбек Буйлаш уулунун ―Сары орустун 

султан болгону‖ аттуу ырындагы төмөнкү саптар далилдеп турат: 

Баатыр орус тушунда, 

Ак калпактуу кыргыздар, 

Ала-Тоонун жерлерин, 

Тынчып уктап жай кылды [3, 259-б.] Ал эми ―Тар заман‖ аттуу 

чыгармасында акын:  
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Он бөлөктөн үй чыкты,  

Он башы деген бир чыкты.  

Эки бөлөк үй чыкты,  

Тебетейин кырдантып,  

Элүү башы бий чыкты – деп, кыргыздарга жаңы башкаруу системасы 

киргизилгенин сүрөттөйт [3, 222-б.]. Өз мезгилинин билимдүү кишиси, 

санжырачы Талып Молдо өзүнүн эмгегинин ―орус келүү менен болгон 

өзгөрүүлөр‖ деп аталган бөлүгүндө кыргыздардын Россияга каратылгандан 

кийинки коомдук-саясий турмуштагы өзгөрүүлөрүнүн оң-терс жактарын 

жазып, ал да кыргыздын ич ара бири-бирине болгон чабуулдарынын 

тыйылганын белгилейт. Ууру, каракчы азая баштаганын, мыйзамдык тартип 

менен андайлар жоопко тартылганын жазат. Жогорудагы жазылган фактылар 

автор тарабынан прогрессвдүү жагдай катары каралат. Ошол эле учурда орус 

колониясына карагандан кийинки, өзгөчө жаңыдан киргизилген башкаруу 

системасында пайда болгон терс көрүнүштөрдү да белгилейт. Ал ―баарынан 

мурда бийлердин зулумдугу күчөдү. Алып жегенге шарт түзүлдү‖ [4, 555-б.]  

– деп, бий деп аталган элдик соттордун карапайым элди адилетсиз эзүүсүн, 

алардын иштеринде коррупциялык схемалар түзүлгөнүн ачык жазат. Автор 

андан ары жергиликтүү бийликтин башчыларына (болуштар, айыл 

старчындар, бийлер) өткөрүлгөн шайлоолордун уюштурулушу, жүрүшү, 

кесепеттери тууралуу маселелерге да токтолот. Кыргыз элинин коомдук жана 

административдик түзүлүшү өзгөрүп, чоң уруулар болуш-болушка бөлүнүп 

кеткендигин, уруулук түзүлүш жоюлуп, ошол эле учурда уруктук түзүлүлүш 

сакталып калгандыгын, элди мурдагыдай уруу башчысы башкарбай, өзүнүн 

болуштугундагы шайланган болуш башкаргандыгын белгилеген. [4, 553-б.]   

Үйөз башы бар экен,  

Үйүрү өскөн айгырдай, 

Мужуктары бар экен, 

Меңдубана бүрүндөй, 

Жасоолдору бар экен, 

Желмогуздун сүрүндөй, 

Акча катты койнуна, 

Насия түштү мойнуңа.  

… 

Бирди болуш жеп койду, 

Бир старчын деп койду.  
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Арадан журтту жеп койду – деп, жаңы киргизилген колониялык 

башкаруу системасындагы уезддин начальниктеринин, болуштардын жана 

старчындардын арасында тарай баштаган пара алуучулук көрүнүштөрдү 

ашкерелейт. [3, 222-б.]  Жергиликтүү бийликтин башчыларын т.а., 

болуштарды, айыл старчындарды, бийлерди шайлоо сатып улуу (подкуп) 

менен коштолгон. Добуш сатып алуу тууралуу маалыматтарды 

ревизорлордун отчетторунан, архивдик булактардан тышкары ошондой эле 

жергиликтүү авторлордун эмгектеринен да табууга болот. Маселен алгачкы 

кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноев ―Кызыл кыргыз тарыхы‖ аттуу 

эмгегинде шайлоо системасынын кээ бир жагдайларына токтолуп, бир топ 

маалыматтарды берет. Эмгектин ―1894- 1916-жылга жете шайлоо тартиби‖ – 

деген бөлүгүндө – ―Бир түтүн киши 100-200 сом же төрт-беш карага жете 

пара алган. Кээ бир уятсыз митаимдер катын дагы алган‖ деген маалыматты 

берет. ―Элүү башынын күнү шайлоодо туулуп, талашта калган (маселен, эки 

жагы ондон элүү башы болуп, ортодо бирөө калса, 400-500 сомго жете пара 

алган. Кыз алган)‖ деп жазат. [5, 81-б.] Талып Молдо жазып калтырган 

маалыматтарда айыл старчындарына шайлоолор болгон эмес. Анын 

айтымына караганда он башы жана элүү башы менен катар айыл страчынын 

да өз ара баш кишилер дайындашкан. Ал аны төмөндөгүдөй баяндайт: 

―Болушка шайлоо үч жылда бир өтүүчү, болушту шайлоодон мурун он башы, 

элүү башы, старчындар дайындалуучу. Буларга шайлоо болучу эмес. Өз ара 

баш кишилер кеңешип отуруп тигил он башы, бул элүү башы, ал старчын 

болсун дешип өзүлөрү дайындап коюучу‖. [4, 552-б.] Болуштарды шайлоо 

процессинде мыйзамсыз көрүнүштөр орун алып, коркутуу, чаап кетүү, айрым 

учурларда өлтүрүүгө чейин жеткен. Шайлоолордун жүрүшүндө болуштуктун 

ичинде саны жагынан көпчүлүктү түзгөн уруунун талапкери көп учурда утуп 

кете берген. Мындан улам эки тарап жаат-жаатка бөлүнүп, кээде айыгышкан 

деңгээлге жеткен. Талып Молдо ал боюнча ―Шайлоо убагында жаатташып 

болуштук талашуудан эрегиш чыгып, «кара черүү», «ак черүү» болуп 

салгылашып, эр да өлүчү‖ деп жазат. [4, 556-б.] Ушундай эле маалыматты 

Белек Солтоноев да өз эмгегинде берет. Шайлоонун ыплас оюндарына 

кайрылган автор: «Шайлоо үч жылдык болуп манаптар, бийлер, болуш 

(залим кулак) бүткүл кайратын, кубатын шайлоо ишине жумшаган. 

Шайлоодо жеңгендер жеңилген жагынан ат жыгып, киши уруп, билгенин 

кылган, зулумдугун аябаган. Шайлоо өткөн соң мурдагы берген парасын эки-

үч эсе кылып кедейлерден алышкан» деп жазат. Ал шайлоо мезгилинде эки 

жаат урушканда орус төбөлдөрүнүн алдында, бирине-бири жалаа жаап, доого 
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жыгыш үчүн, өз тарабындагы кедей кулунан бир кишини өлтүрүүчү деген 

маалыматты берет. [5, 78-б.] Шайлоо жараяны көпчүлүк учурда бир топ 

башаламандыктар, мыйзам бузуулар, уруштар менен коштолгон. Шайлоо 

жараяны бүткөн соң, эки тараптын болуштарын жараштырышкан. Эки 

тараптын болуштары шайлоого кеткен чыгымдарын көрсөтүшүп, жеңген 

тарап жеңилген тараптын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттүү болгон. Ал 

чыгым болуштуктун жалпы карапайым элинен чогултулуп, жеңилген 

тараптын манабына берилген. Талып Молдо бул тууралуу: ―Болуштук 

талашканда чыгымдар болуп калдым деп элге дагы чыгым бөлүүчү. 

Болушунун жүргөн турганынын баары элдин мойнунда. Болуш көчүп келип 

консо өрүлүк берүү, айылдаш отурса союш берүү тегеректеги элдин милдети. 

Мансап кишилерине өйдө кароо сөз кайтаруу деген «кара бүлөсү» болучу 

эмес‖ деп жазат. [4, 556-б.] Белек Солтоноев элден жыйналуучу чыгымга 

токтолуп, ал чыгымдын көлөмүн да көрсөтүп, төмөнкүдөй жазат: ―Кайсы 

дубанда болсо да карыздар болуп бара жаткан манап ак черүү, кара черүү деп 

элди эки тарап кылып чыгым бербеске, жалпы элди башка болуш кылып 

бөлмөккө аракет кылып, тилегине жетсе-жетпесе да, акыры эки тарап 

манаптар жарашып туруп, эки жагынын демейки болгон чыгымдарын кедей 

чарбага салып алган. Ар түтүндөн эң азында бир жылкыдан чыгым салып 

алган‖. [5] Жогорудагы авторлордун берген маалыматтарынан улам, 

жеңилген тараптын чыгымын төлөө милдети эл массасынын 

жакырданышына алып келген себептердин бири болгондугун, андан 

тышкары болуштун жашоосу карапайым элдин жүгү болуп калгандыгын 

байкоого болот. Орус өкмөтү тарабынан киргизилген ―элдик‖ деп аталган 

жергиликтүү бийликтин шайлоо аркылуу барган башчыларынын, тактап 

айтканда болуштардын, айыл старчындардын, элдик соттордун (бийлердин) 

ишмердүүлүгүндө коррупциялык схемалар түзүлгөн. Мисалы, Талып Молдо 

―Шайланган бийлердин калыстык качып, параны ким берсе ошонун сөзүн 

сүйлөй турган болду. Бийлигибиз деп көрүнө бир алса, парасын көмө бир 

алып, бийлер жемекейге өттү‖ – деген маалыматты берет. [4, 555-б.] Элдик 

соттордогу коррупциялык схемалар айкын белгиленет. Автор болуштардын 

бийлигин, иш аракеттерин сүрөттөп, ал: ―Болуштун айтканы айткан, дегени 

деген. Болуш элди кандай башкарам десе болуштун өз ыктыяры‖ – деп жазат. 

[4, 556-б.] Мында жергиликтүү бийликтин башчыларынын элди башкарууда 

өзүнүн кызыкчылыгына ылайык башкарууга шарт түзүлгөнүн билүүгө болот. 

Болуштардын, старчындардын элдин кызыкчылыгына ылайык, калыс 

башкаруусу боюнча маселелерде аларды жогорудан көзөмөлдөгөн орус 
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бийлиги кызыкдар эместиги ачык байкалып турат. Тескерисинче, орус 

төбөлдөрүнүн колдоосуна ээ болгон жергиликтүү башкаруучулар менен 

жалпы элге каршы таптык тилектештиги калыптанган.  Демократ акын 

аталган Токтогул Сатылгановдун бизге белгилүү болгон ―Беш каман‖ деп 

аталып жүргөн ыры Кетмен-Төбө өрөөнүндөгү Рыскулбек Нарботоевдин 

өрөөндү башкарган балдарынын династиялык бийлиги, зулумдугу, 

жемкорлугу тууралуу ыр болуп:  

Жетим-жесир алсызга, 

Карабадың беш каман. 

Жетилсин деп жардыны, 

Санабадың беш каман. 

Жеп-ичкенден башканы, 

Каалабадың беш каман – деген саптар жазылган. [6, 22-б.] 

Жыйынтыктар жана талкуулар: Профессор Абдыкерим Муратов өзүнүн 

―Такталбаган Токтогул‖ аттуу адабий-тарыхый изилдөөсүндө Токтогулдун 

чыгармачылыгы совет өкмөтүнүн мезгилинде изилденгенин, ырларынын 

бизге келип жеткенге чейинки процессиндеги айрым өзгөрүүлөр тууралуу 

бир нече фактыларды жана ага себеп болгон факторлорду т.а., жыйноочулар 

тарабынан ырлардын текстине карата социалисттик идеологияга ыктаган кээ 

бир түзөтүүлөр болгондугун белгилейт. ―Токтогул өзү тайманбай ырдаган, 

бетке чабар киши болгон, бирок жанагы «Беш каманды» бизге жеткен 

вариантта ырдаганбы, же көбүртүп-жабыртылганбы, айтуу бир топ татаал..!‖ 

деп жазат. [7, 42-б.] Албетте, Токтогулдун жалпы эле орус улутуна, алардын 

баскынчылык саясатына каршы маанайдагы саптарын тоталитардык 

режимдеги цензуралоо катуу жүргүзүлгөн учурунан таза алып чыгып кетүү 

мыйзамченемдүү көрүнүш болгон. Орустардын колониялык саясатына, 

жергиликтүү бий-болуштарга байланыштуу ырларынын мазмуну совет 

мезгилиндеги партиялык идеологиянын каалоосуна ылайык келтирүү үчүн 

айрым түзөтүүлөр киргизилгени менен анын ырларынын түпкү мазмуну 

жоктон бар болгон эмес. Анткени мындай көрүнүштү андан башка 

жергиликтүү авторлор да бышыктап турат. Тарыхый булактарда 

жергиликтүү элдик администрациянын көптөгөн өкүлдөрү кызмат абалынан 

кыянаттык менен пайдаланып, карапайым элди жөнү жок кыйнап зордук-

зомбулуктар жана башка кылмыштуу иштер белгиленген. [1, 155-б.] Буга 

байланыштуу фактылар Алдаш Молдонун ―Хал заман‖ аттуу чыгармасында 

да жазылат. Жергиликтүү бийликтин башчыларынын, сот ишин жүргүзгөн 

бийлердин адамдык касиеттерине, билимсиздигине токтолгон автор: 
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―Билимсизди бий кылды. 

Күндө отуруп сыязын (съезд), 

Бийибиз абдан ый кылды. 

Старчын болду пул тапкан 

Ынсабы жок акмактан, 

Ындыны өчтү элимдин, 

Калбады адам журт баккан‖ – деп, карапайым элдин үстүнөн салган 

чыгымдарын, старчындардын мыйзамсыз байуусун, элди талап-тоноолорун 

сүрөттөйт. [8, 220-б.] Албетте, ошол мезгилдеги жалпы элдин басымдуу 

бөлүгү кат тааныбастыгы, айрымдары гана медреселерден кат таанып, 

сабатсыздыгын жойгондугу белгилүү. Ошондуктан шайланган бий, 

болуштардын, айыл старчындардын баары кат тааныбасы мыйзам ченемдүү 

көрүнүш болгон. Ал эми аларды кат тааныгандар, өзгөчө акындар баса 

белгилегени турган кеп эле. Бий, болуштардын адамдык касиеттери, ыйман-

ынсабы тууралуу ушундай эле маалыматты XIX кылымдын экинчи жарымы 

XX кылымдын башында жашап өткөн көрүнүктүү акын Тоголок Молдонун 

1902-жылы жазган ―Чындык‖ деп аталган ырынан да кезиктирүүгө болот. 

Анда акын:  

Зулумдар бизге бек болду, 

Эл ичинде көп болду. 

Калк калайык сен үчүн, 

Казал жазыш эп болду. 

Жесир, жетим дебестен, 

Баса калып жеп койду. 

Карыз деп алса болуштан, 

―Ана-мына‖ деп койду. 

Сөз чыгарбайт кедейден, 

Старшындар дерейген. 

Болбос ишке асылган, 

Болушу бар килейген – деп ырдайт. [9, 118-119-бб.]  Ушул эле автор 

бий-болуштардын элди эзүүсүн, алардын зулумдугун өзүнүн 1905-жылы 

жазылган ―Тезек-Тагай‖ аттуу чыгармасында да ашкерелейт: 

Чогулуп алып жедирдиң, 

Чоюбектей зулумга, 

Жалгыздан сааган уюңду, 

Кармап бердиң чыгымга! [9, 117-118-бб.]   
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Акын өзүнүн ырында бий, болуштардын байлыкка умтулганын, 

алардын жемкорлугун, жалпы элге салган оор чыгымдарын айтып, андан 

ары: Жегичтерге убал жок, 

Теңгеге ооду назары, 

Чыгым алды чыңыртып, 

Бай, болуштун тажаалы... [9, 118-119-бб.] – деп сүрөттөйт. Ошол 

кездеги бий, болуштардын орой мамилесин, ырайымсыздыгын мүнөздөгөн 

Арстанбек Буйлаш уулунун ―Тар заман‖ чыгармасында: 

Болуштарды карасаң, 

Катынындай кекетти – деген саптар кезигет. [3, 221-б.] Бий, болуштар 

салган чыгымдарын да жөн албастан, жырткычтык мамилени 

колдонгондугун айтат. Жергиликтүү авторлор болуш, бийлердин, айыл 

старчындарынын жемкорлугун, талап-тоноолорун айтуу менен гана 

чектелбестен, орус начальниктеринин да паракорчулугун жазышкан. Алдаш 

Молдо өзүнүн ―Хал заман‖ аттуу эмгегинде орус начальниктеринин 

адилеттүү болбой, жең ичинен жасаган иштерин айтып төмөнкүдөй саптарын 

жазган: 

―Ылгабай акты, караны, 

Улугу алат параны. 

Бузулду мунун мүнөзү, 

Мүнөзүнө ылайык, 

Пиржевалдын үйөзү‖ [8, 236-б.] Падышачылыктын зулумун көргөн 

Токтогул Сатылгановдун чыгармасында орус төбөлдөрү менен жергиликтүү 

башкаруучулардын жең ичинен сүйлөшүүлөрү тууралуу айтып: 

―Ак падышачыл төрөгө, 

Акча берди паралап‖ деп ырдайт. [6, 77-б.] 

Корутунду 

 Жаңыдан орногон жергиликтүү элдик башкаруу системасына ылайык, 

бай-манаптардын, бийлердин уруулук түзүлүш мезгилиндегидей коомдо 

ээлеген статусунан кайсы бир деңгээлде ажыратылганы менен алар кайра эле 

орус колонизаторлору тарабынан киргизилген жергиликтүү элдик башкаруу 

системасына ыңгайланышып, элдин үстүнөн бийлигин сактап калууга 

аракеттенишкен. Ошондуктан алар болуш, бий, старчын болуп шайланууга 

умтулушкан. Жаңы башкаруу системанын алкагында өткөрүлгөн 

шайлоолордо да негизинен мурдагы бай-манаптар, уруу башчылары болуш, 

бий, старчын болуп шайланышкан. Бий, болуштардын, старчындардын 

башкарууларын жергиликтүү авторлордун көпчүлүгү курч мүнөздө сындап 
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жазышкан. Анткени, жергиликтүү элдик администрациялардын 

башчыларынын карапайым элдин үстүнөн жүргүзгөн зордук-зомбулуктуу 

бийлиги,  ашыкча салыктары, жергиликтүү бийликтин башчыларына 

өткөрүлгөн шайлоолордун жүрүшүндөгү сатып алуулар (подкуп), жең 

ичинен сүйлөшүү, коркутуу, кайраштыруу, көз боѐмочулуктар менен 

коштолгон шайлоолор, оор чыгымдар сыяктуу терс көрүнүштөр колониялык 

саясаттын кесепеттери катары эсептелинген. Мындай көрүнүштөр алгачкы 

жылдардан эле байкалып, улам күчөп турган. Жергиликтүү элдик 

администрациянын артында турган орустун колониялык эзүүчүлүк саясаты 

таасирин тийгизген. Шайланган жергиликтүү башчылардын көпчүлүгү 

адамдык касиетине, жарандык сапатынан мурда орустун колониялык 

саясатына жана орус төбөлдөрүнө ыңгайлуу адамдар болгон. Карапайым 

элдин үстүнөн орустун оторчул оор саясатын ишке ашыруудагы айрым 

иштер түздөн-түз алардын колу менен жасалган. Маселен жергиликтүү элдик 

башкаруучулардын негизги милдети салыктарды убагында чогултуп берүү 

болгон. Бул боюнча К.П. Кауфман ―Туземдик-элдик башкаруусуз алык-салык 

ишин ийгиликтүү аткарууга жана жаңыдан ачылып жаткан мекемелерге элде 

бейкапар мамиле түзүүгө мүмкүн эмес эле‖ деп жазат. [10, 165-б.] 

Салыктардын, чыгымдардын көптүгү элди жакырдантып, натыйжада бий, 

болуштар, аларга жакын болгон байлар менен жалпы карапайым элдин 

ортосундагы социалдык ажырымды пайда кылган. Аны Арстанбек Буйлаш 

уулунун ―Тар заман‖ чыгармасындагы төмөнкү саптардан байкоого болот: 

Жасоолдор минди жакшы атты, 

Жардынын баарын какшатты.  

Жасоолдор минди күлүктү, 

Атан төө тартты чүлүктү, 

Элге салды бүлүктү. [3, 223-б.] Жергиликтүү авторлордун көпчүлүгү өз 

эмгектеринде социалдык теңсиздик темасына басым жасашкандыгы менен 

мүнөздөлөт. Алардын эмгектери колониялык саясаттын, жергиликтүү элдик 

башкаруунун абалын, аларга өткөрүлгөн шайлоолордун жүрүшүн, жалпы 

элдин реалдуу турмушун чагылдырууда ошол мезгилдеги падыша өкмөтүнүн 

расмий позициясынан жана жергиликтүү бай-манаптардын саясий өңүтүнөн 

алыс болуп, карапайым элдин социалдык-экономикалык чыныгы абалын 

сүрөттөгөн, салыштырмалуу түрдө реалдуу булак деп эсептейбиз.  
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Ж. АБДРАХМАНОВДУН  ӨМҤР ТАРЖЫМАЛЫ - 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҤПТӨЛҤШҤ ЖАНА ТАГДЫРЫ 

Надырбаева  Кутбү  Өзүбековна, ага окутуучу,  

Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институту, 

nadyrbaevakutbu@gmail.com, 

Жалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: Кыргыз Республикасы СССРдин карамагына кирип, он беш союздук 

республикасынын бири катары тарыхтын барактарынан орун ала баштагандан 

тартып, өлкөбүздө канчалаган оош-кыйыштар болду. Ушул кичинекей республикабыз 

улуу державанын чеңгелинде турса да, өзүнчө маданиятын, тарыхын, илимин, билимин 

түптөй баштады. Муну албетте, орустар, же болбосо башка улуттан шайланган 

жетекчилер түзүп, түптөп берген жок. Муну өзүбүздүн жаңыдан учкан темир канат 

карлыгачтарыбыз пайдубалын тургузду. Алар  жан үрөп, күндүр-түндүр эмгектенип, 

республикабыз үчүн эбегейсиз чоң эмгек жасашты. Мына ошолордун биринчи көч 

башында белгилүү коомдук ишмер, кыргыз элинин чыгаан уулу, белгилүү жетекчи Ж. 

Абдрахманов турат.  Бул инсандын өмүр жолу Кыргызстандын мамлекет катары 

түптөлүшүндөгү ар кандай тарыхый мезгилдер менен байланышта.  Улуу инсандын 

кайгысы да, кубанычы да, татаал, адам чыдагыс трагедиясы да мына ушул мезгил менен 

тамырлаш болгон.    

Ачкыч сөздөр: Кыргыз Республикасы, Ж.Абдрахманов, держава, тарыхый мезгил, 

улуу инсан, мамлекет, тамырлаш, пайдубал, коомдук ишмер. 

 

БИОГРАФИЯ Ж. АБДРАХМАНОВА - 

СУДЬБА ОСНОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

Надырбаева Кутбү Өзүбековна,  

 старший преподаватель,  

Научно-исследовательский  

медико-социальный институт, 

nadyrbaevakutbu@gmail.com, 

 Джалал-Абад, Кыргызстан 

 

Аннотация: Cколько взлетов и падений произошло в нашей стране с тех пор, как 

Кыргызская Республика вошла в состав СССР и стала одной из пятнадцати союзных 

республик. Эта маленькая республика, хотя и стоит на пороге великой державы, но уже 

начала формировать свою культуру, историю, науку, знания. Это, конечно, не 

создавалось и не создавалось россиянами или избранными лидерами других 

национальностей. Это то, на чем наши новые летающие железные ласточки заложили 

основы. Они самоотверженно трудились день и ночь, сделали огромный труд для нашей 

республики. Во главе первой из них стоит известный общественный деятель, 

выдающийся сын кыргызского народа, известный руководитель Ж. Абдрахманова. 
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Жизненный путь этой личности связан с различными историческими периодами 

становления Кыргызстана как государства.  С этим периодом связаны и горе, и радость, 

и трудная, невыносимая трагедия великой личности. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, Ж.Абдрахманов, держава, 

исторический период, великая личность, государство, укорениться, фундамент, 

общественный деятель. 

 

BIOGRAPHY OF J.ABDRAKHMANOV - 

THE FATE OF THE FOUNDING RYRGYZSTAN 

 Nadyrbaeva Kutbu Ozubekovna, senior lekturer, 

Seientific research medical social institute, 

nadyrbaevakutbu@gmail.com, 

Jalal-Abad, Кyrgyzstan 

 

Abstract: How many ups and downs have occurred in our country since the Kyrgyz 

Republic became part of the USSR and became one of the fifteen union republics. This small 

republic, although it stands on the threshold of a great power, has already begun to form its 

culture, history, science and knowledge. This, of course, was not created by Russians or elected 

leaders of other nationalities. This is what our new flying iron swallows have laid the 

foundations on. They worked selflessly day and night, did a great job for our republic. The first 

of them is headed by a well-known public figure, an outstanding son of the Kyrgyz people, a 

well-known leader Zh. Abdrakhmanova. The life path of this personality is associated with 

various historical periods of the formation of Kyrgyzstan as a state. Grief, joy, and the difficult, 

unbearable tragedy of a great personality are connected with this period. 

Key words: Kyrgyz Republic, J.Abdrakhmanov, power, historical period, great 

personality, state, take root, foundation, public figure. 

 

Киришҥҥ  

1937-жылдагы улуттук кайгылуу окуя кимди гана болбосун кайдыгер 

калтырбайт жана  дээрлик ар бир жаран бул окуяны туура деп кабыл ала 

албайт.   Анткени бир да жаран ошол мезгилде, күчтүү держава учурунда 

массалык кыргынга учураганчалык «эл душмандары» болбогондугуна 

бөркүндөй ишенишет.  Аларга куру жалаа тагылып, жөн гана шейит кетти 

деп,  тымызын ичтеринен кайгырышат. 

Сталиндик репрессиялардын курмандыгы болгондордун саны  канча 

экендигин азыркы күнгө чейин так статистика менен айтуу кыйын. Ошентсе 

да айрым тарыхый документтерди казып, изилдеген айрым 

окумуштуулардын маалыматарын чогултуп отуруп, муну тактоого болот.  

Белгилүү советтик тарыхчы, жазуучу, СССР эл депутаты Рой 

Медведевдин иликтөөсү, болжолдуу эсеби боюнча 1937-1938-жылдары он 

беш союздук республика боюнча алып караганда, 5 миллиондон 7 миллионго 
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чейин адам кармалып, алардын 1 миллионго жакыны атылган. Ошондой эле 

жогорудагылардын бир миллионго жакыны партиялык кызматкерлер болгон. 

Өлгөндөрдүн 80%ти революцияга чейинки жана андан кийинки 

колхоздоштуруу маалындагы партиялык-мамлекеттик жана чарбалык актив, 

көрүнүктүү советтик аскер кол башчылары болгон. Эгерде 1920-жылдардын 

аягынан 1946-1953-жылдарга чейинки саясий себептер боюнча камакка 

алынгандарды жалпы кошуп эсептей турган болсок, санга болжол менен 40 

миллион адамга жетет. Ал эми өлкөнүн калкынын саны жалпы 200 миллион 

болгон. Ошондо Советтер Союзунун дээрлик ар бир бешинчи адамы 

репрессияланган.  

Кыргызстанда болсо так аныкталбаган  маалыматтар боюнча 

репрессиялангандардын саны болжол менен 40 миң адамды түзгөн. Алардын 

13миңден ашыгыраагы акталган.  

 Жаркыраган келечекти куруунун сталиндик методдорунун тегирмен 

ташына жанчылган партиянын көрүнүктүү ишмерлеринин өкүнтөрлүк 

катарында биринчи болуп Кыргыз АССРинин Эл комиссарлар советинин 

председатели Жусуп Абдрахманов турат. Ал кырк жашка да жеткен жок. 

Сталинчиликтин законсуздугунун жана мурда болуп көрбөгөн террордун 

күчтөрү анын өмүр дайрасын, инсандык, андан да мамлекеттик ишмердигин, 

чыгармачыл потенциалын толук ишке ашырууга жакындаган кезде соолутту. 

Бирок, ушул кыска өмүрүндө өз элинин таламдарын, социализмдин 

идеяларын турмушка ашыруу үчүн толуп жаткан иштерди жасады.  

Кыргыз элинин бактысы үчүн күрөштөгү Ж. Абдрахмановдун нукура 

ролун жана ордун калыбына келтирүүдө анын өз мезгилинде бийликте туруп 

кандай кадамдарды жасаган жана кандай чечимдерди кабыл алгандыгына 

маани беришибиз керек.  Ал коомдук мамилелерди түзүүдө, дүйнөдөгү 

жумушчулар менен дыйкандардын көп улуттуу элдеринин 

интернационалдык маанайда  баш кошуусунун татаал жана оор жолунда  

чыныгы кырдаалдарды калыбына келтирүүгө жан үрөп, аны жогору жактан  

талап кылат. Анткени өз мезгилинде көп улуттуу он беш союздук 

республиканын негизги кайгысынын баары ошондо болду. Булардын баарын 

баш коштуруу менен бир гана улуттун тилинде, бир гана улуттун 

маданиятын кабыл алуу- бардык улуттун өкүлдөрүнө жакпаса да ага макул 

болууга аргасыз болгон. Мына ошондо улуттун эртеңки келечегин 

өзүнүкүнөн өйдө койгон инсан катары Ж. Абдрахманов улуттук кадрларды 

даярдап кызматка коюу, өлкөнү индустриялдаштыруу маселесин байма-бай 

көтөрүп турган. Ошол мезгилде эле кыргыз тилинин өнүгүшүнө абдан чоң 
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салым кошкон. Москвада өткөн  ВКП (б)нын 3-съездине делегат болуп 

барып, ошол мезгилдеги улуу жол башчы катары таанылган В.И. Ленин 

менен жолугуп, ага республикадагы ансыз да кат сабаты жоюла элек кыргыз 

калкына орус тилинде жүргүзүлүп жаткан саясий башкаруу тууралуу айтып, 

аз да болсо иш кагаздарынын кыргыз тилинде жүргүзүлүшүнө жол ачкан. 

Мындай кадамдарды ошол мезгилдеги союздук республикалардын 

жекетчилеринин баары эле батынып  коѐ алган эмес. Жогору жактан кандай 

тапшырма келсе, ошону аткарууга мажбур болуп турушкан. Анткени айрым 

кошоматчылар, өз креслосун ойлогондор ―бардык элдердин көсөмүн‖ 

кудайга айландырууга чейин калыптанган. (1) Унитаристтик 

борбордоштурулган системанын мына ушундай жаңылыштыгынын айынан  

ар кандай нааразылык пайда болгон. Бир аз баш көтөрүп, өз улутунун 

таламын талашып, алардын маселесин жакындан чечем дегендерди айрым 

кошоматчылар туура эмес түшүнүп, тескери жолдор менен жогору жакка 

жеткирип турушкан. Ушунун айынан  ―улутчулдук‖ (2)  деген термин 

калыптана баштаган.  

Ушундай  ашкере каралоолордун айынан  ―улуттук аң-сезимдин 

өсүшүнүн‖, ―улутчулдуктун‖ маселелери ар дайым коомчулуктун көңүл 

борборунда турган. Улутчулдуктун айынан мамлекет, карапайым эл жапа 

чеккен. Маселен, Тоолуу Карабак, Баку, Тибилиси, Фергана, Ош окуялары... 

Бул биз үчүн боордош республикалардын географиялык аталыштары гана 

эмес, бул-улуттар аралык кагылышуулардын жүрөк сыздаткан адреси, 

биздин жалпы кырсыгыбыздын дареги.  

Мындай кырсыктардын башаты 1937-жыл... Эгерде ошол мезгилде ар 

бир улуттун укугун коргоп, бир гана улутка баш ийдирбей, ар бирине 

тиешелүү эркиндик бергенде мындай кайгылуу, кандуу репрессия болмок 

эмес. Элинин жаркын келечеги үчүн жанын аябай иштеген мекенчил, 

билимдүү, иш билги интеллигенция катмарынын тагдыры мынчалык 

оорлошмок эмес.  

 Адилеттүүлүктү Ж. Абдрахмановдун жеке тагдырына жана кайгы-

касиретине карата гана эмес, ал кыргыз элинин тагдыры менен кайгы-

касирети деп, мына ошого байланыштырып карообуз абзел. Анда кеп кезеги 

менен улансын. 

1917-жылдагы революциядан кийин Советтик Социалисттик 

Республика катары орногондон тогуз жыл өткөн соң, кыргыз элинин 

тарыхый укугу-өз алдынча мамлекетин түзүү идеясы ишке ашып, элдин 
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чыгаан уулдарынын тынымсыз аракетинин натыйжасында  республика болуп 

түзүлөт. 

1916-жылдагы улуттук-боштондук күрөшүнөн кийин канчалаган 

азапты башынан кечирген кайран кыргыз элинин кашкөй уулдары жаңы 

тарыхый кырдаалда мамлекеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн жан алы 

калбай, кара жанын канжыгага байлап, күн-түн дебей иштешти. Бирок, биз 

башка коңшулаш өлкөлөргө караганда мунун баарын кеч жасадык. Буга 

жогорудагы улуу үркүн себепчи, анткени элибиз нечен мыктыларынан 

ажырап, бычакка сап эр-азаматтары али тороло электе, азыркы Орто 

Азиянын картасы кыргыз мамлекети жок сызылып бүтүп калган эле... 

 Ошентсе да, бактыга жараша, өз заманынын билимдүү интеллигенция 

катмары улуттук мамлекетти түзүү идеясын эсинен чыгарбастан, тарыхый 

миссиясын эң сонун түшүнүп, аны аткарууга жөндөмдүүлөрү саясий аренага 

чыкты.  Этникалык, маданий жактан кыргыз элине көбүрөөк жакын элдин 

баарын камтый албаса да, азыраак аймакта чакан мамлекетти калыбына 

келтире алышты. Бул 1922-жылдагы  түзүлгөн Кара-кыргыз автоном облусу, 

эки жыл аралыгында 1926-жылы Кыргыз Автономиялуу Советтик 

Социалисттик Республикасын түзүштү. Акыры 1936-жылы жер талаш, эл 

талаш, журт талаш, эрк кармашынын башында турган кыргыздардын саны 

чектелүү болсо Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасын түзүүгө 

жетишишти.  Мына ошолордун көрүнүктүү өкүлү-Жусуп Абдрахманов.  

Мамлекеттүүлүктүн жаңы формада, республика катары калыбына келиши 

менен, биринчи, туңгуч премьер-министр болуп  Жусуп Абдрахманов 

дайындалган. 

Ж. Абдрахманов ким эле, ал кандай жол менен мындай жогорку постко 

келип калган? 

Жусуп Абдрахманов отузга чыккан күнүндө оор, татаал күндөрүн  

эскерип отуруп, башка социалдык чөйрөдөн чыкса да, жумушчу-дыйкан 

революциясына чын ыкласынан келгендигин жана өзүнүн бүткүл ой-дитин 

аны менен түбөлүккө байланыштыргандыгын өз күндөлүгүнө жазып 

калтырган.  

Жусуптун жалпы коомдук билиминин деңгээли өсүү менен, ар 

тараптан жетилген мыкты башкаруучу болуп калыптанышына биринчиден, 

анын эс тарткандан кийин орус мектептен билим алышында эле. Ал 1916-

жылга чейин алгач айылдагы башталгыч орус мектептен, кийин 1914-жылы 

Караколдогу жогорку башталгыч окуу жайынан улантып, аны үркүндүн 

себептеринен бүтүрө албай калган. Бирок бул кыска мөөнөттүү курстар 
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зирек, аракетчил Ж. Абдрахмановдун өз алдынча инсан катары 

калыптануусуна өбөлгө болгон.  

Үркүн Жусуптун башына оор кайгы алып келди, ата-энеси, ал үй-

бүлөсүнөн ажырап, томолой жетим калат. Ошентсе да ал кайра мекенине 

кайтып келген соң тентип, кайырчы болуп кеткен жок. Караколдогу 

гарнизондо ат баккыч, короо шыпыргыч болуп иштеп журүп, ошол жердеги 

командирлердин көзүнө илинген. Алар менен бирге Верныйга кетип, 

Морозовдун Кызыл гвардиячыл армиясына кирет. Андан соң эскадрондун 

командиринин жардамчысы болуп, ак казак-орустарга каршы Жети-Суу 

майданында салгылашкан. Анын алгачкы кадамдары ушинтип башталып, 

кийин Алматыда бир катар партиялык кызматтарды аркалаган. 1924-жылы 

Түркстан Борбордук Аткаруу Комитетинин жооптуу секретары болуп 

иштеген.  

Жусуп Абдрахманов улам жаңы кызматтарга көтөрүлүп, партиялык 

системада бышып жетилди. 1924-жылы ноябрь айында Облпартбюронун 

экинчи секретарлыгына дайындалат. Биринчи секретарь менен келише албай, 

абдан кыйналат. Анткени экөөнүн башкаруу жөндөмдүүлүгү, иш алып баруу 

тенденциялары ар түрдүү болуп, пикир келишпестиктер боло берет. Айрыкча 

кадрлар саясатында бийликке дайындоо, бошотууну М.Д. Каменскийсиз эле 

бүтүрө салганы анын кыжырын келтирген. Экөөнүн мындай мамилелери 

борборго чейин жетип турган. Мындай шартта иш жүрбөөсүн билген 

борбордогулар Абдрахмановду Ташкентке уюштуруу бөлүмүнүн 

башчысынын орун басарлыгына которуп жиберет. Кийинчерээк 1925-

жылдан тартып  Москвага РКП (Б) БКга инструктор болуп жиберилген. 

Мындай которуулар Каменскийдин борборго жиберген катынын себебинен 

болгон. Ал: ―Азыркы Кыргызстандын шартында Ж. Абдрахманов баш болгон 

Иманов, Исмановдорду кайсы бир башчылыкка дайындап болбойт. Алар 

ачык ашынган жаатчылдар‖,- дейт.  

Бирок, мындай калпыс пикирди Каменскийдин ордуна келген Н.А. 

Узюков дайындалып, ал Ж. Абдрахмановдун партияга жан дили менен 

берилип иштегендигин далилдеген. Чыныгы жаатчылдар башкалар экенин 

айтып, аларды кызматтан алуу менен, жаңы башчыларды ар бир тармакка 

дайындаган. Мына ушул мезгилдер Ж. Абдархманов үчүн өтө катаал, 

дүрбөлөңдүү болгон. Бул мезгилде ал сыналды, такшалды. Абдрахмановдун 

иштери, макалалары, сүйлөгөн сөздөрү бул нукура жана кебелбес мүнөзгө ээ 

болгон акылдуу адам болгон. Ал өзүнүн жаңылыштыктарын келечек үчүн 
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тиешелүү тыянактарды чыгаруу менен моюнга ала жана түзөтө билген. Бирок 

бир аз ―субьективдүү жана сабырсыз‖(3) болгондугун айтышкан.  

Ал республиканын өкмөтүнүн башчысы катары Кыргыз АССРинин 

биринчи беш жылдык планын абдан кыраакы баалаган. Бул план өзүнүн көп 

бөлүктөрүндө жетишсиз балансташтырылган жана жетиштүү түрдө кеңири 

талкууланган эмес. Ошондой болсо да Ж.Абдрахманов өтө жигердүүлүк 

менен аны турмушка ашыруу үчүн күрөшөт, темпти күчөтүүнүн жана 1928-

жылдын майында бекитилген бүткүл өлкө үчүн абдан ыңгайлуу планды И.В. 

Сталиндин демилгеси боюнча кайра карап чыгуунун кысымы астында 

балансташтырууга борбордук ведомстволордун аракетине каршы турат.  

Эл Комиссарлар Советинин жыйырма сегиз жаштагы председатели 

Фрунзе -Токмок темир жол тармагын курууну 1928-1929-жылдагы планга 

кошуу үчүн күрөшөт. Айыл чарбаны түптөө, өнүктүрүүдө да тынымсыз 

аракет жасап, бир канча пландарды даярдаган. Мына ушундай тынымсыз 

аракеттеринин натыйжасында Кыргызстандын айыл чарбасынын товардык 

продукциясы 1914-жылдагы 9,6 миллион сомдон 15,5 миллион сомго чейин 

өскөн.  

Борбордон келген буйруктарды аткарууда Ж. Абдрахмановдун  ар 

дайым жеке пикири болгон. Ал жиберлген буйрук канчалык деңгээлде туура 

же туура эмес экенин талдап туруп, анан аткарууга киришкен. Эгерде 

кандайдыр бир пункттары жакпай калса, ага сөзсүз түрдө өз пикирин айткан.  

Кыргызстан 1932-жылдын мамлекеттик дан даярдоо планын аткарган 

жок. Буга себеп, дээрлик бүткүл өлкөнү кучагына алган ачарчылык эле. 

Мына ушундай кырдаалда ал борборго дан жөнөтүүдөн баш тартат. Эгерде 

менин өлкөмдүн эли ачка отурса, абалды карап туруп, бардык өндүрүлгөн 

данды жөнөтө алам деген сыяктуу ойлордун себебинен баш тарткан. Бул 

буйрукту туура эмес деп баалаган. Ушунун айынан 1933-жылы Ж. 

Абдрахмановду Эл Комиссарлар Советинин Председатели кызматынан  алат.  

Аны Орто Волга крайлык жер бөлүмүнүн мал чарба башкармасынын 

башчысынын орун басары кызматына Самара шаарына которуп жиберишет. 

Кийин ушул эле кызматта 1935-жылы Оренбург областында иштеген. 1937-

жылы Ж. Абдрахмановго негизсиз айыптар коюлуу менен Оренбургдан 

Фрунзеге жеткирилип, Кыргыз ССРинин ички иштер эл комиссариатынын 

(НКВД) түрмөсүнө камалат. Ошондо ал СССРдин прокурору Вышинскийге 

жана ички иштер эл комиссары Ежовдун ысымына арыз жазган. Бул анын 

партиялык ак ниеттүүлүгүн жана жогорку адептүүлүк тазалыгынын соңку 

күбөсү, жасалып жаткан законсуздукка каршы күрөштөгү соңку күч аракети 
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болгон. Бирок, ал арыз каралган эмес, ага Кыргызстанды СССРден 

ажыратууну жана Англияга багыт алуу менен буржуазиялык улутчулдук 

мамлекет түзүүнү максат кылган, ―Социал-туран партиясы‖ уюму менен 

блокто жашаган антисоветтик террорчул диверсиялык-чыккынчылык уюмга 

таандык деген айып коюлган.  Аталган айыптын негизинде 1938-жылдын 5-

ноябрында жазанын жогору чарасы жөнүндө өкүм чыгарылган.  

1958-жылы СССР Жогорку Сотунун аскер коллегиясынын аныктамасы 

менен Ж. Абдрахманов толугу менен акталып, анын ысымынан оор саясий 

айыптоолор алынып ташталган. 

1989-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 

бюросу Ж. Абдрахманов 1933-жылы КПССтин катарынан негизсиз 

чыгарылгандыгын таап, аны партия жаатынан толугу менен актаган.  

Кыргыз Республикасы кадамдап өсүп, СССРдин кучагында акырындап 

өнүгүү жолунда баратканда, кичинекей өлкөнүн ысык-суугун тартып, аны 

башка союздук өлкөлөрдүн катарына мыкты деңгээлде кошууга чын 

жүрөгүнөн иштеп, ак кызмат кылган Абдрахмановдун тагдыры тамырлаш. 

Өлкөдө кандай саясий өсүш болсо - ал Абдрахмановдун өмүр жолуна таасир 

берген. Башкача айтканда улам жаңы кызматтарды аркалап, жаңы идеялары 

менен өз ишин улантып турган. Эгерде, өлкөнүн башына кара түн түшүп, эли 

жапа чексе да, ал Жусуптун жеке жашоосуна таасирин тийгизген... 

Адамдар ар кандай, кээси иштеген, мекенчил инсандарды колдоп, 

кубаттаса, кээси ичи тарып, алдына тосук болгон сыяктуу, жолдон алып 

салууга далалаттанышат. Ж. Абдрахманов да мына ошондой адамдардын 

арасында кээде көкөлөп өссө, кээде төмөн түшкөн. Ошентсе да эч качан 

сынган эмес. Ал ушунчалык кайраттуулугу, сабырдуулугу менен жашоонун 

ак-карасын тең салмактуулукта кармай алган акылман, даанышман жетекчи 

болгон.  

Корутунду  

Жогоруда биз Ж. Абдрахмановдун өмүр жолун кароо менен бирдикте 

Кыргыз ССРинин түптөлүү тарыхы менен да тааныша алдык. Анткени-

Кыргыз ССРинин түптөлүүсү - Ж. Абдрахмановдун өмүр таржымалы менен 

канатташ жүргөн.  

Азыркы муун ушундай улуу инсандардын жасаган ишинен үлгү 

алуулары керек. Анткени анын ар бир мекен үчүн жасаган эрдиктери, ак 

эмгеги-чыныгы баатырлар жасаган салгылашуудан кем эмес, улуу эмгек 

десек жаңылышпайбыз.  
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Өзгөн, Кыргызстан 

 

Аннотация: К.Тыныстанов Кыргызстанда 1920-жылдардан 1937-жылга чейинки 

улуттук кайра жаралуунун мезгилинде бүтүндөй агартуу иштеринин башатында 

турган. Ал –акын, драматург, прозачы, лингвист, адабият таануучу, фольклорчу, педагог 

болгон. Бул макалада кыргыз элинин алгачкы окумуштуусу К.Тыныстановдун Манас эпосу 

боюнча жасаган эмгектери илектенет. Окумуштуунун эпосту кайсы багытта жана 

канчалык деңгээлде изилденгенин аныктоого жана анын өзгөчөлүктөрү талдоого 

алынат. К.Тыныстанов боюнча илимий-изилдөөлөрдүн жүрүшү алдыдагы милдет-

тапшырмаларды аныктоого аракет жасалат.  

Ачкыч сөздөр: окумуштуу, Манас эпосу, эл агартуу, илимий-изилдөө, тил, 

маданият, котормо, мамлекет, улут, педагог. 

  

КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ И ЭПОС МАНАС  

Темиралиева Гүлжамал Тайлакбаевна,  
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Б.Мурзубраимова, 

temiralievat@mail.ru, 

Өзгөн, Кыргызстан 

 

Аннотация: К. Тыныстанов стоял у истоков просвещения Кыргызстана в период 

национального возрождения с 1920 по 1937 год. Он был поэтом, драматургом, 

прозаиком, лингвистом, литературным критиком, фольклористом и педагогом. В 

статье исследуются труды первого кыргызского ученого К. Тыныстанова по эпосу 

«Манас». Будет определено направление и степень изучения эпоса ученым, 

проанализируется его особенности. В ходе исследованияК. Тыныстанова постараемся 

определить стоящие перед ним задачи. 

Ключевые слова: ученый, эпос «Манас», народное образование, исследование, язык, 

культура, перевод, государство, нация, учитель. 
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Abstract: K. Tynystanov stood at the origins of the enlightenment of Kyrgyzstan during 

the period of national revival from 1920 to 1937. He was a poet, playwright, prose writer, 

linguist, literary critic, folklorist and educator. The article examines the works of the first Kyrgyz 

scientist K. Tynystanov on the epic "Manas". The direction and degree of the study the epic by 

scientists will be determined, its features will be analyzed. In the course of K. Tynystanov's 

research, we will try to determine that asks facing him. 

Key words: scientist, epic "Manas", publiceducation, research, language, culture, 

translation, state, nation, teacher. 

 

Киришҥҥ  

Кыргызстандын эгемендүү мамлекет болушу тарыхтагы буга чейин 

айтылбай, көмүскөдө келген ―ак тактарды‖ кайра кароого, талдоого алууга 

мүмкүнчүлүк берди. Совет доорундагы кайсы гана маселеде болбосун 

пикирлерге бир түрдүү үстөмдүк кылган окшоштуктарга жана 

ишмердүүлүктөргө адат болуп калган мүнөздөмө берүү жоюлду. Кыргыздын 

белгилүү мамлекеттик, саясий, маданий ишмерлеринин чыныгы бейнеси 

ачуу боюнча иштер активдүү башталып илимде инсан таануу багытында 

иштер оң жолго коюлду. Мына ушундай аракеттердин натыйжасында 

кыргыздын алгачкы окумуштуусу, эл агартуу министри К.Тыныстановдун 

мамлекеттик, маданий, агартуу жана жетекчилик багыттагы иштерин 

анализдөө иштери 1991-жылдан башталды. Окумуштуу тил, тарых жана 

башка илимдер аркылуу түрдүү аспектте иликтене баштады жана бул иштер 

азыр да активдүү жүрүүдө. 

К. Тыныстанов Кыргызстанда 1920-жылдардан 1937-жылга чейинки 

улуттук кайра жаралуунун мезгилинде бүтүндөй агартуу иштеринин 

башатында турган. Ал – акын, драматург, прозачы, лингвист, адабият 

таануучу, фольклорчу, педагог болгон. Кыргыз АССРинин биринчи Эл 

агартуу комиссары кызматын аркалоо менен бирге окуу китептерин өзгөчө 

эне тили боюнча окуу китептерин жазуу менен, ата мекендик фонологиянын 

баштоочуларынын бири болгондугун лингвисттер белгилешет. Ал Кыргыз 

тилинин хрестоматиясы (1924), Чоңдор үчүн алиппе (1926), Кыргыз тилинин 
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грамматикасы (1927), Орфография (1927), Жаңы айыл (1929), Эне тилибиз 

(1931), Тил сабагы (1932), Кыргыз тилинин морфологиясы (1934), Кыргыз 

адабий тилинин жаңы имласынын долбоору (1934), Кыргыз тилинин 

синтаксиси (1936) деп аталган окуу китептерин басмадан чыгарып, кыргыз 

илиминде алгачкы окуу китептерин жаратууга негиз салган ири окумуштуу 

катары таанылды. Кыргыз коомчулугунда аз өмүрүндө ушунча эмгек 

жараткан окумуштуу сталиндик репрессиянын курмандыгына айланбаганда 

мындан көп иштерди жаратмак деген улуу өкүнүч кала берди. Көп кырдуу 

талантка ―Алач‖, ―Жаштарга‖, ―Булбулга‖, ―Манас күмбөзү‖, ―Калемге‖, 

―Жаңыл Мырза‖ чыгармалары үчүн кийин ―совет доорун жамандаган‖, ―бай-

манапчылар‖, ―идеялык жактан калпыс‖, ―феодалдык патриархалдык доорду 

сагынуу‖ сыяктуу бир топ олуттуу саясий айыптар коюлган. А чындыгында 

бул ырларда, поэмаларда улуттук, пантюркисттик идеяны жогору коюп, 

үндөө болгон эмес. Окумуштуу кыргыз элинин гана эмес республиканын 

аймагында жашап жаткан аз сандагы уйгур, дунган элдеринин алфавиттерин 

түзгөндүгү менен да өзгөчөлөнөт. Ал түзгөн алфавит менен Казакстан, 

Өзбекстан жана республиканын ичиндеги улуттар өз эне тилинде 

сабаттуулугун жоюшту. Бүткүл дүйнөгө белгилүү окумуштуу, полиглот Е.Д. 

Поливанов менен бирге да өтө жемиштүү иштерди кыска убакта аткара 

алышты.  

К. Тыныстановдун кыргыз тил илимине кошкон опол тоодой салымын 

бир макалага батырып жазуу, жалпылап коюу мүмкүн эмес. Окумуштуунун 

ар бир иши бүгүнкү күндө саясий, тил, тарых илимдери боюнча алектенген 

изилдөөчүлөрдүн тереңден иликтеп издене турган маселелеринен болуп 

калды. Бул ой-пикирге улай биз, ушул макалада анын ―Манас‖ эпосу боюнча 

жүргүзгөн иштерине токтолобуз. Чындыгында К. Тыныстановдун эпос 

боюнча жүргүзгөн иш-аракеттери өзгөчө белгилөөгө татыктуу. Өзүнүн кыска 

чыгармачылык өмүрүнүн бардык мезгилинде ал эпосту изилдөөгө басым 

жасап келген. Окмуштуу М. Рудов улуттук баатырдык эпосунун илимий 

жактан изилденүү, басмадан чыгаруу тарыхы окумуштуунун ишмердүүлүгү 

менен тыгыз байланышта экендигин белгилеген. Кыргыздын биринчи 

профессорунун ысымы эпосту изилдеген инсан, манас таануунун ардактуу 

негиз салуучусу катары Ч. Валиханов, В. Радловдон кийин эле аталышы 

керектигин ачыктайт [1,с.88-89]. К. Тыныстанов Манас эпосун эл оозунан 

жыйнап, жаздырып, редакциялап, басмага даярдоону колго алган. 1935-

жылдан эпосту орус тилине которууга активдүү катышат. Эпостогу ―Чоң 

казатты‖ редакциялап, кириш сөзүн жазат. Эпосту лингвисттик көз карашта, 
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анын тилинин баалуулугун, кооздугун, лексикалык запасын жана 

грамматикалык формасын, керек болсо музыкалык композициясын 

изилдегени байкалат [2, с.66-67]. Манасты изилдөө иши негизинен 1922-

жылдан Түркестан АССРинин Эл агартуу комиссариатынын алдындагы 

Илимий комиссиянын фольклордук экспедициясынын алкагында колго 

алына баштаган. Экспедициянын планын, иш ыкмаларын да К. Тыныстанов 

өзү түзгөн. Бул албетте маанилүү. Экспедициянын ошол учурдагы башкы 

иши жөө жомокторду, макал-лакаптарды, легендаларды, чоң жана кичи 

эпосторду, тамсилдерди, жаңылмачтардын фольклордук үлгүлөрүн жыйнап 

жазуу болгон. Экспедициянын максатынын тереңдигинде сөз жок эле. 

Анткени түптүү кыргыз элинин тарыхый өнүгүүсүндө өз жазуусу болгону 

менен аны сактап, өнүктүрө алышкан эмес. Андыктан, Октябрь 

революциясына чейинки мезгилде элдин фольклору, ооздон оозго айтылып 

келген жанры боюнча ар түрдүү не бир сонун, көркөм чыгармалары бар эле. 

Фольклор элдин тарыхый басып өткөн жолун, өнүгүүсүн чагылдырган элдин 

казынасы болчу. Эпикалык жанрдагы элдин оозеки чыгармасынын туу 

чокусу түбөлүктүү Манас болчу. Ошентип, экспедициянын курамына Ы. 

Абдрахманов, К. Мифтаков, С. Сооронбаевдер тартылган. Архивдик 

маалыматтарга караганда 1924-1925-жылдарда Манастын чоң бөлүгү басууга 

даярдалып калган. Арадан бир жыл өткөн соң С. Орозбаковдон жазылып 

алынган эпосту басмадан чыгаруудан алдын карап чыгуу үчүн К. 

Тыныстановдун төрагалыгында алты кишиден турган комиссия түзүлөт. 

Бирок, Манас эпосун алгачкылардан болуп жазып, жыйноодо жана басмадан 

чыгаруу аракеттеринде К. Тыныстановдун ысымынын илимий адабияттарда 

аталбаганы абдан өкүнүчтүү. XIV кылымдын аягынан тарта Сайф ад-диндин 

Маджму ат-Таварих жыйнагы аркылуу алгачкы жолу белгилүү болгон Манас 

эпосу, өткөн жүз жылдыктын экинчи жарымынан тартып эпос илимий 

максатта жазыла баштап, ошондогу казак окумуштуусу Ч. Валиханов, 

академик В. Бартольддордун эмгеги эпосту иликтөөнүн процесстеринде 

изилдөөнүн башаттары болуп калды. 

Андан берки изилдөөлөр кеңири алкакта совет доорунда башталды. 

Көп илимий адабияттарда эпос боюнча түрдүү улуттагы окумуштуулар 

изденгендиги көрсөтүлөт. Манас тууралуу илимдин пайда болушунда жана 

калыптанышында чоң эмгек ири окумуштуулар: академиктер В. 

Жирмунский, М. Ауэзов, профессор А.Н. Бернштам, С.М. Абрамзон, А.А. 

Петросян, Б. Юнусалиевдерге таандык [3, с.21-22]. Сагынбай Орозбаковдон 

эпосту жазган Каюм Мифтаковдун ысымы кенен айтылат. Бул инсандар 
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тууралуу алардын эмгектеринин белгилениши туура иш.  Ошол эле учурда 

ушул жерден өкүнүчтүү жагдайга туш болобуз. 1922-1926-жылдарга чейинки 

аралыкта Манас эпосу сыяктуу жалпы эле кыргыз элинин фольклорун 

жыйноо боюнча иштердин башатында К. Тыныстанов турбады беле? Ал 

тилчи катары улуту башкырт К. Мифтаковдун Манастын тексти кыргыздын 

нукура тилинен бурулуп, башкырчаланып калганын Илимий комиссияга 

жеткирген болчу. К. Тыныстанов өзү орус тилин мыкты билген окумуштуу 

котормочу да болчу. Е. Поливанов менен биргеликте ―Манас‖, ―Семетей‖ 

серияларынын бир нече бөлүмдөрүн орус тилине которгондугу тууралуу да 

илимий адабияттарда  көп баяндала бербейт. Анын эпосту которгон кол 

жазмалары толук болбосо да КРнын Улуттук илимдер академиясынын кол 

жазмалар фондунда сакталып калган. Балким ал материалдар түрдүү 

кырдаалдарда атайын жоготулган жана жашырылган. 

1933-жылы Кыргызстан обком партиясынын биринчи секретары болуп 

келген М. Белоцкий биринчи эле партактивде К. Тыныстановго карата 

Манасты ырдап чыгыптыр деп, ―феодалчы акын‖ деп чабуул койгон. 

Обкомпартиянын жетекчиси койгон чабуулдан эле К. Тыныстановдун Манас 

үчүн эмгектенгени анык көрүнүп турбайбы? Жетекчи бул сөзүн 

окумуштуунун (Манастын күмбөзү) бир эле ыры үчүн айтып айыптап 

жатпагандыр балким? Бирок, окумуштуу М. Белоцкий менен болгон кийинки 

сүйлөшүүлөрү оң тарапка чечилет. Анткени М. Белоцкий К. Тыныстанов 

менен сүйлөшкөндө анын жогорку деңгээлдеги билимдүүлүгүн, дүйнөлүк 

тилдердин чыгышы боюнча берген суроолоруна алган жоопторуна ынанып 

баа берген. Ал: ―Жолдош Тыныстанов, сиз жөнүндө айрым жолдоштор мага 

тескери маалымат берген экен. Көрсө сиз, аябагандай терең билимдүү 

окумуштуу турбайсызбы. Сиз өңдүү илимге өтө терең берилген кызматчы 

кыргыз эли үчүн керек. Мен эми Кыргызстанга катчы болуп жаңыдан 

келдим. Мындан ары бирге иштешели, мен жардам берем‖ деп кол 

алышышат.  Жетекчи менен болгон алгачкы сүйлөшүүлөрдөн кийин эле ал 

улуу ―Манасты‖ дүйнөгө таанытуу керек. Аны орус тилине которуу 

зарылдыгы турат деп маселе көтөрүп, республикалык бюджеттен 80 миң сом 

акча бөлдүрөт. Манастын ―Чоң казатын‖ которууда К. Тыныстанов, К. 

Карасаев, У. Абдыкаимов, Т. Саманчиндер сапма-сап котормосун иштешет. 

Ал котормону көркөмдүк жагынан кооздоп иштеп чыгыш үчүн К. 

Тыныстанов Москвадан үч котормочуну, атаганда С. Липкин, Тарловский, 

Пенковскийлерди  да кызматташууга чакырат. Бул томго ал өзү редактор 

болуп, баш сөзүн жазат. Эмне үчүн ушул иштерге, архивдик маалыматтарга  
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негизденүү менен К. Тыныстановду Манас эпосун изилдөөнүн башатында 

турат деп түз эле илимий адабияттарда бирдиктүү айтылбай келе жатат? 

 К. Тыныстановдун Манас эпосу боюнча акыркы маанилүү 

эмгектеринин бири болуп, 1935-жылдын 27-28-декабрларында Кыргызстан 

обкомпартиясынын демилгеси менен өткөн Бүткүл Союздук ―Манас‖ таануу 

боюнча конференцияда жасаган доклады болду. Окумуштуу эпостун олуттуу 

учурларына токтолуп бир топ маанилүү ойлорду, алдыда аткарылчу 

иштердин планын берген. ―Манас жомогунун кыргыз эли үчүн мааниси‖ деп 

аталган темада доклад кызыктуу болуп, андан кийинки сөзгө чыккан М. 

Ауэзов ―К. Тыныстановдон кийин бизге айта турган сөз калган жок‖ деп 

баштаса да анын да доклады кызыктуу болгон. Бул темада окумуштуу Е. 

Поливанов да доклад менен чыккан. Эпостун пландалган бөлүгүн которуу 

иштери 1937-жылы бүтүп, БКП (б) Кыргыз обкому эпосту бастыруу боюнча 

маселени карайт. Чоң казат бөлүгүн орус тилинде Октябрь революциясынын 

20 жылдыгына карата басып чыгарууну тездетүү үчүн К. Тыныстанов 

Москвага командировкага жиберилет. Ушул эле иштин алкагында 

Сагынбайдын варианты боюнча К. Тыныстанов жана Юдахин Көкөтөйдүн 

ашы эпизодун орус тилине которушсун деген мааниде чечим кабыл алышат. 

Улуу Ата мекендик согуштан кийин 1946-жылы ал том орус тилинде чыгып, 

котормосунун редактору К. Юдахин болуп, башкы сөзүн жазган Жакишев 

менен Масальков болуп чыкты [4,с.13-14]. Ошентип, окумуштуунун 

жогоруда келтирилген аракеттерине карабастан Манас эпосуна тиешелүү 

маселеде анын башкы демилгечи, котормочулук кылганы же редакторлук 

кылганы тууралуу ысымы аталбай келди.  

Манас эпосуна гана эмес жалпы эле жыйналган материалдарды 

текстологияга негиздеп системага келтирүү, кайра иштеп чыгуу, басмага 

даярдоо иштеринин баары илимий комиссиянын төрагасы катары 

окумуштуунун көз алдынан өтүп турганы кандай чоң эмгекти, күчтү, 

убакытты талап кылды  эле? Бул эмгек эмей эмне? Эпос боюнча азап-

кордукту К. Тыныстановдон артык ким тартты? Совет доорунун ошол 

сталиндик репрессиядан кийинки мезгилде деле, кайра куруу мезгилинде 

деле таланттуу акын, окумуштуу катары эмгектери, үзүрлүү аракеттери 

архивдик жана башка булактардан алынып иликтелип, кыргыз коомчулугуна 

жарыялоо иштери өз деңгээлинде  жүргүзүлбөгөнү түшүнүктүү иш. А бирок, 

эгемендүүлүктөн кийин эркин ойлоо мүмкүнүчүлүгүнүн жаралганына 30 

жыл убакыт өтсө да тарых жана башка илимдин тармактарында бул улуу 

инсан боюнча дале болсо ири масштабдагы илимий иштердин солгун 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

99 

 

жүрүшү изилденүүчүлөрдүн алдына олуттуу маселени жаратып тургандыгы 

анык. Окумуштуунун ошол отузунчу жылдарда Манастын айланасында 

идеологиялык күрөш күчөгөндө аргументтерге таянып, коргоого аракеттенип 

сүйлөгөн сөздөрү бүгүн да таң калтырат. Анын оюу боюнча эпос тарыхый 

эстелик катары кыргыздардын гана эмес, Орто жана Борбордук Азия 

элдеринин байыркы тарыхына таасирин тийгизет. Тарых илими үчүн даяр 

материалды бербешин, бирок өткөн кылымдардын кызыктуу обьекттеринин 

бул же  башка учурларын тактоо үчүн чийки түрдө болсо да маалымат 

берээрин  белгилеген.  А чындыгында бүгүн эпостун кыргыз элинин тарыхын 

чагылдырган бүтүндөй бир энциклопедия экендиги анык болуп отурат го? 

Эпос тарых илими үчүн да кызмат кылууда.   

1937-жылда 5-ноябрда Кыргызстан БК КП (б) борбордук комитетинин 

токтому чыгат. Токтомдо ―Ввиду того, что разработка старого текста велась 

вредительски, издание ―Манас‖ приостановить..‖ деп белгиленет. Ага М.К. 

Аммосов кол коет.  Мына ушундан кийин К. Тыныстанов камалып 

репрессиянын курмандыгы болот. Жогорку соттун Аскер коллегиясы К. 

Тыныстановго Социал-Туран партиясынын жетекчи борборуна кирген жана 

өзүнүн чыгармаларын контрреволюциялык улутчулдук идеяларды киргизип, 

идеологиялык майданда бузуп-жаруучулук иш жүргүзгөн деп айыпталган [5, 

с.14-15]. Ошондон кийин көптөгөн жылдар бою анын ысымы илимий 

чөйрөдө аталбай, эмгектери жарыкка чыкпай, бааланбай келди. 1964-жылы 

партиялык жактан акталган. Эгемендүүлүктүн алдыңкы жылдарында өзгөчө 

кыргыз илим чөйрөсүндөгү ишмердиги бааланып, адабий мурастары тууралу 

изилдөөлөр жанданган.   

Корутунду 

1.Жогоруда келтирилген материалдар көрсөтүп тургандай,  К. 

Тыныстанов улуу эпос Манасты изилдөөдө, даңазалоодо сиңирген эмгеги 

чоң. Анткени К. Тыныстановдун илимий, чыгармачыл ишмердүүлүгүндө 

Манас эпосунун өзгөчө маанилүү орду бар эле. Ал Манас эпосун 

даңазалоодо, дүйнөгө таанытууда, эпосту илимий иликтөөгө биринчилерден 

болуп жол салган кыргыз окумуштуусу. 

2. К. Тыныстанов кыргыз эли анын тарыхы, алдыдагы өнүгүүсү үчүн 

чын дилден күйгөн мекенчил эл уулу, тарыхый инсан. Мындай мүнөздөмө 

берүүгө анын ар бир ой-максаттары, иш-аракеттери жана алардын 

жыйынтыктары далил болот. Улуу окумуштуунун Манасты туу тутуп, аны 

кыргыз элинин өнүгүүсүндөгү башкы улуттук идеологияга айландырганы 

талашсыз.   
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3. Кыргыздын кызыл профессору элге, мамлекетке кызмат кылуунун 

үлгүсү болуп калат. Ал өзүн кыргыз элинин сабатсыздыгын жоюда жасаган 

аракеттери, тил илимине салган даңгыр жолу менен түбөлүктүүлүккө 

айлантты.   

4. К. Тыныстановдун илимпоз катары кыргыз тил илимине жасаган 

эмгеги боюнча топ илимий изилдөөлөр жеткиликтүү жүргүзүлгөн. Илимий 

жыйынтыктар да чыгарылган. А бирок окумуштуунун Манас эпосу боюнча 

жүргүзгөн иши тарых, тил илимдери боюнча алектенген окумуштууларга 

изденүү зарылдыгын көрсөтүп турат. 

Сунуштар 

1.Улуу инсандын кыргыз элине, башка элдердин достугуна кызмат 

кылган изги кызматы, адабий-илимий мурасы совет доорунун тушунда 

унуткарылганы менен бүгүнкү эгемендүүлүктүн доорунда тарыхый 

аспекттен алып караганда да тереңден иликтелүүгө жатат деп айтууга болот. 

Ага байланыштуу мурун тыюу салынган материалдарды издөө үчүн Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик архиви, Улуттук коопсуздук кызматынын 

архиви жана Россиянын мамлекеттик архивдери менен иштеп, 

материалдарды системага келтирип илимий айлампага киргизүү, 

коомчулукка чыгаруу зарыл. Эпосту изилдөөдө илимий эмгектерди анализге 

алуу менен жалпылаштырбастан мезгилдерге бөлүп кароо, изилдөөнүн 

максаттары менен милдеттерин туура аныктоо, кайсы нукта изилденгени, 

эпос менен изденүүчүлөрдүн, коомчулуктун ортосундагы байланыштарды 

ачып берүүгө жана келип чыгуучу негизги жыйынтыктарга көңүл буруу 

керек.  

2. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын салыштырмалуулук 

менен болсо да тактоо. Республиканын аймактарындагы репрессияга туш 

болгон бирок, дале болсо али белгисиз инсандарды иликтөө. Иликтөөдө эл 

арасынан оозеки сурамжылоо иштерин да жүргүзүү. Республикалык 

архивдеги жана жергиликтүү облустардагы партархивдерде бул маселедеги 

материалдарды изилдөө. 

3. Таланттуу окумуштуу эпоско театралдык өмүр берген алгачкы 

инсан. Кыргыз драма жана опера, балет театрларынын репертуарларында 

Манас улуттук баатырдык эпос катары коюлуп турду. Бирок дүйнөлүк 

деңгээлдеги көркөм тарыхый тасма тартылбады. Дал ушул маселе бүгүн да 

күчүндө турат.    

4. Элдин мекенчилдик, улуттук ар-намысын ойготуучу Манас эпосунан 

алынган идеяларды кайра жандандыруу. Манастагы эл-журттун ажырагыс 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

101 

 

бүтүндүгү, улут аралык ынтымак, улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет, 

арыбас мээнет, алдыңкы өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу, 

гуманизм, айкөлдүк, табият менен таттуу мамиледе болуу, Кыргыз 

мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо тууралуу 7 осуятын 

коомчулуктун бардык катмарына жайылтууну колго алуу.  

5. К. Тыныстановдун илимпоз катары кыргыз тил илимине кошкон 

салымы баа жеткис. Бул жагынан бир топ эле илимий изилдөөлөр 

жеткиликтүү жүргүзүлгөн. Илимий жыйынтыктар чыгарылган. А бирок анын 

көп кырдуу таланттуу акын, мамлекеттик ишмер катары бейнеси толук ачыла 

элек. Айрым изилдөөлөрдө жогорку мамлекеттик кызмат орунда иштебеген 

деп да айтылат. Ошол эле Е. Поливановду кызматка чакыруу демилгесин 

көтөрүп Кыргызстанга келтирүү анын кадрлар менен иштешүүдө мыкты, 

көздүү жетекчи экендигинен кабар берип турат. Этнограф С.М. Абрамзонду 

да Кыргызстанга чакырып музей уюштуруу үчүн жетекчилик кызматка 

койдурганы, тарых илимдеринин доктору В.В. Бартольд менен кыргыз 

элинин тарыхы боюнча кызматташуусу анын кыраакы жетекчилигинен ачык 

кабар берип турат. Ошондуктан окумуштуунун кыргыз элинин алгачкы Эл 

агартуу комиссары, биринчи кыргыз гезити Эркин-Тоонун редактору, 

Кыргыз маданият курулуш институтунун директору кызматтарын аркалаган 

мезгилдерин изилдөө зарылдыгы бар.  
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ӨЗГӨН ТАРЫХЫЙ-АРХИТЕКТУРАЛЫК КОМПЛЕКСИ ИСЛАМ 

АРХИТЕКТУРАСЫНДА 
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Аннотация: Өзгөн шаары бүтүндөй Борбордук Азиядагы эң байыркы шаарлардан. 

Шаар араб, фарсы, түрк тилдеринде жазылган даректерден белгилүү болду. Өзгөн б.з.ч. 

1-миң жылдыктын аягында 70 тен ашуун чоң жана чакан шаарлары, күлүктөрү менен 

белгилүү болгон Давань мамлекетиндеги ири шаарлардын бири болгон. Андыктан 

шаардын пайда болушу б.з.ч. II-I кылымдарга таандык. Шаар азыр да жер алдындагы 

куурлар, өтмөктөр, бышпаган жана бышкан кирпичтерден, паксадан курулган 

дубалдардын бөлүктөрү сыяктуу бир топ  маданий катмарга ээ. Өзгөн Карахандар 

мамлекетинин тушунда батыштагы борбору болгон кезинде гүлдөп өнүккөн. Түрдүү 

архитекуралык курулуштар салынып, соодагерлерди тейлеген кербен-сарайлар, таш 

төшөлгөн жолдору менен ислам маданияты, архитектурасы өнүккөн шаарга айланган. 

Ислам маданиятындагы архитектуралык стиль жакынкы Чыгышта VII кылымдарда 

пайда болуп, мусулмандар каратып алган Индия, Иран, Орто Азия жана башка 

аймактарга тараган. Ислам архитектурасындагы өзгөчөлүктөр катары саналган 

кумпалар, көп кабаттуу үйлөрдүн бийиктигине тең мунара жана медресе, 

мавзолейлердин курулушу эсептелет. Өзгөндөгү мунаранын алгачкы 44, 7 метрден ашкан 

бийиктиги эле  бул сөзүбүзгө күбө.  

Ачкыч сөздөр: Карахандар мамлекети, ислам маданияты, ислам архитектурасы, 

ислам дини, мунара, мечит-медресе, мавзолей, искусство.  

 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС УЗГЕН В 

ИСЛАМСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Темиралиева Гүлжамал Тайлакбаевна, к.и.н.  
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технологии и образования имени 

      академика Б.Мурзубраимова ОшТУ 

Өзгөн, Кыргызская Республика 

E-mail: temiralievat@mail.ru 

 

Аннотация: Узген - один из древнейших городов Средней Азии. Город был известен 

по сведениям, написанным на арабском, персидском и турецком языках. В конце 1-го 

тысячелетия до нашей эры Озгон был одним из крупнейших городов в государстве 
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Давань, который известен своими более чем 70 большими и маленькими городами и 

небесными лошадями. Следовательно, зарождение города восходит к 2-1 векам до нашей 

эры. В городе все еще есть культурный слой, такой как подземные трубы, 

водопропускные трубы и части стен из обожженного и необожженного кирпича и 

пакса. Озгон процветал во времена государства Караханидов как его западная столица. 

Город прославился исламской культурой, развитой архитектурой и своими мощеными 

дорогами, караван-сараев, которые обслуживали купцов. Архитектурный стиль 

исламской культуры появился на Ближнем Востоке в VII веке и распространился на 

оккупированные мусульманами Индию, Иран, Среднюю Азию и другие территории. К 

особенностям исламской архитектуры можно отнести строительство медресе и 

мавзолеев, башен, чьих высота ровна на высоту многоэтажных домов. Первоначальная 

44 метровая высота башни в Озгоне является доказательством нашего мнения. 

Ключевые слова: Караханидское государство, религия ислам, исламская культура, 

исламская архитектура, минарет, мечит-медресе, мавзолей, искусство 

 

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL COMPLEX OZGON IN ISLAMIC 

ARCHITECTURE 
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International Uzgen Institute of technology 

And education named after Academician B. Murzubraimov OshTU,  

Ozgon, Kyrgyz Republic 

E-mail: temiralievat@mail.ru 

 

Abstract: Ozgon is one of the oldest cities in Central Asia. The city was known for 

information written in Arabic, Persian and Turkish. At the end of the 1st millennium BC, Ozgon 

was one of the largest cities in the state of Davan, which is famous for its more than 70 cities and 

towns and heavenly horses. Consequently, the origin of the city dates back to 2-1 centuries BC. 

There is still a cultural layer in the city such as underground pipes, culverts, and parts of fired 

and adobe walls.Ozgon flourished during the Karakhanid state as its western capital. The city 

became famous for its Islamic culture, advanced architecture and its paved roads, caravanserais 

that served merchants. The architectural style of Islamic culture appeared in the Middle East in 

the 7th century and spread to the Muslim-occupied India, Iran, Central Asia and other 

territories. The features of Islamic architecture include the construction of madrasahs and 

mausoleums, towers, whose height is equal to the height of multi-storey buildings. The original 

44m high tower in Ozgon is proof of our opinion. 

Key words: state of the Karakhanids, Islamic culture, Islamic architecture, islam, 

minaret, iskusstvo. 

 

Киришҥҥ  

Карахандар доорунун тушунда Кыргызстандын аймагында Өзгөн 

тарыхый-архитектуралык комплексинининархитектуралык курулушун 

изилдөөгө алуу. Ал үчүн: 

 Карахандар каганатынын (940-1212) ислам динин мамлекеттик дин деп 

жарыялашын жана натыйжада аталган аймактарда калыптанган ―ислам 
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ренессансынын» искусство менен маданияттагы ислам 

архитектурасынын натыйжаларын тактоо; 

 Өзгөн мунарасы жана мавзолейдин архитектуралык курулушундагы 

өзгөчөлүк жана жалпылыктарды Орто Азиядагы айрым ислам 

архитектуралык курулуштар менен салыштырмалуу кароо; 

 Орто кылымдык курулуштарда мамлекеттин саясий, экономикалык, 

социалдык жана маданий байланыштарынын чагылдырылышын Өзгөн 

тарыхый-архитектуралык комплекстин мисалында анализге алуу. 

Изилдөөнҥн материалдары жана методу: 

Бул макалада изилдөөнүн негизги булактык базасы болуп Өзгөн 

тарыхый-архитектуралык музей комплексинин обьекти, Кыргызстанда жана 

Орто Азиядагы ислам маданиятынын калыптанышы, ислам архитектурасы 

тууралуу жазылган илимий эмгектер эсептелет. Коюлган тапшырмага жетүү 

үчүн изилдөөнүн методологиялык негизин обьективдүүлүк, историзмдин 

принциптери, салыштырма-аналитикалык методдор түздү.  

X-XII кылымдарда Орто Азиянын аймагында анын ичинде 

Кыргызстанда алгачкы мусулман түрк мамлекети катары таанылган 

Караханийлер мамлекетинин доору өттү. Караханийлер заманында 

экономикалык, социалдык, маданий прогрессивдүү жылыштар болгондугу 

тарыхтан белгилүү болуп калды. Карахандар каганатында (940-1212) ислам 

дини мамлекеттик макамга ээ болгон. Бир катар түрк жана кыргыз уруулары 

XII кылымдын башталышына чейин исламдашууга өткөндегенибиз менен 

жергиликтүү элде мурунку диний ишенимдер калыптанып калгандыктан 

адегенде отурукташкандарыислам динин кабыл алышкан [2]. Ага 

байланыштуу Кыргызстандын аймагында ислам дини XVII кылымдарга 

барып толук орноп бүткөн. Ислам дининин орношу менен дин гана эмес 

жалпы араб илими, араб цивилизациясы кошо келди. Дал 

ошолдоордошааркурулушуөрчүгөн, көркөм адабият, илим, 

билимкеңиритараган. Фарсы, араб тилдүү өнүккөн адабият менен катар түрк 

тилдүү адабият калыптана баштаган. Энциклопедиялык масштабдагы 

орошон ойчулдардын чыгармалары негизинен араб тилинде, ал эми поэзия 

дээрлик иран тилинде жаратылган. Мамлекеттин карамагына кирген чөлкөм 

исламдын тийгизген оң таасири менен илимий, маданий өнүгүүдө болду. Ал 

кездеги Кыргызстандын аймактарында жашаган улуу агартуучулардын, 

мисалы Ж. Баласагын, М. Кашкари, Абу Бакр Ас Сарахси, Өзгөндүк шейх 

Бурхан ад-дин Кылыч, Сулейман ал-Оши, Мансур ал-Оши жана 

башкалардын чыгармалары муну тастыктап турат.Карахандар өлкөсү 

Швецариялык чыгыш таануучу Адам Мец илимге киргизгендей 
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―Мусулмандык ренессанс‖ жүрүп жаткан аймакка кошулган [6]. Мусулман 

дүйнөсү Жакынкы, Орто жана Ыраакы Чыгыштын кээ бир өлкөлөрүн, 

Түштүк-Чыгыш Азияны, анын ичинде Азиянын сыртында жайгашкан 

аймактарды камтыган. Ошондуктан, чыгыш мусулмандардын орто 

кылымдардагы искусствосу тууралуу сөз болгондо, биз Жакынкы Чыгыш 

өлкөлөрүнүн, анын ичинде Африканын түндүгүн жана Испаниянын 

түштүгүн, Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүн, анын ичинде Орто Азияны жана 

Кавказдын чыгыш региондорун (азыркы Азербайжан), ошондой эле азыркы 

Россиянын европалык бөлүгүндө жайгашкан Түндүк Кавказ жана Волга 

боюндагы аймактарды эске алабыз. 

Адаттаокумуштуулар мусулман дүйнөсүнүн зор салымысыз Европада 

эч кандай Кайра Жаралуу доору болмок эмес деп эсептешет. А чындыгында 

миң жылга чейин ислам баарынан чоң географиялык аймакты кучагына алган 

дүйнөнүн алдыңкы цивилизацияларынын бири болгон. Андай болсо бул 

цивилизация исламдык Кайра Жаралуу доорун жана анын туундусу болгон 

Батыштагы Ренесансты ачып берет. Мисалы, Испаниядагы эң кооз эки 

эстелик ислам искусствосунун үлгүсү болуп саналат: алар Кордовадагы Улуу 

мечит менен Гранаданын Альгамбрасы. Бул эки имарат ачык, жаркыраган 

жана көркөмдүү, арабескалар менен каллиграфияга жана геометриялык 

оймолорго бай [1,38]. Араб каллиграфиясы архитектура сыяктуу эле 

мусулман дүйнөсүндө искусствонун маанилүү формасы болуп саналат. 

Адегенде Курандын баштагы көчүрмөлөрү жантык скрипт менен жазылган 

[1,41]. Мусулман дүйнөсүнөнбүгүнкү күндө да бай дизайн 

мененжасалгалардыжанакооз каллиграфияны, китептик иллюстрацияларды, 

миниатюрдук живописти жана иллюминацияланган кол жазмаларды көрүүгө 

болот. Геометриялык оймолору бар арабескалар исламдык эстетикага 

мүнөздүү форма болуп саналат. 

Ал эми көрүнүктүү  орус окумуштуусу, белгилүү чыгыш таануучу, 

академик Н.И. Конрад XIV кылымдагы Италиядагы Кайра Жаралууга чейин 

эле IX-XII кылымдарда Чыгышта ушундай жандануунун болгондугун, андан 

соң ал процесс бүтүндөй Европага жайылгандыгын көрсөтөт. Ал мындай 

жыйынтыкка Чыгыш цивилизациясынын тарыхын изилдегенден кийин 

келген жана илимге ―Чыгыш Ренессансы‖ деген түшүнүктү киргизген.Андай 

болсо алдыда биз сөз кыла турчу Өзгөн мунарасы, Карахандар 

өкүмдарларынын мавзолейи да ошол  чыгыш цивилизациясынын өркүндөгөн 

архитектуралык курулушунунбир далили болуп калат. Негизи ислам 

маданияты ислам дүйнөсүнүн жана мусулман элдерине тийиштүү болгон 

өсүп-өнүгүүнүн бардык процесстерин камтып турат. Диний идеология өз 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

106 

 

учурунда маданий архитектура жаатында да жаңы тапшырмаларды койгон. 

Натыйжада жаңы маданий курулуштар мечит, медреселер жана мавзолейлер 

пайда болгон. Акырындап жүрүп ислам өлкөлөрүндөгүдөй эле Өзгөндө да 

курулган мечиттер, медреселер, мунаралар шаар куруу, саясий,  социалдык 

мамилелеринде башкы курулуштарга айланат. Бышырылган же 

бышырылбаган кирпичтер, таш, гипс, жыгач жана камыш,кийинчерээк 

мрамор плиталарыкурулуштун негизги материалдарын түзгөн. Курулушта 

ислам стилин ачык көрсөткөн архитектуралык элементтер: арабеска, 

симметриянын пайдаланылышы, михраб, ачык түстөгү өңдөр, аркалар, 

мукарнас, машрабия, айван, колонналараркылуу так аныкталып турат. 

Андыктан Р.Хилленбранддын мечиттерди―ислам архитектурасынын ачкычы‖ 

деп атагандыгы жана бул метафора көптөгөн изилдөөчүлөр тарабынан азыр 

да кайра-кайра кайталанып келиши жөн жерден эместиги маалым болот 

[5,123]. Ага байланыштуу иликтөө ишибизде мусулман искусствосунун 

мыкты орнаменттик үлгүлөрүнүнтак ушул мечиттерде көрсөтүлгөндүгүн 

белгилейбиз. 

Ошентип, Карахандар мамлекети 1041-1042-жылдары каганат өзүнчө 

чыгыш жана батыш каганаттыгына бөлүнөт. Мында борбору Баласагун 

болгон Чыгыш каганаты (кийинчерээк Кашкарда), ал эми борбору Өзгөн 

болгон Батыш каганаты (кийин Самарканд болгон) өз алдынча өнүгүүнүн 

жолунда болот. Ал мезгилде маданият борборлору өкүмдарлардын, аймак 

башкаруучуларынын жашаган жери болгон. Ошондуктан батыш каганаттын 

борбору болгон Өзгөндө ислам архитектурасынын өнүккөндүгүн көрсөткөн 

тарыхый архитектуралык курулуштар салынат. Өзгөн мунарасы тууралуу сөз 

кылганыбызда адегенде мунара сөзүнүн этимологиясына маани берүү 

абзел.Орус тилиндеги башня (мунара) сөзү  [-nja] суффиксин кошуу менен  

батыш славян тилдеринин ортомчулугу аркылуу италия тилинен келген. 

Көптөгөн изилдөөлөр бул сөздүн биринчи жолу XVI кылымда пайда 

болгондугун белгилейт. Жазуучу жана котормочу А. Ф. Рихтер (XVIII к.) 

«Исследования о влиянии монголо-татар на Россию» деп аталган эмгегинде 

―башня‖ сөзүн түрк тектүү сөзгө байланыштырган. Татар лингвисттери да 

―башня‖ сөзүнүн баш - ―голова‖, ―вверх‖, ―вершина‖  түрк тилдүү сөздөн 

келип чыккандыгын белгилешет. Мындай чечмелөөлөрдүн жыйынтыгы 

чыгыш таануучу Н.И.Конраддын иликтөөлөрүнүн туура болгондугун дагы 

бир жолу ачык эле далилдейт. Анткени мунара курулуштары (Бурана, Өзгөн) 

XI-XII кылымдарда эле Караханийлер доорунда курулбады беле? Ал эми 

―мунара‖кыргызча аталган сөзү түбүндө араб тилинен алынып (мэначэ), 

атайын салынган бийик курулушту билдирет.  
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Жыйынтык жана талкуу 

Жогоруда белгилегендей Өзгөн мунарасынын курулушу болгон мезгил 

―Мусулманчылыктын жана Чыгыш Ренессансынын (кайра жаралуунун)‖ 

мезгилине туура келип, ал учурдагы ислам архитектурасынын салттык 

технологиясын да өзүнө камтыган.  Тактаганда бышкан кыштан кыналып 

дубалынын бийик курулгандыгы, куполу, Карахан өкүмдарларынын 

мавзолейине, мечитке жакын жайгашкандыгы, кире бериш эшигинин кыбыла 

жакты каратылышы ал учурдагы ислам архитектурасынын компоненттерин 

көрсөтүп турат.  Мунаранын сырткы көрүнүшү, көркөм кооздолушу да 

өзгөчө.Мунара конструкциясы жагынан Буранага окшош: сегиз кырлуу 

пайдубалдын үстүнө курулган. Өлчөмдөрү деле бирдей.  Демек Өзгөн 

мунарасы ошол эле Бурананын композициясын кайталаган. Бирок Өзгөн 

мунарасынын кирпичтен жасалган декорациясы бир топ эле кооз. Андагы 

орнаменттин  түрлөрү: татаал өрмө, мелиандр, гүлдөр, каршы-терши 

айкалышкан чиймелери бар ромбдор. Демек мунаралардын курулушунда 

көркөм эстетикалык образы кийинчерээк пайда болгондугун жана орто 

кылымдагы усталарда бир топ эле тажрыйбалар акырындап топтолуп 

калгандыгын байкоого болот. Мунаранын сырттан караганда бош көрүнгөн 

ичинде54 ички тепкичтери бар. Атайын желдетүү максатындагы терезелер  

ошол учурдун архитектурасынын өнүккөндүгүн айгинелейт. Мунара 

мусулмандарды азанга чакырууга арналган, согуш учурунда болсо кароол 

катары пайдаланылган. Ошондой эле мунара шаардын ортосуна 

курулгандыктан маяк катары да кызмат кылгандыгын кошумчалай кетүүгө 

болот. Сириядагы, Египеттеги жана Турциядагы ислам архитектурасынан 

айырмаланып Орто Азиядагы минареттер мечит-медреселерден өзүнчө 

курулгандары кездешет. Өзгөн мунарасы да мавзолейден жүз метр аралыкта 

курулган жана шаарга кирген-чыкканды карап байкоого, элди намазга 

чакырууда мыкты кызматты аткарып турган.Демек шаардын облигинде 

мурунтан эле мунаралардын бийиктиги чоң роль ойноп келгендигин билүүгө 

болот [4]. 

Өзүнчө турган минареттер адатта мечиттердин алды тарабында мисалы, 

Хивада, Бухарада, Каирде жана анын катарында Өзгөндө курулгандыгын 

байкоого болот. Өзгөн мунарасынын жанында мурун мавзолейден башка 

мечиттин курулушу болгон бирок, ал биздин күндөргө келип жеткен эмес. 

Ошондой эле аталган мунараларда дегеле бүтүндөй Орто Азияда курулган 

минареттерде типологиялык белгилери жагынан мисалы, түпкү тарабы 

подиум менен башталып, көп кырдуу цоколь, конус сымал түркүк, цилиндр 
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түрүндөгү бийиктиги жана түркүктүн уч жагында фонарь сыяктуу бир топ 

бөлүктөргө ээ окшоштуктар бар. Бүгүнкү күндөрдө да Өзгөн мунарасы 

тууралуу анын архитектуралык-көркөм образы, типологиясы, генезиси 

тууралуу маселелер көптөгөн өлкөлөрдүн илимпоздорун кызыктырып 

келүүдө. 

Ал эми мавзолей тууралуу маалыматтар абдан кенен берилип 

коомчулукка маалым. Белгилүү болгондой эле, эң алгачкы курулган мавзолей 

бул ортоңкусу болуп саналат. Окумуштуу Кон-Винердин изилдөөсүнө 

караганда ортоңку мавзолей 1012-1013-жылдары курулган жана бул 

карахандардын төбөлү Наср ибн Алиге арналган. Орто Азиянын 

архитектуралык эстеликтерин изилдөөчү Засыпкин Б.Н, ортоңку мавзолей 

сырткы түзүлүшү боюнча эң алгачкы мавзолей экендигин айткан. 

Окумуштуунун ою боюнча мавзолей шаардын батыш тарабындагы кире 

бериш дарбазасы катары да тургузулган. Кара-Дарыяны бойлой өткөн 

жолоочулар, кербендер ал жерге зыярат кылуу үчүн кайрылышкан. 1920-

жылдары бул мавзолей реставрацияланган(калыбына келтирилген). ортоңку 

мавзолей кулай баштаган мезгил болгон. Себеби түндүк мавзолейдин 

түштүк-батыш бурчундагы колоннасы ортоңку мавзолейдин колоннасынын 

ордуна тургузулган. Курулуштагы ушул эле ыкма түштүк тараптагы 

мавзолейди курууда да колдонулган. Ортоңку мавзолейдин чыгыш 

фасадындагы колонналардан анча-мынча фрагменттери гана сакталып 

калган.  Түндүк мавзолейди курууда усталар өз чеберчилигин андан-ары 

жакшыртып, өз ишинде колдонушкан. Усталар бардык аракетин бул 

мавзолейдин негизги фасадын тургузууга жумшашкан, ошон үчүн түндүк 

мавзолейдин фасады ар кандай орнаменттерге ою-чиймелерге бай жана 

мавзолейди тургузууда жылмаланган кирпичтер, терракоталар колдонулган. 

Негизи жогоруда да белгиленгендей ислам дүйнөсүндө ыйык китепти 

көчүрүп жазуу, аны кооздоп жасалгалоо көркөм чыгармачылыктын маанилүү 

түрүнө айланып, муну менен каллиграфтар өздөрү гана эмес башкаларга да 

эстетикалык рахат тартуулай алышкан [3, 211]. Мавзолейдеги колонналар 

дагы көңүл бурдурат, алардын диаметри 83-88 см, майда кирпич менен 

айланта кооздолгон. Ал кооздукту курулуш жүрүп жатканда жасашкан, кооз 

кирпичтердин калыңдыгы 16-17 см, колонналардын сыртынын бир аз 

түзүрөөк эмес экени байкалып, толкун сымал болуп турат. 1920-жж 

окумуштуу А.Ю. Якубовский түндүк жана түштүк мавзолейдеги жазууларды 

чечмелеп , алардын күнүн аныктаган. Ал жазууларда: “Бул Давлет хан 

Мустафа Мухаммед хижранын 547-жылынын төртүнчү айында 3-күнү 
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башталган. Алла анын өзүн, үй-бүлөсүн жана жанөжөкөрлөрүн колдосун. 

Алла улук.”, деп жазылган. Бул текст нахс жазуусу менен жазылган. 

Жазуунун максаты Караханид мамлекетинин өкүмдарларынын ысымдарын 

түбөлүккө калтыруу менен бирге ислам динин жайылтуу экенин ачык 

байкоого болот. 

Эми мавзолейдин кооздолушуна маани берүү менен ал мезгилдин 

архитектурасына, ошол эле учурда диний, мамлекеттик саясий 

кызыкчылыктарга курулуш аркылуу да таасирдин болгону тууралуу сөз 

кылалы. Үч күмбөздүн  (ортоңку күмбөз XI кылымда 1012-1013-жылдарда, 

түндүк жагындагы күмбөз 1152-жылы, түштүк жагындагы үчүнчүсү 1186-

1187-жыдарда курулган) тең сырткы декорлорундагы геометриялык 

оймолору бар арабескалар исламдык эстетикага мүнөздүү форма болуп 

саналат.Өзгөчө түндүк мавзолей бир топ эле жакшы курулган. Анда кооз 

орнаменттердин болушу, жылмакай кирпичтер, терракоталар 

колдонулгандыгы менен айырмаланат. Мусулман архитектурасында адатта 

декордун элементи катарында Курандан алынган тексттер пайдаланылган. 

Же болбосо ошол обьекттин ичинде жогоруда белгиленгендей көмүлгөн 

инсандын ысымы жазылган. Бул көрүнүш бир эле учурда маалыматтык жана 

эстетикалык, диний багытты камтый алган чеберчиликти көрсөтөт. 

Өзгөндөгү мавзолейдеги Карахандар окүмдарларынын ысымдары да өтө 

кооздолуп, оймолонуп жазылган. Түз жана бурчтуу сызыктары менен 

жазылып араб жазуусунун эски формасы болгон куфи жазуусу, андан кийин 

насх жазуусу менен жазылган тексттер да мавзолейдин көркөмдүгүнө көрк 

кошкон. Андыктан араб каллиграфиясы архитектура сыяктуу эле мусулман 

дүйнөсүндө искусствонун маанилүү эпиграфикалык формасы же болбосо 

орнаменттин экинчи тиби болуп эсептелет.Адатта ислам архитектурасында 

сыйынып зыярат кылуучу ички жакка кире бериштеги үстүдөгү арка кооздук 

үчүн колонналар арасында жайгашат. Көп жылдыздуу майдаланган түрдүү 

геометриялык жана өсүмдүктөрдүн мотивидеги фигуралар металлдан же 

жыгачтан жасалып мечиттердин башкы порталындагы эшикке орнотулат. 

Өзгөндөгү мавзолейде дагы өзгөчө кирүүчү эшиги бар батыш фасады 

порталдуу болуп, темир панжара менен тосулуп кооздолгон. Мындай 

кооздоолор ислам курулуштарына дайыма салтанаттуу, сүрдүү бирок 

майрамдык түр берип турган. 

Орто Азияда жана Индияда маданий ислам курулуштары порталы 

түстүү керамикалар менен жасалган мозаикалар аркылуу кооздолгон. Бирок 

бул иштер кийинчерээк 1619-жылдарда шаар куруунун жаңы багыты катары 
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жасала баштаган. Ага мисал катары Самарканддагы Шир-Дор медресесин 

атоого болот. Ал эми Өзгөндөгү мавзолей жана мунаранын курулушу 

салыштырмалуу көрсөтүлгөн мезгилден бир топ мурун болгондуктан 

кыштарды гүлдүү кыноо, ганч оймолору, оймо-чиймелүү терракота кеңири 

колдонулган. Демек ислам маданиятында өзгөчө орун алган архитектуралык 

курулуш улам өнүккөндүгүн билдирип турат. Ошентип, Өзгөн мунарасы, 

тарыхый-архитектуралык комплексти түзгөн мавзолей ислам 

архитектурасына таандык болуп XI-XII кылымда жогорку деңгээлде гүлдөп-

өскөндүгүн көрсөтүп турат.  

Корутунду  

Өз мезгилинин ири исламий мамлекети болгон Араб халифатынын 

тарыхый мезгили VIII-XIII кылымдарды камтып, басып алган аймактарда 

ислам цивилизациясын пайда кылды. Жалпы түрк дүйнөсү менен араб 

дүйнөсүнүн көп кырдуу маданиятын жуурулуштуруп жалпы адамзатка орток 

баалуулуктарды түзө алды. Кыргызстандын тарыхында да Карахандар 

доорун ислам цивилизациясынын жаркын өнүгүүсү болгон алтын доор деп 

эсептөөгө болот. Ислам дининин аймакка келиши жана таралышы жалпы 

экономикада, мамлекеттик түзүлүштө, укукта, социалдык мамилелерде жана 

маданиятта, искусстводо терең из калтырды.  

Ислам дининин аймактарда орун алышынан улам келип чыккан ислам 

архитектуралык стили өз ичине мунара, мечит-медресе сыяктуу диний 

обьекттерди камтыгандыгы менен өзгөчө белгиленди. Ислам 

архитектурасындагы өзгөчө стиль Жакынкы Чыгышта VII кылымдан пайда 

болуп, андан ары орто кылымда Индия, Иран, Кавказ, Кичи Азиянын 

аймактарына жана Орто Азияга анын ичинде Кыргызстандын аймагында 

өнүккөн. Архитектуралык курулуштарда убакыт өткөн сайын техникалык 

ыкмаларында  өсүү жүрүп жана курулуш материалдарынын бекемдиги, 

кооздугу алдыңкы орунга чыга баштаган. Арасы 100 жылдай айырмасы бар 

Бурана жана Өзгөн мунаралары, түрдүү жылдарда курулуп, бирок бир 

комплексти түзгөн Өзгөн мавзолейи ага күбө.  

Ислам динин, маданиятын жайылтууда мунаранын, мавзолейдин ролу 

бар экендиги көрүнүп турат. Аталган архитектуралык курулуштар азыр бизге 

бир эле учурда Карахандар доорундагы архитектуралык курулуштардан, 

чөлкөмдө ислам маданиятынын жайылышынан, мусулмандардын 

искусствосунан, дүйнө таанымынан кабар берип турат.Андыктан Өзгөн 

мунарасы жана мавзолей мусулман архитектурасынын уникалдуу эстелиги 

катарында Карахандар мамлекетинин доорун, Өзгөн аймагынын тарыхын 

изилдөөдө, керек болсо Азиядагы диндин, маданияттын, ислам 
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архитектурасынын өнүгүшүн иликтөөдө эң бир баалуу тарыхый булактын 

өзөгүн түзө алат деп ишенимдүү айтууга болот. Ал мезгилдин 

архитектуралык стили бүгүнкү күндөгү заманбап курулуштарды 

долбоорлоодо жана курууда өркүндөтүлгөн формада колдонулуп 

жаткандыгын белгилөөгө болот. Андай болсо мусулман архитектурасы 

дүйнөлүк архитектуранын өнүгүшүнө да олуттуу салым кошкондугун 

белгилөө биздин пикирибизде туура болот. 
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 Аннотация: Макалада Кыргыз Республикасындагы адам сатууга каршы күрөшүү 

боюнча кылмыш-жаза мыйзамдары жана укуктук саясат жөнүндө жалпы маалымат 

берилген. Ошондой эле, Америка Кошмо Штаттарынын Мамлекеттик 

департаментинин “Адамдарды сатуу жөнүндө” докладдарынын негизинде акыркы 

жылдары Кыргызстандагы адам сатуу кылмыштары жана ага байланыштуу 

статистика каралган. Макаланын негизги бөлүгүндө Кыргыз Республикасындагы адам 

сатууну  түп тамыры менен жоюу үчүн аткарылып жаткан иш чаралар, анын 

натыйжасындагы жетишкендиктерге жана кемчиликтерге кеңири мүнөздөмө берилген. 

Ал эми макаланын жыйыктоочу бөлүгүндө адам сатууга каршы күрөшүүдөгү негиз 

болуучу мыйзамдардын иштөө маңызына баа берилип, анализденген.  

 Ачкыч сөздөр: заманбап кул сатуу, адам сатуу, укуктук саясат, кылмыш 

мыйзамдары. 
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 Аннотация: В статье представлен обзор уголовного законодательства и 

правовой политики по противодействию торговле людьми в Кыргызской Республике. 

Также рассматривается уголовная статистика по преступлениям торговли людьми и 

связанных с нею за последние годы в стране на основе докладов “О торговле людьми” 
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госдепартамента США. В основной части статьи приводится подробное описание 

принятых мер по искоренению торговли людьми в Кыргызской Республике, а также 

отмечены достижения и недостатки. В заключительной части статьи дается оценка и 

анализ сущности законов. 

 Ключевые слова: современная работорговля, торговля людьми, правовая 

политика, уголовное законодательство. 
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 Abstract: This article reviews criminal legislation and legal policy in Kyrgyz Republic. 

This includes criminal statistics on crimes related to trafficking in human beings within recent 

years in the country according to the U.S. Department of State’s annual report titled 

“Trafficking in Persons”. The main part of the article provides a detailed description of the 

measures taken to combat trafficking of human beings in Kyrgyz Republic, including 

achievements and shortcomings. The final part of the article provides the related legislation’s 

assessment and analysis. 

 Key words: modern slavery, trafficking of human beings, anti-trafficking legal policy, 

criminal legislation  

 

Киришҥҥ 

Бүгүнкү күндө адам сатуу маселеси дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк 

мамлекеттер үчүн негизги көйгөйлөрдүн бирине айланган. Эл аралык уюмдар 

тарабынан берилген маалымат булактарында заманбап кулчулуктун 

таралышына таасир тийгизген негизги себептер анализденет. Ошондой эле 

адам сатууга кабылып, анын курмандыгына айлангандардын саны жыл сайын 

өсүүсү көрсөтүлүүдө. Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюму 

тарабынан берген расмий маалыматтар боюнча 1999-жылы адам сатуунун 

курмандыгына айлангандардын саны 175 миң адамды түзгөн [1]. Эл аралык 

эмгек уюмунун берген маалыматына караганда 2005-жылга карата буткүл 

дүйнө жүзүндө 12,3 миллион адам мажбурлап иштетүүгө дуушар болушкан, 

анын ичинен 2,45 миллиону адам сатуунун  натыйжасында кулчулукка 

кабылганын айтышкан [2]. АКШнын Мамлекеттик департаментинин 2020-

жылы берген баяндамасында бул сан 25 миллион адамга көбөйгөнү айтылат,  
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ошондой эле аларды кулчулук шарттарында иштеткен адамдар чоң пайда 

табышканы маалымдалат [3,1]. 

Учурдагы уланып жаткан COVID-19 пандемиясынын натыйжасында 

келип чыккан социалдык-экономикалык кризис адам сатууга каршы күрөшүп 

жаткан күчтөрдү алсыздандырып, анын көбөйүүсүнө таасир тийгизип жатат.  

Мындай көрүнүш айрыкча экономикасы начар өлкөлөрдө көбүрөөк байкалат, 

мындай өлкөлөрдүн тургундары жакырчылык кырдаалга туш болгон учурда 

кандай гана иш болбосун иштөөгө даяр болгондуктан тобокелчиликке 

барышат жана көпчүлүк учурда кул болууга дуушар болушат  [4]. 

Кыргыз Республикасындагы кыйын кырдаалга дуушар болгон 

эркектер, аялдар жана балдар адам сатууну киреше табуучу бизнеске 

айланткан башка өлкөдөгү үчүнчү жактар үчүн акчанын негизги булагы 

болуп саналат.  Ошондой эле Кыргыз Республикасы сексуалдык 

эксплуатацияга дуушар болгон аялдарды сатуудагы транзит өлкө болуп 

саналат. Кыргызстандын жарандары Казакстан, Россия, Түркия жана башка 

Европа өлкөлөрүндө кулчулукка окшош шарттарда аргасыздан, айыл 

чарбасында, үй кызматтарында, курулуш иштеринде, токой чарбасында жана 

текстиль өнөр жайларында мажбурлоо жолу менен иштөөгө аргасыз 

болушат. Кыргызстандык аялдар жана кыздар Индия, Казакстан, Россия, 

Түштүк Корея, Түркия, Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ), ошондой эле өлкө 

ичинде сексуалдык эксплуатацияга өтө көп дуушар болушат  [3,2]. 

Кыргызстанда адам сатуу көрүнүштөрүнүн кеңири жайылышынын 

негизги себеби болуп өлкөдөгү оор социалдык-экономикалык жана туруксуз 

саясий кырдаал эсептелинет. Жакырчылык, жумушсуздук, массалык сырткы 

эмгек миграциясы, толук кандуу иштебеген мыйзамдар жана аны коштогон 

башка факторлор өлкөдө адам сатуу көйгөйүнүн жайылышына өтө ыңгайлуу 

шарт түзөт [4]. 

Эл аралык уюмдар заманбап кулчулук көйгөйүн чечүү үчүн көптөгөн 

эрежелерди жана документтерди кабыл алышкан, бирок алар дүйнөнүн 

бардык өлкөлөрүндө адамдар жапа чеккен бул көйгөйдүн татаалдыгын 

чагылдырышкан эмес. 2000-жылы Бириккен Улуттар Уюму адам сатууга 

каршы күрөшүү боюнча эң маанилүү документ – ―Адамдарды, айрыкча 

аялдарды жана балдарды сатуунун алдын алуу, бөгөт коюу жана жазалоо‖ 

боюнча протоколун (Палермо протоколу) кабыл алган. Бул протоколду 2003-

жылы күчүнө кирген БУУнун трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка 

каршы Конвенциясы толуктайт [6]. БУУнун протоколу дүйнөнүн көптөгөн 

өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда адам сатууга каршы күрөшүү 
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боюнча тиешелүү мыйзамдарды жана мамлекеттик саясатты жүргүзүүдө 

маанилүү ролду ойнойт. 

Кыргызстандын адам сатууга каршы кҥрөшҥҥ 

Башка өлкөлөрдөй эле, Кыргыз Республикасынын адам сатууга каршы 

аракеттенүү жаатындагы мыйзамдары ушул маселе боюнча 

ратификациялаган негизги эл аралык документтерге негизделген (1-таблица). 

 

Таблица 1. Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган адамдарды 

сатууга каршы аракеттенҥҥ чөйрөсҥндөгҥ негизги эл аралык документтер жана 

келишимдер 

 

№ 

 

Документтин аталышы Ратификацияланган 

датасы 

1 Эмгек мигранттары жөнүндө ЭЭУнун  №97 Конвенциясы 

(06.08.1949-ж.) 
12.01.1994-ж. 

2 Адамдарды сатууну жана сойкулукту үчүнчү тараптар 

менен эксплуатациялоону токтотуу жөнүндө Конвенция 

(21.03.1950-ж.) 

10.07.1996-ж. 

3 Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу 

жөнүндө Конвенция  (18.12.1979-ж.) 
06.03.1996-ж. 

 Балдардын сатылышы, балдардын сойкулугу жана балдар 

порнографиясы боюнча балдардын укуктары жөнүндө 

Конвенциясы, БУУнун Башкы Ассамблеясынын 

факультативдик протоколу (25.05.2000-ж.) 

04.06.2002-ж. 

4 

 

Бардык эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө 

мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо боюнча БУУнун Эл 

аралык Конвенциясы  (1990-ж.) 

15.04.2003-ж. 

5 

 

Улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы 

БУУнун Конвенциясы  (15.11.2000-ж.) 
15.03.2003-ж. 

6 

 

Адамдарды, айрыкча аялдарды жана балдарды сатуунун 

алдын алуу, бөгөт коюу жана ал үчүн жазалоо Протоколу  

(15.12.2003-ж.) 

15.03.2003-ж. 

7 Мигранттарды жер үстү, деңиз жана аба аркылуу алып 

өтүүгө каршы Протокол  (15.12.2000-ж.) 
15.03.2003-ж. 

8 Казакстан Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы чек ара 

аймактарындагы айыл чарба жумуштарында иштеген 

эмгек мигранттарынын эмгек ишмердүүлүгүн жана 

социалдык жактан коргоо жөнүндө Макулдашуу  

(04.07.2006-ж.) 

28.04.2007-ж. 

9 Адамдарды, адам органдарын жана ткандарын сатууга 

каршы күрөшүүдө Көз карандысыз Мамлекеттер 

Шериктештигиндеги Мүчө мамлекеттердин 

кызматташтыгы жөнүндө Келишим (25.10.2005-ж.) 

5.12.2006-ж. 

10 Бишкекте 1992-жылы 23-июлунда кол коюлган Кыргыз 

Республикасынын Ички иштер министрлиги менен 

Түркия Республикасынын Ички иштер министрлигинин 

13.10.2007-ж. 
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ортосундагы Кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана 

коомдук коопсуздукту коргоо жөнүндө Макулдашууга 

Адамдарды сатууга каршы аракеттенүү жаатында 

кызматташуу жөнүндө кошумча Протокол  (05.09.2006-ж.) 

 

Кыргызстандын адам сатууга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик 

саясатынын жигердүү калыптанышын Кыргыз Республикасынын 

Президентинин 2002-жылдын 21-апрелиндеги "Кыргыз Республикасында 

адамдарды мыйзамсыз сатууга жана сатууга каршы күрөшүү боюнча чаралар 

жөнүндө" Жарлыгы менен байланыштырууга болот. 

Андан кийин адамдарды сатууга каршы күрөшүү жаатында тиешелүү 

улуттук саясатты, ар тараптуу укуктук базаны иштеп чыгуу жана жүзөгө 

ашыруу, эл аралык жана регионалдык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча бир 

катар чаралар көрүлдү (2-таблица). 

  

Таблица 2. Кыргызстандагы адам сатууга каршы кҥрөшҥҥ боюнча мыйзамдары 

жана мамлекеттик негизги демилгелер 

 

№ 

 
Документтин аталышы 

Кыргыз 

Республикасында 

расмий кол коюлган 

кҥн 

1 2002-2005-жылдарга Кыргыз Республикасында 

мыйзамсыз мамлекеттен чыгарууга жана адамдарды 

сатууга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын 

программасы 

21-апрель, 2002-ж.  

 

2 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

мыйзам 

9-август, 2003-ж. 

3 Адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү 

жөнүндө мыйзам 
№ 55, 17-март, 2005-ж.  

4 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

мыйзам 

11-ноябрь, 2005-ж. 

 

5 2008-2011-жылдарга Кыргыз Республикасында адам 

сатууга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы 
№ 51513-сентябрь, 2008-

ж.  

9 Кыргыз Республикасында адам сатууга каршы 

күрөшүү боюнча Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2013-2016-жылдарына карата программасы 

№14, 14-январь, 2013-ж. 

 

10 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-2020-

жылдарына карата Кыргыз Республикасында адам 

сатууга каршы күрөшүү программасы 

№743, 15-ноябрь, 2017-

ж. 

 

11 2017-жылдын 2-февралындагы №19 Кыргыз 

Республикасынын Жаңы Кылмыш-жаза кодекси 

 

2019-жылдын 1-

январынан тартып 

күчүнө кирди 

12 Кыргыз Республикасында адам сатуунун №493, 19-сентябрь, 
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курмандыктарына улуттук жолдомо берүү механизми 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтому 

2019-ж. 

 

 

2003-жылы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине 

"Адамдарды сатуу" деген 124-берене киргизилген, анда оордотуучу 

жагдайларга жараша мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылдан 20 жылга 

чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралган. 

2005-жылы бул статья адам сатуу процессине катыштыгы бар адам 

сатуу боюнча кылмышкерлерди аныктоодо, күнөөсүн мойнуна коюуда жана 

колго түшүрүүдө укук коргоо органдарына жардам берсе, жосунсуз жорук 

жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деген жазуу 

менен толукталган. 

2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген жаңы Кыргыз 

Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 171-беренесинде кылмыштын 

ушул түрү үчүн жазанын II, III жана IV категориялары көрсөтүлгөн - адам 

сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган, б.а. эки жыл алты айдан 10 

жылга чейин эркинен ажыратуу [7,1]. 

Мындан тышкары, бул макалада "жалдоо" жана "эксплуатациялоо" 

терминдеринин аныктамалары жөнүндө эскертмелер келтирилген. Ошондой 

эле, адам сатууга шектелген адам укук коргоо органдарына кылмыш ишин 

тергөөдө жардам берген учурда, тиешелүү иш-аракеттерди жасагандыгы 

үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат деп көрсөтүлгөн [7,2]. 

Адамдарды сатуу - бул адам сатуунун өзгөчө чөйрөсүн түзгөн, кээ бир 

жогорку органдардагы кээ бир кызыкдар тараптар аркылуу кылмыштын изин 

жабууда көмөк көрсөтүлгөн, бири-бири менен чырмалышкан топтордун өтө 

татаал, социалдык жана укуктук көрүнүшү. Чет мамлекеттердин укук 

колдонуу практикасынын тажрыйбасы, адам сатууга байланышкан 

кылмыштар көпчүлүк учурларда бир катар башка кылмыштар менен 

байланыштуу экендигин көрсөтөт. Мындай учурларда  коштоочу кылмыш 

катары көбүнчө жасалма документтерди жасоо,  сойкуканаларды уюштуруу, 

сойкулукка тартуу, зордуктоо, банги заттарды сатуу, колдонуу, уюшкан 

кылмыштуу топторду түзүү ж.б. деп эсептелинет.  

Кыргызстанда адам сатууга байланыштуу кылмыштар негизинен 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин төмөнкү 

беренелеринде чагылдырылган: 

- 170. Адам уурдоо; 

- 172. Мыйзамсыз түрдө адамды эркиндигинен ажыратуу; 
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- 173. Эмгекти мажбурлап пайдалануу (кул эмгеги); 

- 166. Сойкулукка тартуу; 

- 167. Сойкулукту жана бузукулукту жайылтуу; 

- 168. Жашы жете элек өспүрүмдү порно бизнеске тартуу; 

- 146. Трансплантациялоо үчүн адамдын органдарын же ткандарын алганга 

мажбурлоо ж.б..  

Акыркы учурда адам сатуунун жаңы түрлөрүнүн бири куралдуу 

кагылышууларга жалдоо жана катыштыруу болуп калды. Бириккен Улуттар 

Уюмунун баңги заттар жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча 

башкармалыгы жарыялаган докладында куралдуу топтор адам сатууну 

натыйжалуу стратегия катары колдонуп, дүйнө жүзүндөгү жаңжалдарда өз 

ишмердүүлүгүн каржылап, жумушчу күчүн көбөйтүп жаткандыгы айтылган. 

Отчетто Борбордук Африкадагы жана Жакынкы Чыгыштагы чыр-чатактарга 

катышуу үчүн балдарды тартуу жөнүндө документтер бар. Аялдар жана 

кыздар аскерлерге дем берүү жана сыйлык катары "сексуалдык кулчулукка" 

түшүшөт [8]. 

Кылмыштын ушул түрүнө жооп иретинде Кыргыз Республикасынын 

жаңы Кылмыш-жаза кодексине 182-берене киргизилген, анда жашы жете 

элек улан-кыздарды чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу 

кагылышууларга же согуш аракеттери жүрүп жаткан аймакка экспорттоо II 

жана III категорияда эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат деп жазылган 

[7,3]. 

Кыргызстандагы адам сатууга каршы кҥрөшҥҥ боюнча  

аткарылган иш чараларга карата АКШнын көз карашуу 

Жыл сайын АКШнын Мамлекеттик департаменти ―Адамдарды сатуу 

боюнча‖ отчет даярдайт, бул документ дүйнө жүзүндөгү көптөгөн 

өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн адамдарды сатуунун түрлөрүн жоюу боюнча 

аракеттерин баалайт [3, 3]. Отчетто өлкөлөр АКШнын адамдарды сатуудан 

жабыркагандарды коргоо боюнча мыйзамында белгиленген стандарттарга 

ылайык үч деңгээлге (1-деңгээл, 2-деңгээл, 2-деңгээл (Кароо тизмеси), 3-

деңгээл) бөлүнгөн. 

Бул өлкөлөрдүн рейтингинде, 2003-жылдан бери, Кыргызстан ар дайым 

экинчи деңгээлде (2-деңгээл) турат, ага ылайык, республикабыз минималдуу 

стандарттарга жооп бербейт, бирок өкмөтүбүз адам сатууну жок кылуу үчүн 

олуттуу аракеттерди жасап жатат. Мамлекеттик департаменттин 2018-

жылдагы отчетунда Кыргызстан 2-дэнгээл Watch тизмесине киргизилген, 

ошондон бери республикабыз ушул деңгээлде болуп келет, бул нерсе биздин 
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өкмөт адам сатууга каршы толук аракет көрбөй жаткан өлкөлөрдүн 

тизмесине киргенин көрсөтөт.  АКШнын Мамлекеттик департаментинин 

2018-жылдагы отчетуна ылайык, Россия, Кытай, Иран жана башкалар 

ушундай сыяктуу экономикасы өнүккөн өлкөлөр үчүнчү деңгээлде (3-

деңгээл) турат. Үчүнчү деңгээлде, Америка Кошмо Штаттардын баасы 

боюнча, минималдуу стандарттарга жооп бербеген жана адам сатууга каршы 

аракеттерди көрбөгөн өлкөлөр турат. 

Ошондой эле, Мамлекеттик департаменттин отчетторунда өлкөдөгү 

адам сатуу фактылары, курман болгондордун саны жана аларды коргоо 

чаралары боюнча жыл сайын жасалган кылмыш статистикасы көрсөтүлөт, 

Бейөкмөт уюмдар жана эл аралык уюмдар тарабынан адам сатуунун алдын 

алууга багытталып жасалган профилактикалык иш-чаралары жөнүндө 

кыскача отчет берилет. 

2019-жылына карата Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза 

кодексинин 171, 173-беренелери боюнча 8 кылмыш иши козголгон, анын 

ичинен бирөө  сексуалдык сатууга, жетөө эмгекти эксплуатациялоого 

байланыштуу. Салыштыруу үчүн, 2018-жылы ушул сыяктуу эки кылмыш, 

2017-жылы төрт кылмыш иши боюнча тергөө жүргүзүлгөн. Ошондой эле 

2019-жылы Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан 

мыйзамсыз асырап алуу боюнча 25 иш тергелип, бирок аларда 

эксплуатациялоо фактысы аныкталбаган. Бул иштердин натыйжасында 11 

адам соттолуп, кылмыш жазасына тартылышты. Адам сатууга, анын ичинде 

жашы жете электерди эксплуатациялоого, сутенерликке жана 

сойкуканаларды уюштурууга байланышкан кылмыш иштери боюнча 14 иш 

козголуп, анын 7сү сотко өткөрүлүп, 8 адам соттолгон. Бирок, айтып кете 

турган нерсе, жогорудагы келтирилген маалыматтар, расмий тастыкталган 

маалыматтар, канчалаган мекендештерибиз дүйнөнүн ар кайсы бурчунда 

арызданууга, даттанууга мүмкүнчүлүгү жок, же өздүгүн аныктоочу 

документтери жок кул болуп жүргөнү канча?   

АКШнын Мамлекеттик департаментинин 2020-жылдагы отчетунда 

Кыргызстандын адам сатуунун курмандыктары үчүн Улуттук жолдомо 

механизми кабыл алынгандыгы, улуттук механизмди ишке ашырууну 

тездетүү жана балдарды дарылоо жана жардам көрсөтүүнүн жаңы 

стандарттарын киргизүү үчүн ведомстволор аралык фокус-топ түзүлгөнү 

белгиленди.  Бирок, Кыргыз өкмөтүнүн отчеттунда көрсөтүлгөн адам сатууга 

каршы күрөшүү аракеттерине карабастан, адам сатуунун курмандыктары 

үчүн улуттук жолдомо берүү механизми ишке ашырылып жаткандыгынын  
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алгачкы этабы болуп жана азырынча конкреттүү натыйжаларын бере 

электигине байланыштуу,  өлкө дагы эле "экинчи деңгээлдеги текшерүү 

тизмесинде" турат дегенге болот. 
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Аннотация: макала азыркы учурдагы коомдук турмуштагы актуалдуу 

маселелердин бири - эгемендиктин саясий-укуктук маселелерине арналган. Ошондой эле, 

мамлекеттик суверендүүлүк маселелерине байыркы доордон тартып, орто 

кылымдардагы жана жаны доордогу, учурдагы көз караштарга анализ жасалды. Азыркы 

учурда мамлекеттер арасындагы саясий-укуктук мамилелердин калыптанышындагы 

эгемендүүлүк принциптеринин сакталышы иликтенди. Дүйнөдө глобализация 

жараянынын кеңири кулач жайышы эл аралык мамилелерге да таасирин тийгизип, 

мамлекеттер аралык саясий-укуктук мамилелерге да жаңыча өңүттөн кароону талап 

кылып жатат. Ошондуктан, азыркы учурда эгемендүүлүк маселелерине өтө кылдат 

мамиле кылып, анын заманбап талаптарына карата саясий чечимдер кабыл алынып, 

улуттук мыйзамдар дагы ага карата ыңгайлануусу зарыл. 

Ачкыч сөздөр: көз карандысыздык, суверендүүлүк, саясий концепциялар, 

абсалюттук эгемендүүлүк, Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму (ЕККУ), саясий 

суверенитет, экономикалык суверенитет, абсалюттук монархия. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена одной из актуальных проблем 

современного общества- политико-правовым проблемам суверенитета. Сделан краткий 

анализ взглядов посвященных проблематику суверенитета начиная с древнейших времѐн, 

средние века, в новое время и до настоящего времени.Исследована сохранение принципов 
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суверенитета при установлении между государствами политико-правовых отношений. В 

связи с распространением процессов глобализации происходит изменение в 

международных отношениях и в связи с этим требуется новые взгляды к политико-

правовым вопросам между государствами. Поэтому возникает необходимость особого 

подхода к проблемам суверенитета. Паралелльно с современным требованиям 

суверенитета должны разрабатываться политические решения и национальные 

законодательства. 

Ключевые слова: независимость, суверенитет, политические концепции, 

абсалютный суверенитет, организация безопасности и сотрудничества в Европе(ОБСЕ), 

политический суверенитет, экономический суверенитет, абсалютная монархия. 
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Abstract: this article is devoted to one of the urgent problems of modern society - the 

political and legal problems of sovereignty. A brief analysis of views devoted to the problems of 

sovereignty has been made since ancient times, the Middle Ages, the New and up to the 

present.The preservation of the principles of sovereignty in the establishment of political and 

legal relations between states is investigated. Due to the spread of globalization processes, there 

is a change in international relations and in this regard, new views on political and legal issues 

between states are required. Therefore, there is a need for a special approach to the problems of 

sovereignty. In parallel with the modern requirements of sovereignty, political decisions and 

national legislation should be developed. 

Keywords: independence, sovereignty, political concepts, absolute sovereignty, 

organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), political sovereignty, economic 

sovereignty, absolute monarchy. 

Киришҥҥ 

Азыркы учурда эгемендүүлүк маселеси - илимдеги негизги 

көйгөйлөрдүн бири болгондуктан мамлекеттин жана эгемендүүлүктүн 

заманбап саясий жана укуктук доктриналарында маанилүү орунду ээлейт. 

Байыртадан бери мамлекеттин эгемендигинин жана көз карандысыздыгынын 

саясий жана укуктук аспектилерине көңүл бурулуп келген. Байыркы доордон 

тартып көрүнүктүү ойчулдар Аристотель, Платон, Цицерон, Дидро жана 

башкалар бул идеяны теориялык жактан изилдөөгө кайрылышкан. 

Мамлекеттик көз карандысыздык маселелери алгачкы буржуазиялык 
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мамлекеттер пайда болгон мезгилден тартып чоң мааниге ээ болгон. 

Эгемендик, мамлекеттик бийлик маселелери Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, 

Ж. Руссо, Д. Локк, Т. Гоббс, Гегель, И. Канттын эмгектеринде дагы каралган. 

Изилдөөнҥн максаты жана милдети 

Мамлекеттик суверендүүлүк маселелери биринчи жолу эгемендүүлүк 

концепциясынын негиздөөчүсү Ж. Бодендин эмгектеринде иштелип чыккан. 

Ж. Боден ―Мамлекет жөнүндө алты китеп‖ деген эмгегинде алгач 

мамлекеттин эгемендүүлүк маселеси мамлекет жөнүндөгү илимдерде негизги 

орунду ээлейт деген ойду айтып, ал мамлекеттик бийликтин укуктук 

негиздерин анын эгемендүүлүгү менен негиздеген. Мамлекеттин бардык 

ыйгарым укуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү мамлекеттик бийликтин, 

демек, мамлекеттик эгемендүүлүктүн иш жүзүндө жүзөгө ашырылышын 

камсыз кылат. Чындыгында, эгемендүүлүк аркылуу мамлекет өзүнүн 

алдында турган ички жана тышкы милдеттерди аткаруу үчүн өз ишинин 

негизги багыттарын натыйжалуу жүргүзө алат. Ж. Боден эгемендүүлүктү 

анын кол астындагыларга үстөмдүк кылган жогорку бийлик деп аныктаган, 

бирок ал бул бийликти кудай жана табигый мыйзам менен чектөө зарыл деп 

эсептеген. 

Изилдөөнүн каражаттары жана ыкмалары. Изилдөөдө адамзаттын 

өнүгүү тарыхынын түрдүү этаптарында жаралган эгемендик тууралуу 

саясий-укуктук көз караштарга салыштырма анализ жасоого аракет жасалды. 

Жыйынтыктар жана талкуулар. Ж. Руссо эгемендүүлүктү чексиз жана 

бөлүнгүс күч деп эсептеп, бирок ошол эле учурда ал коом менен 

мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимдин чегинде жүзөгө ашырылышы 

керектигин белгилеген. Ошентип, ал башынан эле эгемендүүлүктү өлкөнүн 

ичиндеги айрым эрежелер менен чектелген күч катары тааныган. 

Абсолюттук эгемендик түшүнүгү Т. Гоббска таандык болгондуктан бул 

концепцияга ылайык, эл бийликке болгон бардык укуктардан ажыратылган. 

Бирок ошол мезгилде өсүп келе жаткан жарандык коомдун каршылыгына 

кабылып бул концепция чындыктан алыстап кеткен. 

Көптөгөн белгилүү советтик илимпоздор Н.А. Ушакова, Р.А. 

Муллерсон, А.И. Лепешкина, Д.Л. Златопольскийдин эмгектери да 

мамлекеттик эгемендүүлүк маселелерине арналып, мамлекеттик 

суверендүүлүк теориясынын негизги көйгөйлөрү чагылдырылган. Бирдиктүү 

мамлекеттик эгемендүүлүктүн түшүнүгү жана маңызы аныкталган. Бирок, 

эгемендүүлүктү изилдөөдө советтик илимде үстөмдүк кылган таптык 

идеология менен чектелгенин эске алганда, бул көйгөйдүн көптөгөн 

суроолору тийиштүү теориялык түшүнүккө жана анализге ээ болгон эмес. 

Кыргыз Республикасынын эгемендигинин калыптанышын талдоодо Р.Т. 

Тургунбеков, Д. Жунушалиев, Э. Бейшембиев, В. Плоских, У. 
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Чотоновдордун пикирлери олуттуу жана принципиалдуу мааниге ээ болгон. 

Бул автор-теоретиктердин эмгектери Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 

орнотуу жараянын тарыхый-укуктук талдоонун контекстинде чоң мааниге ээ. 

Бирок, бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, жаш кыргыз мамлекетинин 

эгемендигинин көйгөйлөрүн илимпоздор терең жана ар тараптуу талдап 

чыгышкандыгына карабастан, тышкы мамилелер чөйрөсүндө 

эгемендүүлүктүн маселелери дагы деле болсо жетиштүү деңгээлде 

изилденбей келе жатат. Мамлекеттин тышкы функциялары толук карала 

элек. Мындан тышкары, тышкы мамилелердеги эгемендүүлүккө жана 

мамлекеттин тышкы функцияларын ишке ашырууга байланыштуу укуктук 

изилдөөлөр көбүнчө алдын ала жана кеңеш берүүчү материалдардын 

жоктугу менен мүнөздөлөт. 

―Эгемендик‖ термини саясий жана укуктук практикада абсолюттук 

монархиялардын түзүлүшү учурунда пайда болгон жана падыша бийлиги 

феодалдык бытырандылыкка каршы күрөштө колдонулган. Башында, 

абсолюттук монарх суверендүүлүктүн ээси деп эсептелген, анткени анын 

инсандыгы мамлекеттин инсандыгы менен аныкталган (Людовик XIVтин 

белгилүү формуласы боюнча ―мамлекет мен‖). Феодализмдин 

эгемендүүлүктүн ээси катары жоюлушу менен гана мамлекет ушундай деп 

карала баштады.Учурда ―эгемендик‖ термини ар кандай мааниде колдонулуп 

келе жатат. Ошондуктан, суверендүүлүк түшүнүгүнө кайрылалы. 

Кеңири мааниде юридикалык адабияттарда ―эгемендик‖ түшүнүгү үч 

юридикалык категориядан турат: мамлекеттин эгемендиги, элдин 

эгемендиги, улуттун эгемендиги. ―Мамлекеттик суверендүүлүк‖ түшүнүгү, 

негизинен мамлекеттер аралык байланыш чөйрөсүндө мааниге ээ, биринчи 

кезекте эл аралык укуктук категория катары чыгат. Чоң юридикалык 

сөздүктө мамлекеттик эгемендүүлүк деп мамлекеттин ичиндеги бийликтин 

үстөмдүгү жана тышкы чөйрөдөгү көз карандысыздык аныкталат. Бул кайсы 

мамлекеттин болбосун негизги касиети. Бул мамлекеттин мыйзам чыгаруу, 

аткаруу жана сот бийлигинин кандайдыр бир чет элдик бийликти 

кошпогондо, ошондой эле ачык жана ыктыярдуу учурларды кошпогондо, 

мамлекеттин эл аралык байланыш жаатындагы чет мамлекеттердин 

бийлигине баш ийбестигин билдирет жана суверендүүлүгүн чектөөгө 

мамлекеттин макулдугусуз уруксат берилбейт. Мамлекет аймактын 

чоңдугуна, калкынын санына, саясий режимине карабастан эгемендүүлүккө 

ээ [12]. 

Коомдо бийлик ар кандай формада болушу мүмкүн: партиялык, үй-

бүлөлүк, диний ж.б. Бирок, чечимдери бардык жарандар, уюмдар жана 

мекемелер үчүн милдеттүү болгон жогорку бийлик мамлекетке гана таандык. 
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Абсолюттук мамлекеттик суверенитет жок, анткени мамлекеттер бири-

бирине көз каранды жана бул өз ара көз карандылык азыркы дүйнөдө 

тынымсыз өсүүдө. Мисалы, алар мамлекеттин экономикалык суверендүүлүгү 

жөнүндө сөз кылганда, бул анын эл аралык коомчулуктун башка 

мүчөлөрүнөн экономикалык обочолонушун эмес, анын экономикалык 

саясатын өз алдынча аныктоо укугун гана билдирет. Мамлекеттер ар кандай 

экономикалык күчкө, саясий аренада ар кандай салмакка ээ болушу мүмкүн, 

бирок, суверендүүлүктүн ээси катары, алардын бардыгы тең укуктуу. 

Алардын ар биринин өз аймагынын чегинде үстөмдүгү, бул аймакта 

белгилүү бир мамлекеттин күчүнөн жогору турган юридикалык күч жок 

экендигин билдирет. Демек, ар бир мамлекет эл аралык байланышта бирдей 

укуктук көз карандысыздыкка ээ. Мамлекеттин эгемендүүлүгү мамлекеттин 

өзү пайда болушу жана жоголушу менен бирге пайда болот жана жоголот. 

Мамлекеттик бийликтин үстөмдүгү төмөнкүлөрдү билдирет: 

1. Анын калкка жана коомдун бардык социалдык структураларына сөзсүз 

бөлүштүрүлүшү. 

2. Саясаттын башка субъекттерине таандык болбогон таасир этүү 

каражаттарын (мажбурлоо, мажбурлоо ыкмалары, өлүм жазасына чейин) 

колдонуунун өзгөчө мүмкүнчүлүгү. 

3. Бийликти конкреттүү түрдө, биринчи кезекте мыйзамдуу (мыйзам 

чыгаруу, укук коргоо жана укук коргоо органдары) жүзөгө ашыруу. 

4. Эгерде, саясаттын башка субъекттеринин аракеттери мамлекеттин 

жоболоруна туура келбесе, жараксыз деп табылат. 

Мамлекеттик эгемендүүлүккө аймактын биримдиги жана 

бөлүнбөстүгү, аймактык чек аралардын кол тийбестиги жана ички иштерге 

кийлигишпөө сыяктуу негизги принциптер кирет. Эгерде кайсы бир чет 

мамлекет же тышкы күч мамлекеттин чек араларын бузса же аны өз элинин 

улуттук кызыкчылыктарына жооп бербеген чечим чыгарууга мажбурласа, 

анда мамлекеттин эгемендигине кийлигишүү катары бааланат. Бул 

мамлекеттин алсыздыгынын жана өзүнүн суверендүүлүгүн жана улуттук-

мамлекеттик кызыкчылыктарын камсыз кыла албагандыгынын айкын 

белгиси. 

Мамлекет үчүн " "Эгемендүүлүк" түшүнүгү адам үчүн "укук жана 

эркиндик" түшүнүгү менен бирдей мааниге ээ. Мамлекеттик суверендүүлүк 

экономикалык, саясий жана укуктук аспектилерди камтыйт. 

Мамлекеттик суверендүүлүктүн экономикалык негизи - белгилүү бир 

мүлккө, маданий мураска ж.б ээ болуу [2]. 

Эгемендүүлүктүн саясий негизи бул туруктуу мамлекеттин жана 

бийликтин жетишерлик өнүккөн саясий уюмунун болушу. 
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Эгемендүүлүктүн укуктук негизин конституциялар, мыйзамдар, 

декларациялар, мамлекеттердин тең укуктуулугун, алардын аймактык 

бүтүндүгүн, ички жана тышкы иштерге кийлигишпөө, улуттардын өз 

тагдырын өзү чечүү укугун камтыган эл аралык укуктун жалпы таанылган 

принциптери түзөт.Мамлекеттин белгиси катары иш алып барууда, 

эгемендүүлүк аны саясий мамилелердин өзгөчө субъектиси катары, коомдун 

саясий тутумунун негизги компоненти катары мүнөздөйт. 

Мамлекеттик суверендүүлүктө ал адамдардын эгемендигинин 

мыйзамдуу көрүнүшүн табат деп белгилей кетүү керек, анткени ал 

мамлекеттик эгемендиктин башаты болуп саналат. 

И.И. Лукашук, мамлекеттик эгемендүүлүк - бул улуттук жана эл 

аралык укуктун чектеринде мамлекет тарабынан өз функцияларын өз 

алдынча жүзөгө ашыруудан турган, элден чыккан жогорку бийлик деп 

белгилеген. 

Орус окумуштуусу А.К. Котов, улуттар жана элдер БУУнун Уставын 

түшүнүүдө бир эле теманы ар кандай  мааниде чечмелешет деп  белгилейт: 

1. Улут өзүнүн мамлекеттик турмушунда. 

2. Мамлекетке чейинки потенциалдуу мамлекеттеги эл (балким мамлекеттеги 

басмырлоого же башка улуттун кысымына каршы мамлекеттик көз 

карандысыздык үчүн күрөшөт).  

Ошентип, А.К. Котов, айрым улуттар мамлекет тарабынан көрсөтүлөт, 

башкалары жок, кээ бирлери анын түздөн-түз колдоосу менен өнүгүшөт, 

башкалары өз мамлекетин түзүү жана ал аркылуу башкалар менен тең 

укуктуу байланыш түзүү маселесин көтөрүшөт. Бирок, экөө тең ―эл‖ деген 

түшүнүккө кирип, ―улут‖ түшүнүгүн өздөрүнүн саясий аң-сезимининин 

тигил же бул абалына сиңирип алышат. Эгемендүүлүк жөнүндө жалпысынан 

айтканда, Ю.И. Скуратов суверенитет бирдиктүү, бирок мамлекеттин жана 

мамлекеттик бийликтин үстөмдүгү, көз карандысыздыгы коомдук 

турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө (экономика, мыйзам чыгаруу, ички жана 

тышкы саясат ж.б.) көрүнүшү мүмкүн деп эсептейт. 

Р.А. Тузмухамедовдун пикири боюнча негизги жана бирден-бир 

суверендүүлүк - бул элдин суверендүүлүгү, ал эми мамлекеттик эгемендик - 

бул адамдардын эгемендигин бюрократиялык жол менен тартып алуу деп 

белгилейт. Ошондуктан элдик эгемендиктин үстөмдүгү үчүн, улуттук 

мыйзам эң жогорку эффективдүү жана катуу көзөмөлгө алынып, эң аз 

өлчөмдөгү бюрократиялык машинада элдин чыныгы өкүлчүлүгүн камсыз 

кылышы керек.  

А.О. Чолпонкулованын пикиринде мамлекеттин эгемендиги эки 

аспектке ээ - ички (аймактагы эгемендүүлүк) жана тышкы (эл аралык 

мамилелердеги көз карандысыздык. Бирок эл аралык укукта мамлекеттердин 
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эгемен тең укуктуулук принциби бар, ал ички мыйзамдарда жок, анткени 

анын субъекттери эгемендүүлүккө ээ эмес. Ички мыйзамдар негизинен 

мамлекеттин эгемендүүлүгүн анын аймагында жүзөгө ашырууга 

байланыштуу аспектилерди чагылдырат. 

Н.А. Ушаков суверендүүлүктүн салттуу аныктамасын карманып, 

суверендүүлүктү биринчиден, мамлекеттин өз аймагындагы үстөмдүгү, 

экинчиден, эл аралык мамилелердеги көзкарандысыздык катары аныктайт. 

Биринчиден мамлекеттин колундагы бардык бийликтин күчү жана анын 

чегиндеги уюмдарга жана адамдарга карата мажбурлоо, ички укуктук 

тартипти орнотууда, биримдиктуу жана чексиз мамлекеттик бийликин 

орношу. Экинчиден, эл аралык мамилелердеги көз карандысыздык 

мамлекеттин кандайдыр бир тышкы күчкө баш ийбестигинде, б.а. башка 

мамлекеттерден көз карандысыздык жана тышкы иштерде көз 

карандысыздык деп эсептейт. 

Эл аралык мамилелердеги көзкарандысыздык, окумуштуунун 

айтымында, тышкы функцияларды ишке ашырууда, тышкы саясатты 

аныктоодо мамлекеттин толук көз карандысыздыгында көрүнөт [11, 25-б.]. 

Андан ары автор тышкы саясаттын эркиндиги мамлекеттин эл аралык 

укуктун ченемдерин, анын эл аралык укуктук милдеттенмелерин сактоо 

милдети менен чектелет деп ырастайт. Бирок, эл аралык укуктун ченемдери 

көз карандысыз мамлекеттердин ортосундагы келишимдин натыйжасы. 

Ошентип, Н.А. Ушаков, мамлекеттин иши чыныгы ички жана тышкы 

шарттар, экономикалык жана социалдык чөйрө, анын коомунун өнүгүү 

деңгээли жана эл аралык эмгекти бөлүштүрүү менен аныкталаарын 

белгилейт. 

Эл аралык укуктун жана тартиптин сакталышын катышуучулардын 

мыйзамдуу теңчилигин толук урматтоо менен гана камсыз кылууга болот. 

Демек, ар бир мамлекет суверендүүлүгүн, башкача айтканда, башка 

мамлекеттердин кийлигишүүсүз өз аймагынын чегинде мыйзам чыгаруу, 

аткаруу, административдик жана сот бийлигин жүзөгө ашырууга, ошондой 

эле өз алдынча иш алып барууга укуктуу экендигин билдирет. Тышкы 

саясатта мамлекеттердин суверендүү тең укуктуулугу заманбап эл аралык 

мамилелердин негизи болуп саналат. БУУнун Уставынын 2-пунктунда: 

"Уюм анын бардык мүчөлөрүнүн суверендүү теңдик принцибине 

негизделген" деп жазылган [1, 1-бет.]. 

Бул принцип БУУнун, эл аралык уюмдардын уставдарында, 

регионалдык эл аралык уюмдардын басымдуу көпчүлүгүнүн уставдарында, 

мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын көп тараптуу жана эки тараптуу 

келишимдеринде, эл аралык уюмдардын укуктук актыларында бекитилген. 

Эл аралык мамилелердин объективдүү мыйзамдуулугу, аларды акырындык 
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менен демократиялаштыруу мамлекеттердин эгемендүү тең укуктуулук 

принцибинин мазмунун кеңейтүүгө алып келди. 

Азыркы эл аралык укукта, БУУнун Уставына ылайык мамлекеттердин 

ортосундагы достук мамилелерге жана кызматташтыкка тиешелүү эл аралык 

укуктун принциптери жөнүндө Декларацияда толук чагылдырылган. 

Кийинчерээк, бул принцип Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык 

боюнча Кеңешменин Корутунду Актынын Принциптеринин 

Декларациясында, 1989-жылы Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык 

Конференциясына катышкан мамлекеттердин Вена Кеңешмесинин 

Корутунду Документинде, 1990-жылы Жаңы Европа үчүн Париждин 

Хартиясы жана башка бир катар документтерде белгиленген. 

Эгемендүү теңчилик принцибинин негизги социалдык максаты 

экономикалык, социалдык, саясий же башка мүнөздөгү айырмачылыктарга 

карабастан, бардык мамлекеттердин эл аралык мамилелерине мыйзамдуу 

түрдө бирдей катышууну камсыз кылуу болуп саналат. Мамлекеттер эл 

аралык байланыштын тең укуктуу катышуучулары болгондуктан, алардын 

бардыгы бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ. 

1970-жылдагы Декларацияга ылайык, суверендүү теңчилик түшүнүгү 

төмөнкү элементтерди камтыйт: 

- мамлекеттер юридикалык жактан бирдей; 

- ар бир мамлекет толук эгемендикке мүнөздүү укуктардан пайдаланат; 

- ар бир мамлекет башка мамлекеттердин юридикалык жактарын сыйлоого 

милдеттүү; 

- мамлекеттин аймактык бүтүндүгү жана саясий көзкарандысыздыгы кол 

тийгис; 

- ар бир мамлекет өзүнүн саясий, социалдык, экономикалык жана маданий 

тутумдарын эркин тандап алууга жана өнүктүрүүгө укуктуу; 

- ар бир мамлекет эл аралык милдеттенмелерин толук жана ак ниет аткарууга 

жана башка мамлекеттер менен тынчтыкта жашоого милдеттүү. 

 ЕККУнун Корутунду Актынын Декларациясында мамлекеттер БУУнун 

Уставында жана 1970-жылкы Декларациясында белгиленген эгемендик 

теңчилик принцибин урматтоого гана эмес, ошондой эле эгемендүүлүккө 

таандык укуктарды сактоого милдеттенишкен. Мамлекеттер өз ара 

мамилелеринде тарыхый жана коомдук-саясий өнүгүүдөгү 

айырмачылыктарды, ар кандай позицияларды жана көз караштарды, ички 

мыйзамдарды жана административдик эрежелерди, өз каалоосу боюнча жана 

эл аралык талаптарга ылайык аныктоо жана жүзөгө ашыруу укугун сыйлашы 

керек дегенди билдирет. Эгемендүү теңчилик принцибинин элементтеринин 

катарына мамлекеттердин эл аралык уюмдарга кирүү, эки тараптуу жана көп 
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тараптуу келишимдерге, анын ичинде союздук келишимдерге катышуу же 

катышпоо укугу, ошондой эле бейтараптуулук укугу кирет. 

Суверендүү теңчилик принциби менен эгемендүүлүккө таандык 

укуктарды урматтоо принцибинин ортосундагы байланышты көрсөтүп, ошол 

эле учурда эл аралык кызматташуунун негизин түзгөн ушул принциптин 

мазмунун конкреттештирип, кеңейтет. Бул байланыш өзгөчө өнүгүп келе 

жаткан мамлекеттердин суверендүү укуктарын коргоодо эң курч көйгөй 

болгон эл аралык экономикалык мамилелер чөйрөсүндө айкын көрүнүп 

турат. Акыркы жылдары эгемендүүлүккө таандык укуктарды урматтоонун 

зарылдыгы илимий-техникалык революциянын башка мамлекеттерге зыянын 

тийгизбеши керек болгон жетишкендиктерге байланыштуу өзгөчө 

белгиленди. Мисалы, түз телекөрсөтүү көйгөйүнө, аскердик же табигый 

чөйрөгө таасир этүү каражаттарын башка кастык менен пайдалануу 

коркунучу ж.б. [10, 130-б.]. 

Мамлекеттердин укуктук теңдиги чыныгы эл аралык мамилелерде эске 

алынган алардын иш жүзүндөгү теңчилигин билдирбейт. Буга БУУнун 

Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнүн өзгөчө укуктук статусу мисал 

боло алат.Эгемендүүлүктү чектебей эл аралык нормалдуу мамилелер мүмкүн 

эмес деген да ырастоолор бар. Ошол эле учурда, эгемендүүлүк мамлекеттин 

ажырагыс мүлкү жана эл аралык мамилелердин фактору болуп саналат. Эч 

бир мамлекет, мамлекеттердин тобу же эл аралык уюм алар түзгөн эл аралык 

укуктун ченемдерин башка мамлекеттерге таңуулай албайт. Эл аралык 

укуктун субъектисин каалаган укуктук мамилелер тутумуна киргизүү 

ыктыярдуулуктун негизинде гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн [3, 4-б.]. 

Азыркы учурда, мамлекеттер барган сайын мамлекеттик 

эгемендүүлүктүн ажырагыс атрибуттары деп эсептелген ыйгарым 

укуктарынын бир бөлүгүн алар түзгөн эл аралык уюмдардын пайдасына 

өткөрүп берүүдө. Бул ар кандай себептерден улам, анын ичинде глобалдык 

көйгөйлөрдүн санынын көбөйүшүнө, эл аралык кызматташуу чөйрөсүнүн 

кеңейишине жана ошого жараша эл аралык укуктук жөнгө салуу 

объектилеринин санынын көбөйүшүнө байланыштуу болот. Бир катар эл 

аралык уюмдарда негиздөөчү мамлекеттер добуш берүүдө формалдуу 

теңчиликтен (бир өлкө - бир добуш) баш тартып, бир өлкөнүн 

добуштарынын саны анын салымынын суммасына көз каранды болгондо 

салмактуу добуш берүү ыкмасын колдонушат. Ошентип, Европа Бирлигинин 

Министрлер Кеңешинде бир катар маселелер боюнча добуш бергенде, 

мамлекеттер бирдей эмес добушка ээ болуп, Евробиримдикке мүчө чакан 

мамлекеттер бир нече жолу жана расмий денгээлде мындай кырдаал алардын 

мамлекеттик суверендүүлүгүн бекемдөөгө өбөлгө түзүп жаткандыгын 

белгилешти. Салмактуу добуш берүү принциби БУУ тутумунун бир катар эл 
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аралык каржы уюмдарында, Эл аралык Деңиз Спутниктик байланыш 

уюмунун Кеңешинде (INMARSAT) ж.б.колдонулат. 

Тынчтыкты, интеграциялык процесстердин логикасын жана азыркы эл 

аралык мамилелердин башка жагдайларын сактап калуунун турмуштук 

зарылдыгы ушул чындыктарды шайкеш чагылдырган укуктук 

структуралардын түзүлүшүнө алып келет деп айтууга толук негиз бар. Бирок, 

бул эч кандай жол менен мамлекеттер аралык мамилелердеги суверендүү 

теңчилик принцибин төмөндөтүү дегенди билдирбейт. Өз ыйгарым 

укуктарынын бир бөлүгүн эл аралык уюмдарга өз ыктыяры менен өткөрүп 

берүү менен, мамлекеттер эгемендүүлүгүн чектебестен, тескерисинче, 

өзүлөрүнүн суверендүү укуктарынын бирин - келишим түзүү укугун жүзөгө 

ашырышат. Мындан тышкары, мамлекеттер, эреже катары, эл аралык 

уюмдардын ишин контролдоо укугун өзүнө калтырат.Эгемендүү 

мамлекеттер бар болгон учурда, эгемендүү теңчилик принциби заманбап эл 

аралык укуктун принциптер тутумунун маанилүү элементи бойдон кала 

берет. Аны так сактоо ар бир мамлекеттин жана элдин эркин өнүгүүсүн 

камсыз кылат [5, 14-б.]. 

Жогоруда белгиленгендей, 1970-жылдагы Эл аралык укуктун 

принциптеринин декларациясында анда баяндалган принциптерди 

чечмелөөдө жана колдонууда алар бири-бирине байланыштуу жана ар бир 

принцип башкалардын контекстинде каралышы керектиги баса белгиленген. 

Ушуга байланыштуу, мамлекеттердин суверендүү тең укуктуулук принциби 

менен алардын ички компетенциясына кирген маселелерге кийлигишпөө 

милдеттенмесинин ортосунда тыгыз байланышты баса белгилөө өзгөчө 

маанилүү. Эл аралык укук, негизинен, мамлекеттердин ички саясий 

кырдаалынын маселелерин жөнгө салбайт, ошондуктан мамлекеттердин же 

эл аралык уюмдардын эл аралык укуктун субъектисинин ички көйгөйлөрүн 

өз алдынча чечишине кийлигишүүгө жол бербөө аракетин түзгөн ар кандай 

чаралар каралышы керек. 

Мамлекеттин ички компетенциясынын концепциясы иш жүзүндө көп 

учурда карама-каршы келет. Алар эл аралык мамилелердин өнүгүшүнө, 

мамлекеттердин өз ара көз карандылыгынын өсүшүнө жараша өзгөрүп турат. 

Тактап айтканда, кийлигишпөөнүн заманбап концепциясы мамлекеттер 

өзүлөрүнүн каалаган маселелерин өзүнүн ички компетенциясына өткөрүп 

бере алат дегенди билдирбейт. Мамлекеттин эл аралык милдеттенмелери, 

анын ичинде БУУнун Уставындагы милдеттенмелери ушул татаал маселени 

чечүүгө туура мамиле жасоого мүмкүнчүлүк берген критерий болуп саналат. 

Тактап айтканда, ―кандайдыр бир мамлекеттин ички компетенциясына 

кирген маселелер‖ түшүнүгү таза аймактык түшүнүк эмес экендиги 

талашсыз. Демек, айрым окуялар белгилүү бир мамлекеттин аймагында 
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болуп жаткандыгына карабастан, анын ички компетенциясына гана 

байланыштуу эмес деп эсептесе болот. Мисалы, БУУнун Коопсуздук Кеңеши 

кайсы бир мамлекеттин аймагында болуп жаткан окуялар эл аралык 

тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирет деп билдирсе, анда мындай 

окуялар бул мамлекеттин ички иши болбой калат жана Бириккен Улуттар 

Уюмунун бул окуяларга карата аракеттери зарыл учурлар жаралат. 

Эгемендүүлүк мамлекеттердин толук көзкарандысыздыгын же андан ары 

обочолонушун билдирбейт, анткени алар өз ара байланышкан дүйнөдө чогу 

жашашат. Башка жагынан алганда, эл аралык жөнгө салууга баш ийген 

ыктыярдуу негизде айтылган маселелердин санынын көбөйүшү, алар ички 

компетенция чөйрөсүнөн автоматтык түрдө четтетилгендигин билдирбейт. 

Корутунду 

Жалпысынан, эгемендүүлүк маселесине дүйнөдөгү бардык 

мамлекеттер олуттуу мамиле жасап жаткандыгын белгилей кетүү керек. 

Эгемендүүлүктү жана аймактык бүтүндүктү коргоо алардын негизги 

милдеттеринин бири. Саясий көз карандысыздыктын принциптери жана 

аларды камсыз кылуудагы өзгөчө мааниге байланыштуу, аймактык 

бүтүндүктү БУУнун Уставында жазылган мамлекеттердин жемиштүү 

өнүгүүсү катары белгилесе болот. Бул принциптер өлкөлөрдү ар биринин 

аймактык бүтүндүгүн урматтоого жана достук мамилеге, башка 

мамлекеттерге каршы күч колдонуу жана аны колдонуу коркунучунан баш 

тартууга чакырат. 

Эл аралык укук мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн жана 

эгемендигин урматтоону сөзсүз түрдө талап кылат. Ал эми мамлекеттер буга 

баш ийиши керек. Алардын тышкы саясий иштеринде гана эмес, ошондой 

эле өз аймагын мүмкүн болгон иш-аракеттер үчүн пайдаланууга жасалган ар 

кандай аракеттер башка мамлекеттердин эгемендүүлүгүн жана аймактык 

бүтүндүгүн бузууга жол берилбейт. 
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ЮРИСПУРДЕНЦИЯ 

УДК:342.6 

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН УКУКТУК АҢ-СЕЗИМИ 

ЖӨНҤНДӨ  

Суеркулов Улукбек Суеркулович, изденүүчү, 

  Ош мамлекеттик юридикалык институту, 

Ош, Кыргызстан 

 

 Аннотация: Бул проблеманы изилдөөнүн актуалдуулугу мамлекеттин 

механизмин түзгөн жана жарандык коомдун калыптанышына олуттуу таасирин 

тийгизген кызматкерлердин укуктук аң-сезимин калыптандыруунун ар кандай 

аспектилерин изилдөө зарылчылыгы менен аныкталат. Изилдөөнүн объектиси – аң-

сезимдин теориялык жана укуктук аспектилери. Укуктук аң-сезимдин кээ бир 

теориялык негиздерин (аныктоо жана түзүлүш маселелери) көрсөтүүнүн негизинде 

укуктук аң-сезимдин структуралык компоненттеринин ортосундагы байланыш 

жана анын жалпы себептери ачылат. Мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматтын жалпы механизмин курууда укуктук аң-сезимдин ролу белгиленген. 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин укуктук аң-сезимин 

калыптандыруу жана өнүктүрүү көйгөйлөрү иликтенет. Мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматтын жалпы механизмин курууда укуктук аң-сезимдин ролу 

белгиленген. 

           Ачкыч сөздөр: укуктук аң-сезим, мамлекеттер, коом, мамлекеттик кызмат, 

укук, мамлекеттик кызматкерлер. 

 

О ПРАВОСОЗНАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Суеркулов Улукбек Суеркулович, соискатель, 

 Ошский государственный юридический институт, 

Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация: Актуальность исследования обозначенной проблемы 

обуславливается необходимостью изучения различных аспектов формирования 

правового сознания служащих, составляющих механизм государства и оказывающих 

значительное влияние на становление гражданского общества.  Объектом 

исследования являются теоретико-правовые аспекты    сознания. На основе 

изложения некоторых теоретических основ правосознания (вопросы дефиниции и 

структуры) раскрывается взаимосвязь между структурными составляющими правового 

сознания и общностями причин его обусловивших. Обозначена роль правосознания в 

построении всеобщего механизма государственной и муниципальной службы. 

Исследуются проблемы становления и развития правосознания государственных и 

муниципальных служащих. Обозначена роль правосознания в построении всеобщего 

механизма государственной и муниципальной службы. 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

134 

 

Ключевые слова: правовое сознание, государств, общество, государственная 

служба,  закон, государственные служащие. 

 

ON THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF MUNICIPAL EMPLOYEES 
Suerkulov Ulukbek Suerkulovich, applicant, 

 Osh State Law Institute, 

Osh, Kyrgyzstan 

 

 Abstract: The relevance of the studying this problem is determined by the need to 

study various aspects of formation the legal consciousness of employees who make up the 

mechanism the state and have a significant impact on formation of civil society. The object 

of the research is the theoretical and legal aspects of consciousness. Based on the 

presentation of some theoretical foundations of legal consciousness (questions of definition 

and structure), the relationship between the structural components of legal consciousness 

and the communities of reasons that caused it is revealed. The role of legal awareness in the 

construction of a general mechanism of state and municipal service is outlined. The 

problems of formation and development the legal consciousness of state and municipal 

employees are investigated. The role of legal awareness in the construction a general 

mechanism of state and municipal service is outlined. 

 Key words: legal consciousness, states, society, civil service, law, civil servants.  

 

Киришҥҥ  

 Кыргыз коомунун бардык тармактарындагы реформалоонун 

шартында мамлекеттик кызматкерлердин реформалардын стратегиялык 

жана тактикалык калыптануусуна, аны тажрыйбалоого катышуусу боюнча 

маселелер өзгөчө актуалдуулук жаратууда. Жалпы мамлекетке мүнөздүү 

болгон учурдагы кыргыз коомунда башкаруу процесстерин эффективдүү 

жетектөөнүн учурдагы баскычында социалдык-экономикалык,  коомдук-

саясий, руханий-нравалык проблемалардын татаал комплексин 

мамлекеттик бийликтин органдары чечүүсү абзел.      

Мамлекетти эффективсиз башкаруунун айынан коомдо негативдик 

кубулуштар пайда болууда. Бул шарттарда бийлик системасынын 

калыптануусунда актуалдуу милдеттердин бири - бул анын максималдуу 

ачык-айкындыгы, элге жеткиликтүүлүгү, адискөй жана жалпыга 

түшүнүктүү кадрларды тандоо.  Мамлекет алдында турган бул жана башка 

талаптарды аткарууга жетишуу үчүн, коомду мамлекеттик башкаруу 

милдетин мамлекеттик анын ичинде муниципалдык кызматкерлердин 

укукту түшүнүү деңгээли өзгөчө таасир берет. Муниципалдык кызматкер 

өзүнүн кесибинин өзгөчөлүгүнөн улам муниципалдык органдардын 

ыйгарым бийлигинен пайдаланып, жарандардын бийлик менен болгон 
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мамилесин эриш-аркак кылууга, инсандын укугун жана кызыкчылыгын 

коргоого түз байланышы бар. 

Бир эле мезгилде ал мамлекет менен коомдун кызыкчылыгын 

адекваттуу билдирүүсү керек. Бул муниципалдык кызматкерге коом да, 

мамлекет да өздөрүнүн талаптарын билдирүүгө укуктуу дегени. 

Муниципалдык кызматкердин эффективдүү жумуш жүргүзүүсү анын 

укуктук аң-сезими менен аныкталып, жогорку деңгээли мамлекет 

тарабынан белгиленген фунцияларды жүзөөгө ашырууга өбөлгө болот. 

Ушул себептен улам изилдөөчүлөр муниципалдык кызматкерлердин 

укуктук эс-тутумунун жана укуктук маданиятынын керектүү деңгээлинин 

жетишсиздигин белгилешүүдө [1]. Алдыда муниципалдык 

кызматкерлердин профессионалдык деңгээлин жакшыртуу боюнча 

олуттуу иш-аракет турат, себеби бул жагдайдан коомдук жана 

мамлекеттик аң-сезимдин, укуктук маданияттын абалы көз каранды. 

Изилдөөнҥн каражаттары жана ыкмалары   

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин укуктук аң-

сезиминин сапаттык мүнөздөмөлөрүн эске алуу менен, биз биринчи 

кезекте кызматкерлердин көрсөтүлгөн категориясынын укуктук аң-

сезиминин учурдагы абалын калыптандыруу үчүн булак болуп кызмат 

кылган себептердин жалпылыгынан чыгышыбыз керек. Мамлекеттик  

кызматкерлердин сапаттары жана мүнөздөмөлөрү жаатындагы 

изилдөөчүлөрдүн эмгектеринин негизинде өзүбүздүн теориялык 

изилдөөлөрүбүздү мамлекеттик кызматкерлердин мүнөздөмөлөрүнүн 

алдыңкы аспектилерин аныктоо зарыл деп чечтик.  Муниципалдык 

кызматкерлердин мүнөздүү белгилеринин эки чоң - этикалык жана 

профессионалдык тарабын белгилөө зарыл. Аталган категориялар өз ара 

байланыш, аракеттенүү жана таасир көрсөтүү принциптеринде курулган.  

Бул  жамааттардын ар бирин өз-өзүнчө карап чыгып, алардын укуктук аң-

сезимдин компоненттери менен болгон байланышы жөнүндө жыйынтык 

чыгаралы. 

Жыйынтыктоо жана талкуулоо 

Коомдун жана мамлекеттин аң-сезиминин жана укуктук 

маданиятынын жогорку деңгээли укуктук өнүгүүнүн жетишкен чегин 

тактоочу укуктук системанын жетилгендинин көрсөткүчү. Укуктук аң-

сезим, укуктук системанын элементтеринин бири катары, анын руханий 

негизин түзүп, мыйзамдуулуктун  өнүгүүсүнүн, стабилдүү укуктук-
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тартиптин, жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин 

реалдуулугун аныктоочу негизги фактор болуп саналат. 

Кемчиликсиз укуктук аң-сезим инсандын жалпы жана укуктук 

маданиятынын күбөсү болуп, түрдүү укуктук мамилелердин толук кандуу 

катышуучусу болууга мумкундук берет. Укуктук аң-сезим мыйзам чыгаруу, 

мыйзам колдонуу мамлекеттик иштеринде өзгөчө роль ойнойт, ошондуктан 

кызмат адамдарындагы анын жогорку деңгээли укуктук системадагы бардык 

элементтердин функционалдуулугунун эффективдүүлүгүн көрсөтүүчү 

негизги шарт деп каралат. 

Укуктун теоретиги жана философу В.С. Нерсесянцтын ой-пикири 

боюнча, ―тийиштүү юриспруденциянын концепциясынын предмети жана 

ыкмасы, юридикалык таанымдын, илимий-укуктук мазмуну, дал ушул 

укукту түшүнүү парадигмасынын түбү, принциби жана үлгүсү (түшүнүү 

модели)‖ [3,37-б.] Укуктук түшүнүүнүн түрлөрүнүн критерийлеринин 

классификациясынын анализине сүңгүбөй туруп, өзүнчө изилдөөнүн темасы 

экендигин айтуу менен, укукту түшүнүүнүн негизги түрлөрүн санап өтөлү: 

укуктук түшүнүүнүн юридикалык жана легисттик түрлөрү. Легисттик 

позитивизм укуктук тушунууну мамлекеттик түшүнүк катары, ал эми 

укуктук ченемдер мамлекеттин буйруктук иш-чарасы, бийликтик өндүрүм 

катары кабылданган. 

Легисттик позитивизмде дайыма эки концептуалдык негиз бар. 

Биринчиси - укук мамлекеттик өндүрүм гана эмес, мындан сырткары ал 

ансыз бар боло албайт. Экинчиси - мамлекет - бул биринчи кезекте күчтүү 

алдын-алууга максатталуучу уюм. Ошондуктан, мамлекет тарабынан 

чыгышталган буйрук, мажбурлоочу түзүлүш, эреже, ченем, акт позитивдүү 

укук өзгөчө мамлекеттик бийликтин өндүрүмү катары кабыл алынат.  

Муниципалдык кызматкерлердин көпчүлүгү укукту ушундай таризде 

түшүнөт жана андан эл өкүлдөрүнүн бийлиги аркылуу берилген жарандык 

коомдун эрки деп кабылдайт, аны жогору кызматта турган жетекчинин эрки 

менен кошо байланыштыра карайт. Атка минерлер өздөрүнүн кесиптик 

ыйгарым укуктарын колдонуудагы ою  чындыкка, адамгерчиликке жана 

чынчылдыкка багытталгандыгын эмес, ведомстволук инструкцияларга жана 

жетекчисинин көрсөтмөсүнө чабытталгандыгын түз көрсөтүшөт. 

Муниципалдык кызматкерлердин өздөрүнүн ыйгарым укуктарын 

жүзөгө ашырууда укуктук аң-сезим менен укуктук түшүнүктүн айкалышы 

актуалдуу проблема, себеби аларды туруктуу өнүктүрүүдө керектүү шарт 

болуп берүүчү бул укуктук камсыздоо. Өзгөчө бул муниципалдык кызматка 
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керек, анткени алар муниципалдык башкарууда бийлик - жаран мамилесинде 

ресурс катары катышат. 

Изилдөөнүн бул жагында административдик реформалоо шарттарында 

муниципалдык кызматкерлердин укуктук аң-сезиминин негизи болгон 

укуктук түшүнүү теоретикалык жана тажрыйбалык проблемалардын бирөөнү 

түзөт. Муниципалдык кызматкерлерди социалдык процесстерди жана укук 

колдонууну ишке ашыруучу бийликтин өкүлү катары даярдоодо, биринчи 

планга алардын көбүн укукту түшүнүүдөн көз каранды болгон дүйнө 

таанымы турат. 

Муну муниципалдык кызматкерлерди даярдоо процессинде эске алуу 

зарыл. Укукту түшүнүүнү муниципалдык кызматкердин профессионалдык 

укуктук аң-сезиминин калыптануусунун негизи деп түшүнүү керек. Мазмуну 

боюнча юристтин укуктук аң-сезими менен жакындыгын байкоо менен, 

бирок түшүнүктүн курамына укук колдонуу кошо камтылган башкаруучу 

функцияларынын көптүгү менен айырмаланарын белгилейбиз. 

Кароодогу көйгөйдүн контексти кийинки багыттар боюнча өнүгүүсү 

керек: келечектеги муниципалдык кызматкердин  этикалык - баалуулук   

ориентациялары жана ички адептик-кесиптүүлүк сапаттары атка минерлерди 

даярдоодо жалпы гуманитардык негиз болууга тийиш; 

-укуктук түшүнүк калыптануучу негиз катары укуктук даярдык, укукка 

жана укуктук жөнгө салууга, позитивдуу укуктун түзүмү болгон 

мыйзамдуулукту билүүгө багыттоо; 

-башкаруучулук даярдык, башкаруучулук мүнөздөгү билгичтикти 

өздөштүрүп, социалдык башкаруунун негизи болгон укуктук-ченемдерди 

эффективдүү колдонуу; 

-тажрыйбалык даярдык, калк менен иш алып барууда башкаруучулук 

жана укуктук иш-аракеттерди өткөрүүчү практикалык чеберчилик, 

коррупциянын абалын изилдөөдө [4]. 

Корутунду 

Учурда Кыргызстанда социалдык, укуктук мамлекет куруудагы шартта 

муниципалдык кызматкерлерди даярдоону реформалоодо негизги зарыл 

болгон шарт - бул муниципалдык кызматкерлердин заманбап укук таанымы. 

Муну Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты өтөөдө жөңгө - 

салуучу ченемдик укуктук актылар көрсөтөт. 

Биздин көз карашта, муниципалдык кызматкерлердин укуктук аң - 

сезиминин деңгээлин көтөрүү үчүн төмөндөгүчө иш-чаралар керек:  
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-муниципалдык кызматка кадрларды тандоодо алардын 

профессионалдык эле эмес, жогорку моралдык сапаттарын да кароо; 

-муниципалдык кызматкерлерди укуктук окутууда системалык 

жумушту уюштуруу; 

-укук коргоочу жана мыйзам чегинде муниципалдык кызматкерлердин  

ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү бөлөк органдардын иштөөсүнүн 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу; 

-муниципалдык бийликтин органдарынын өкүлдөрү тарабынан 

кетирилген бардык мыйзам бузууларды коомчулукка ачык жарыялоо жана 

катуу кугунтуктоо; 

-жалпыга маалымдоо каражаттарына республикадагы муниципалдык 

бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн айкын жана ачык демонстрациялоо 

максатында чагылдыруу.  

Эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири бул муниципалдык кызматкерлердин 

практикалык ишмердүүлүгүндө профессионалдык-укуктук аң-сезиминин 

деформациясы. Муниципалдык кызматкерлердин профессионалдык укуктук 

аң-сезиминин деформациясына бир катар факторлор таасир этет: 

уюштуруучулук, ишмердүүлүк, инсандык. Муниципалдык кызматкерлердин 

профессионалдык укуктук аң-сезимин деформациялаган көйгөйлөрдү 

чечүүчү, анын ичинде эффективдүү муниципалдык башкарууну 

төмөндөтүүчү, муниципалдык бийликтин жана мамлекеттин аброюн 

төмөндөтүүчү факторлор олуттуу изилдөөнү талап кылат. 

Муниципалдык кызматкерлердин укуктук аң-сезиминин деңгээлин 

жогорулатууга өбөлгө түзүүчү дагы бир шарт - бул бийлик органдарынын 

иш-жараяндарынын ачыктыгын, айкындыгын камсыздоо. Бул жараянды 

жүзөгө ашырууну илгерилетүү үчүн Кыргыз Республикасынын 2006 - 

жылдын 28 - декабрындагы  №213  сандуу  ―Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө‖ 

мыйзамы жана 1997-жылдын 5-декабрындагы №89 сандуу ―Маалыматка 

жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө‖ мыйзамы иштелип 

чыккан [5]. 

Кайсы бир денгээлде бул мыйзамдарды революциялык деп аташат, 

себеби теорияда да, практикада да төмөнкү суроо ачык бойдон калган: 

жарандардын өз укуктарына жана эркиндигине түздөн-түз тийиш 

болбогон, бирок кыйыр түрүндө кайсы бир деңгээлде адамдын 

жашоосунун бардык чөйрөсүнө таасир эткен расмий маалыматка жетүүгө 
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өлкөнүн жарандарынын укугу барбы?  Мисалы, каржы каражаттарын 

чыгымдоо жөнүндө маалыматтар, мамлекеттик бийликтин жана 

жергиликтүү өз-алдынча башкаруу органдарынын статистикалык 

отчеттору, жарандардын жеке укуктарына жана эркиндигине тикелей 

тийиш болбогон менен, социалдык маанилүү маалыматты өзүнө камтыйт. 

Мыйзамдын негизинде коомдун алдында жооп берүүгө жана өзүнүн 

ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүүгө милдетүүлүгү мамлекеттик 

муниципалдык кызматкерлерди өз милдеттерине жоопкерчиликтүү 

мамиле кылууга мажбурлоосу мүмкүн. 

Учурдагы этапта муниципалдык кызматкерлердин укуктук-

баалуулук ориентацияларын, анын ичинде алардын ишмердүүлүгүн 

укуктук алкак менен чектөө - бул Кыргызстанда укуктук мамлекетти түзүү 

идеясын калыптандырууга зарыл болгон өбөлгө экендигин баса 

белгилейбиз. 
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Аннотация: Белгиленген санитардык жана техникалык талаптарга жооп 

бербеген турак жайларда жашаган жарандарга мамлекет турак-жай мыйзамы койгон 

тиешелүү талаптагы турак жай алуу укугуна кепилдик берет. Эски жана бузулган 

турак жайларда жашаган граждандардын бузулган укуктарын коргоо жана калыбына 

келтирүү, алардын социалдык-экономикалык маанисине байланыштуу өзгөчө курч 

мүнөздө өттү. Бул документ мыйзам чыгаруу демилгелерин талкуулоону жана 

координациялоону практикалык ишке ашыруунун өзгөчөлүктөрүн баяндайт. Учурдагы 

капиталдык мыйзамдарга ылайык, Бишкек шаарынын турак жай фондун 

реконструкциялоо деп авариялык турак жай фондунун өсүшүнө жол бербөө, коомдук 

мейкиндикти жана турак жай чөйрөсүн жаңыртуу жана жарандар үчүн жагымдуу 

жашоо шарттарын түзүүгө багытталган иш-чаралардын комплекси түшүнүлөт, 

турак-жай райондорун өнуктуруу жана аларды жакшыртуу, бузулган турак жайларда 

жашаган граждандардын бузулган укуктарын коргоо жана калыбына келтирүү, алардын 

социалдык-экономикалык мааниси боюнча өзгөчө курч мүнөзгө айланды. 

Ачкыч сөздөр: жергиликтүү өз алдынча башкаруу, муниципалитет, турак жай 

фонду, көчүрүү, реновация программасы, жашоочу турак жай.  
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Аннотация: Государство гарантирует право граждан, проживающих в жилище, 

не соответствующем установленным санитарно-техническим требованиям, на 
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получение надлежащего жилища, требуемого жилищным законодательством. Защита и 

восстановление нарушенных прав граждан, проживающих в ветхом жилище, стояли   

всегда особенно остро в связи с их социально-экономической значимостью. В этом 

исслндование описаны особенности практической реализации обсуждения и согласования 

законодательных инициатив. Согласно действующему столичному законодательству 

реконструкция жилищного фонда г. Бишкек представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение роста аварийного жилья, модернизацию общественных 

пространств и жилья и создание благоприятных условий проживания граждан, развитие 

и благоустройство жилых массивов.  Защита и восстановление нарушенных прав 

граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье в силу их социально-экономической 

значимости приобрели особую остроту. В данной работе описаны особенности 

практической реализации обсуждения и согласования законодательных инициатив. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, 

жилищный фонд, поселение, программа реновации, жилые помещения. 

 

LEGAL BASIS FOR THE RESETTLEMENT OF THE POPULATION OF 

THE MUNICIPALITY FROM THE DILAPIDATED AND EMERGENCY 

HOUSING STOCK IN KYRGYZSTAN (ON THE EXAMPLE OF BISHKEK 

CITY) 

Suerkulov U.S., 
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Abstract: The state guarantees the right of citizens living in a dwelling that does not meet 

the established sanitary and technical requirements to receive an appropriate dwelling required 

by housing legislation. The protection and restoration of the violated rights of citizens living in 

dilapidated housing has always been especially acute due to their socio-economic significance. 

This study describes the features of the practical implementation of the discussion and 

coordination of legislative initiatives. According to the current capital legislation, the 

reconstruction of the housing stock in Bishkek is a set of measures aimed at preventing the 

growth of dilapidated housing, modernizing public spaces and housing and creating favorable 

living conditions for citizens, developing and improving residential areas. The protection and 

restoration of the violated rights of citizens living in dilapidated and dilapidated housing, due to 

their socio-economic significance, has become particularly acute. This paper describes the 

features of the practical implementation of the discussion and coordination of legislative 

initiatives. 

Key words: local self-government, municipality, housing stock, settlement, renovation 

program, residential premises. 
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Турак жай боюнча мыйзам топтомдоруна ылайык санитардык жана 

техникалык талаптарга жооп бербеген үйлөрдө жашаган жарандарды 

жашоого жарактуу турак үй менен камсызданууга укуктуу экендигин 

мамлекет өз кепилдигине алган.  

Акыркы тарыхыбыздагы турак жайлардын жалпы 

менчиктештирилгендигине чейин олуттуу мүлктүн басымдуу бөлүгүнө 

мамлекет ээлик кылган. Албетте көп сандагы турак жайлар мамлекет 

тарабынан техникалык кароодон өтүп турган, бирок татыктуу денгээлде 

тийиштүү жактар тарабынан мыкты каралган деген маселе чоң суроо 

жаратат. 

Изилдөөнҥн каражаттары жана ыкмалары 

Улуттук статистикалык комитеттин 2021-жылдын үчтүн айынын 

биринчи күнүнө карата жалпыга жарыялаган маалыматы боюнча 

Кыргызстанда туруктуу жашаган элдин саны 6 636 800 адам. Анын ичинен 

Бишкекте жашаган калктын саны 1 059 137 жаран. [1]  

Кыргыз Республикасында 2020-жылга карата улуттук статистикалык 

комитеттин маалыматы боюнча республикада жалпы 86463 бирдик турак жай 

катталган. Анын ичинен шаарларда 32100, айыл аймагында 54363 бирдик 

турак жай жайгашкан. [2]  

Жыйынтыктар жана талкуулар 

Бишкек шаарынын муниципалдык аймагында 14090 миң чарчы метр 

катталган. Анын ичинен мамлекеттик мүлк 283 миң чарчы метр. Жеке 

менчик ээлерине (курулуш кооперативдердин менчигин кошкондо) 12706 

миң чарчы метр турак жай таандык. [3]  

Бишкек шаарынын тарыхына кыска саякат жасай турган болсок, 

шаардын биринчи курулуш планы 1878-жылдын баш оонасынын 31де 

Верный шаарында Семиречье областынын аскер губернатору 

Г.А.Колпаковский тарабынан бекитилген [4]. 1924-жылдан Пишпек шаары 

Кыргыз автоном областынын, андан кийин Кыргыз Советтик Социалисттик 

Республикасынын борбор калаасы болуп бекитилген. 1926-жылдын бугу 

айынын 12де Пишпек шаарынын аталышы Фрунзе деп өзгөртүлгөн. 1938-

1939 жылдарда архитектор Н.И.Смирнов тарабынан (инженер-экономист 

Г.Д.Бабад, кеңешчи-архитектор И.В.Жолтовский) түзүлгөн. 1950-жылы 

мурунку архитектору И.О.Гохблит болгон, андан кийин архитектор 

А.Смольницкийдин жетекчилиги астында Фрунзе шаарынын генералдык 

планы иштелип чыккан. Бул генералдык план 1956-жылы Кыргыз ССРинин 

министрлер кеңеши тарабынан бекитилген [5]. SCIENTIFIC-DISCUSSION # 

59, (2021) 46. Негизинен өлкөнүн турак жай фонду Советтик доордо курулуп, 
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жалпы саны 62092 бирдик болгон. Согушка чейин (1941-1945) 23883 турак 

жай курулуп, 1946-1960 жылдары 117278 бирдик курулган [6]. 1961-жылы 

башталган курулуш өндүрүшү индустриализацияландан тартып 2012-жылга 

дейре 478931 бирдик турак жай курулган [7].  

Советтик курулушту индустриализациалоо учурунда коммунистик 

партия жана СССР Министрлер кеңеши 1954-жылдын баш оонасынын он 

тогузунда «куралуучу темирбетон конструкциялардын жана аларды 

курулушта керектөөчү шаймандардын өндүрүшүн өнүктүрүү жөнүндө», 

1955-жылдын баш оонасынын жыйырма үчүндө «кийинки 

индустриализациялоо боюнча иш-чаралар жана курулуштун сапатын 

жогорулатуу, баасын төмөндөтүү жөнүндө», 1955-жылдын он биринчи 

айынын төртүндө «курулушта жана долбоорлоодо ашыкчалыкты жоюу 

жөнүндө» токтомдору кабыл алынган.  

Эгемен мамлекетибизде заманбап курулуш тармагынын укуктук 

негизин Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодекси, Кыргыз 

Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана 

архитектура жөнүндө мыйзамы, Кыргызстан Республикасынын шаар-куруу 

мыйзамдарынын негиздери жөнүндө мыйзамы, жеке турак-жай курулуш 

жөнүндө мыйзам түзөт.  

Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

бекитилген «жеке турак-жай курулушу үчүн жер тилкелерин берүү тартиби 

жөнүндө Жобо» учурда колдонулат.  

Тарыхый адилеттүүлүк үчүн баса белгилөөчү жагдай - Совет 

мамлекетинин элүү жылдык өнүгүп - өсүү доорунда жаңы түзүлгөн жана 

пайда болгон шаарлардын жалпы саны 900 чукул болгон. Эски шаарлар 

оңдоп түзөтүү менен коштолуп, 1960-жылдардын аяк ченинен Совет 

мамлекети таратылган убакытка чейинки аралыкта жыл сайын орточо эсеп 

менен 20 жаңы шаар, 50 шаар тибиндеги айыл-кыштактар тынымсыз курулуп 

турган [8]. Ошол убакыт аралыгында шаар куруу боюнча өтө чоң тажрыйба 

топтолуп, шаар курулуш тармагынын теоретикалык негиздери мыкты 

түптөлүүгө жетишкен.  

СССРде куралуучу темир - бетон конструкциялардын күчтүү өндүрүшү 

түзүлгөн. 1971-жылы өлкө темир-бетон конструкцияларды жана алардын 

шаймандарын өндүрүү боюнча жогорку механизациялоодо дүйнө жүзү 

боюнча биринчи оорунга чыккан. Темир - бетон конструкциялардан имарат 

куруу индустриалдык жарандык курулушта кенен колдонулуп, ал иш -

чаралар турак жайларды типтөө менен коштолгон. Жалпы массалык түрдөгү 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

144 

 

курулушта типтүү ыкма менен турак жай салуу жалпы убакытты үнөмдөп, 

курулуштун баасын кескин арзандатып, үнөмдүү болуусу менен бааланган.  

Р.М. Муксинов, Н.С.Храмованын пикири боюнча, Фрунзе шаарында 

жарандык курулушта 1950-жылдардын экинчи жарымынан тартып эки, үч, 

төрт кабаттуу типтүү долбоорлордун биринчи каталогу даярдалып чыккан. 

1955-1965 жылдар аралыгында типтүү долборлоонун беш каталогу иштелип 

чыккан. 1962-жылы Фрунзе шаарында ЖБИ-1 заводунда чоң панелдүү үй 

куруу цехи салынып, 1-461 типтүү долбоор менен беш чоң панелдүү төрт 

кабаттуу үйлөр салынган. 1962-1964 жылдары №1 жана №9 кичирайондор 

курулуп бүткөн [9].  

С.Т. Кожобаева белгилегендей, Фрунзеде 1963-жылы I-308 B 

сериядагы типтүү долбоор боюнча чоң панелдерди колдонуу менен 190 миң 

чарчы метр турак жай салынган. 1960-жылдардын аягында жашоочулардын 

керектөөсүн батирдеги пландоо канааттандырбай калган жагдай түзүлгөн. 

Бул маселени камтыган көп кабаттуу турак жайларды куруу 1970-жылдары 

жүзөөгө ашып баштаган. «Кыргызгипрострой» мекемеси № 98, № 105, № 106 

сериядагы типтүү көп кабаттуу (беш-тогуз кабаттуу) турак үйлөрдүн 

долбоорлорун иштеп чыккан. «105», «106» сериядагы турак үйлөр 1976-

жылы курула баштаган [10].  

Фрунзеде колдонууга берилген турак жайдын жалпы саны 1962-жылы 

240 батир, 1963-жылы 960 батир, 1964-жылы 1358 батир, 1965-жылы 1550 

батир, 1966-жылы 1697 батир болгон.  

1970-жылдан тартып 15-20 жыл аралыгында архитектура, 

контруктивдүү чечимдер, можтаждоонун сапаты, курулуш материалдар, 

технологиялар, сырдап - оңдоо иштери белгилүү деңгээлде жакшыртылган.  

С.Т.Кожобаеванын баамдоосунда, Бишкек шаарынын түндүк 

бөлүгүндө гидрогеологиялык шарттар татаал болгондугунун айынан көп 

кабаттуу турак үйлөрдү курууга чектөөлөрдү киргизүү негизги себеп болгон. 

Ушул себептен улам шаардын түштүк-чыгыш жана борбордук бөлүгүндө 

салыштырмалуу жакшы кыртыштык шарттар эске алынып жер тилкелери 

бөлүнүп берилген [11].  

С.С.Шафиковдун пикири боюнча, 1972-жылы «1-464-АС» 

сериясындагы типтүү үйлөр курула баштап, 1974-жылы эксперименталдык 

беш кабаттуу турак-жай курулган. Бул сериядагы сантехникалык 

мүчүлүштүктөрдү жоюу максатында, долбоорчулар тарабынан кошумча 

«105» сериядагы типтүү үйлөрдүн долбоору иштелип чыгып, 1975-жылдан 
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тарта шаардын ичинде жана шаарга жакын аймактарда массалык түрдө бул 

типтеги турак жай курула баштаган [12].  

1967-1970 жылдарда шаарда №4, №5, №6, №7 кичи райондор пайда 

болуп, көп кабаттуу турак жай курулган. 1971-1975 жылдарда №4, №6, №7 

кичи райондорунда курулуш улантылып, №8, №9, №9 А, №10, Чыгыш-1, 

Чыгыш-6, Батыш-1 кичи райондору жапырт көп кабатуу үйлөр менен 

курчалып, зор курулуш иштери жүргүзүлгөн. 1976-1980 жылдары №8, №9 А, 

Чыгыш-2 кичирайондорунда курулуш улантылып, шаардагы Аламедин, 

Чыгыш-6, Түштүк-2, Чыгыш өндүрүш зонасы, Лебединовка кичи 

райондорунда көп кабаттуу турак-жай курулган.  

1980-жылдары ботаникалык бактын жанындагы аймак, Манас 

кинотеатрынын SCIENTIFIC-DISCUSSION # 59, (2021) 47жанындагы аймак 

жаңыланып, Чыгыш-5, Тунгуч, Улан кичи райондору пайда боло баштаган.  

Г.Б.Калыгуловдун айтымында, 1985-1990 жылдар аралыгында эл 

оозунда «тыгыздаштыруу» деп айтылып калган Асанбай, Тунгуч, Жал, №9, 

№12, Чыгыш-5 кичи райондору курулуп бүткөзүлгөн [13].  

Учурда Бишкек шаарынын басымдуу көп бөлүгүн турак-жай курулган 

мүлк ээлейт. Жогоруда берилген маалыматка таянсак, бул мүлк фонду 1950-

1990 жылдар аралыгында курулуп, эл оозунда «сталинка үйлөр», «хрущевдун 

доорундагы үйлөр», «70-80 жылдардагы стандарттык үйлөр» (105-чи, 106-чы 

серия, 98-чи сериядагы кирпич үй, чоңпанелдүү, каркас-панелдүү жана 

монолит үй), жаңы кирпич курулуштагы чоң тамдар, багы бар жеке турак 

тамдар деген аталыштар коомдун эс тутумуна терең сиңип, жалпы-журттун 

лексиконунда ушундай түшүнүктөр калыптанды.  

Шаарлардын материалдык фондунун, имараттардын, инженердик 

курулуштардын техникалык амортизацияланган мөөнөтү 80-100 жыл деп 

эсептелинген. Бирок алардын кээ бирлерин мындан да көбүрөөк убакытка 

колдонуу мүмкүн. Шаардын учурдагы магистралдык түйүндөрү жакынкы 

келечекте шаардык унаа (транспорттун түркүн жаңы түрлөрүн пайда 

болуусун эсепке алып караганда) азыркыдан да көп болгон учурда олуттуу 

ынгайсыз жагдай түзүүсү толук ыкмытал. Шаардын аймагынын азыркы 

аянты, инженердик түзүмдөрдүн бүгүнкү жалпы саны жана сапаттык өлчөмү 

келечекте жетишсиз болот деген ойдобуз.  

Калк жашаган жерлердеги архитектуралык чөйрө элдин аң сезимине, 

журттун жалпы дүйнө кабылдоосуна чоң таасирин берээри шексиз. 

Мамлекеттин колдоосу менен бизнестин жана шаардыктардын биргелешкен 

туруктуу комплекстүү өз ара иш-чаралары толук камкордукка алынган 
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шартта кооз жана ынгайлуу шаар түзүлөт. Келечекте ал шаар 

жашоочулардын турмуш-тиричилигине мыкты камылга түзүп, коомдогу 

жалпы маданияттуу көз караштын деңгээлин жогорулатат.  

Учурда ачык булактардан канча турак жайдын эксплуатациялык 

мөөнөтү аяктап баратканын же аяктаарына жакын калганын аныктоо, 

массалык түрдө көп кабаттуу үйлөрдүн кыска мөөнөттө жарактан чыгуу 

коркунучу боюнча мониторинг жана божомолдоо, ал имараттардагы 

жашоочулардын жана менчик ээлеринин каржылык мүмкүнчүлүгүн аныктап 

иш алып баруу, бул турак жайларды реновациялоодо республикадагы 

аткаруу бийлигинин бардык түзүмдөрүнүнүн өз ара мамилелери 

(финансылык, ресурстук, маалыматтык каржылоо; уюштуруу иштери, 

ыйгарымдуулук укуктарды, милдеттемелерди компетенттүүлүгү боюнча 

аныктоо, берилген тапшырмаларды өз убагында так жана даана, толук 

кандуу аткаруу, негизги тапшырмалар аткарылуучу мезгилде кетирилүүчү 

кемчиликтер боюнча кошумча иш чараларды уюштуруу; келишпестиктерди, 

коммерциялык кызыкчылыктарды, түрдүү формадагы бюрократиялык, 

экономикалык, административдик, укук-коргоо органдарынын катышуусу 

аркылуу жаралуучу тоскоолдуктарды алдын-алуу иш чараларын уюштуруу; 

кошумча каржы булактарын издөө, камсыздоо жана сарамжал пайдалануу 

боюнча эмгектенүү ж.б.у.с.) боюнча иш кагаздарын иштеп чыгуу, 

жергиликтүү муниципалдык, жеке менчик формадагы мекемелер, ишканалар, 

бирикмелер, уюмдар, коомдор жана жеке ишкерлер менен биргеликте 

комплекстүү иш-чара маселелерин уюштуруу боюнча расмий маалымат жок.  

Корутунду 

Жогорудагы жагдайларды жана кырдаалдарды эске алып, биз 

төмөнкүдөй сунуштарды берээр элек:  

1. Бишкек шаарындагы төрт административдик муниципалдык 

райондорго:  

- өз аймагынын чегинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн жарактан 

чыккандарынын же авариялык абалдагыларынын учурдагы акыбалын 

аныктоо боюнча туруктуу, толук кандуу инвентаризациялоо иш-чараларын 

уюштуруу, башкача айтканда, турак жай боюнча толук маалымат жыйноо, 

имараттагы батирлердин жалпы санын жана мүлк ээлерин аныктоо, жалпы 

мүлк статусунда турган менчик ээлеринин карамагындагы инженердик 

коммуникациянын жана инфраструктуранын абалын эсепке алуу, жаңы турак 

үйгө өз батирин которуу боюнча маалымат берип, кеңешүү жолу менен иш 

алып барууну жүзөгө ашыруу;  
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- реновациялоого даяр болгон турак жайлар бо-юнча жалпы топтолгон 

маалыматтар менен Бишкек шаардык кеңеши жана Бишкек шаардык 

мэриясы менен толук даярдыкта тыгыз иш алып баруу.  

2. Бишкек шаардык кеңешинин эл өкҥлдөрҥнө:  

- Тийиштүү тараптар менен биргеликте реновациялык программаны 

иштеп чыгууга керек болгон ар тараптуу комплекстик маалымат базасын 

түзүү;  

- Реновациялоо боюнча атайын программа иштеп чыгуу;  

- Кабыл алынган реновациялык программаны ишке ашырууну 

көзөмөлдөө жана туруктуу программаны камсыздоочу механизмдерди, 

ресурстарды коомдук калкалоого алуу;  

- Реновациялык программаны айныксыз, туруктуу иштешин камсыз 

кылуучу каржылык булакты түзүү жана финансылык механизмди ачык-

айкын, сарамжал жана максаттуу колдонуунун маданиятын иштеп чыгуу.  

3. Бишкек шаардык мэриясынын тҥзҥмдҥк бөлҥмдөрҥнө:  

а) Экономика жана инвестиция департамен-тине:  

- Реновациялоо боюнча дүйнөлүк - эл аралык алдынкы тажрыйбаны 

эске алып, аталган атайын программанын техникалык-экономикалык 

негиздемесин иштеп чыгуу; SCIENTIFIC-DISCUSSION # 59, (2021) 48  

- каржылык жана ресурстук камсыздоонун ар бир этабын, кадамын, 

тепкичин, мөөнөтүн терең изденүү ыкмасы менен кылдат изилдеп чыгуу.  

б) Капиталдык курулуш боюнча коомдук-мамлекеттик 

башкармалыгына жана капиталдык курулуш башкармалыгына:  

- тийиштүү маалымат базасын жаңылап, толукталып туруучу 

информациялар менен базага өзгөртүү киргизип, функционалдуу иш алып 

баруу;  

- өз юрисдикциясынын чегинде, керек болгон учурларда, мэрияга 

кайрылган баардык түзүмдөр, уюмдар, бирикмелер, коомдор, жарандар 

менен айныксыз иш алып баруу;  

- өз юрисдикциясынын чегинде жакынкы 50 жылга пландоо жана 

тизмектүү кадамдар менен тийиштүү башкарууну уюштуруу;  

в) Жер ресурстары башкармалыгына, жер иштетүү жана курулуш 

башкармалыгына, турак-жай коммуналдык чарба башкармалыгына:  

- тийиштүүлүгү боюнча реновациялоодо жер тилкесине тийиштүү 

болгон ар тараптуу функционалдык иш-чараларды жүзөөгө ашыруу, бузулган 

имараттардын жер тилкелерин жакынкы 50 жыл аралыгында мыкты шартта 
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жана сарамжал, кынтыксыз тартипте ынгайлуу пайдалануунун 

механизмдерин иштеп чыгуу;  

- өз юрисдикциясынын чегинде, керек болгон учурларда, мэрияга 

кайрылган баардык түзүмдөр, уюмдар, бирикмелер, коомдор, жарандар 

менен функционалдуу иш алып баруу.  

г) Муниципалдык мүлк башкармалыгына:  

- шаардын аймактарынын чегинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн 

жарактан чыккандарынын же авариялык абалдагыларынын учурдагы 

акыбалын аныктоо боюнча туруктуу, толук кандуу инвентаризациялоо иш-

чараларын уюштуруу,  

- өзүнө тийиштүү маселеде баардык түзүмдөр, уюмдар, бирикмелер, 

коомдор, жарандар менен толук жана кенен форматта иш жүргүзүү;  

- өз юрисдикциясынын чегинде жакынкы 50 жылга пландоо жана 

тизмектүү кадамдар менен тийиштүү башкарууну уюштуруу.  

д) Шаардык транспорт башкармалыгына, социалдык өнүгүү 

башкармалыгына, билим берүү башкармалыгына, санитардык экологиялык 

инспекцияга, авто-унаа токтоочу жана муниципалдык базарлар 

башкармалыгына, колл центрге жана башка мэриянын түзүмдөрүнө:  

- өздөрүнө тийиштүү маселелерде реновациялык программа боюнча 

сунуш, пикир, көз-караш, сын-пикирлерди жазуу түрүндө берип, өздөрүнө 

тийиштүү көйгөйлүү маселелерди чечүүгө демилгечи жана себепкер болуусу 

абзелдигин айтабыз.  

4. Бишкек шаарындагы мамлекеттик, муниципалдык жана жеке 

ишканалар «Бишкекглавархитектура», «Бишкектеплоэнерго», 

«Бишкекводоканал», «Бишкекгорлифт», «Түндүк Электро» ЖЧКнун 

Бишкектеги өкүлчүлүгү, «Газпром Кыргызстан» ЖЧКнун Бишкектеги 

өкүлчүлүгү, «Кыргызтелеком» ишканасынын шаардык өкүлчүлүгү, 

«Бишкексвет»,  

«Бишкекасфальтсервис», «Тазалык», «Зеленхоз», «Бишкек санитардык 

полигон» муниципалдык ишканасы жана башка турак-жайга байланышы бар 

тараптар ошол турак жайлардын ээлери менен биргеликте өз укуктарынын 

жана милдеттеринин алкагында өз ара мыкты жөрөлгө жаратуучу, уруксат 

алуу тартиби менен жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүүчү жана ошол эле 

мезгилде өздөрүнө тийиштүү чарба, техникалык, комуналдык, 

инфраструктуралык түтүктөрүн, тетиктерин жана шаймандарын 

алмаштыруу, шаардагы логистикалык, урбанизациялык маселелерди 

комплекстүү чечүү, коопсуз турак жайларды оңдоо, жаңылоо, имараттардын 
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интерьердик, экстерьердик эстетикалык жасалгалоо жумуштарын толук 

бүтүрүп, курулуш мезгилинде жана кабыл алынган имараттарды андан сонку 

учурларда эксплуатациялоону тартиптөө, ашыкча болгон таштанды - 

калдыктарды резервациялоо маселелерин чечүүнү уюштуруу керектигин 

белгилейбиз.  
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МЕКЕНЧИЛ ИНСАНДАРДЫ  УЛУТТУК НАРК – НАСИЛДИН 

НЕГИЗИНДЕ КАЛЫПТАНДЫРУУ 
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    Аннотация: Изилдөөдө, улуттук нарк – насилдин, салт - санаанын психикалык 

элементтерин азыркы коомдун талабына жараша таанып, инсан катары калыптанууну 

чоң адамдардын арасынан издебестен кенже мектеп окуучуларынан, кала берсе 

мектепке чейинки балдардан баштап тарбиялоонун педагогикалык негиздери каралды. 

Айрыкча жаштарды мекенчилдике тарбиялоонун теориялык, практикалык, турмуштук 

жагдайлары, улуттук маданияттын негизин түзүп турган “активтүүлүк”,”күч”, 

“баалоо” факторлорунун канцепциянын негиздөөчү кыргыз элине мүнөздүү болгон эмгек 

процессинин, ырым-жырымдын, той-тамашанын, каада-салттын элементтерине 

салыштырмалуу жаштардын инсандык сапаттарын   калыптандырууга багытталган 

концепциялык изилдөө жумушу жүргүзүлдү. 

    Ачкыч сөздөр: Мектепке чейинки курак, кенже мектеп  курагы, нарктуулук, 

нарк – насил, салт – санаа, “активтүүлүк”,”күч”, “баалоо” факторлорунун 

концепциясы,  мекенчилдик, баалуулуктун багыттары. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 

НРАВСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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    Аннотация: Статья посвящена исследованию психолого - педагогических основ 

образования, начиная с дошкольного возраста и младших школьников, в признании 

национальных ценностей, традиций, формировании личности, ментальных элементов 

психики в соответствии с требованиями современного общества. В особенности в 

сравнении с теоретическими, практическими, бытовыми условиями патриотического 

воспитания молодежи, элементами трудового процесса, обрядами, обычаями и 
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традициями кыргызского народа, основополагающим понятием факторов «активность», 

«сила», «оценка», составляющие основу национальной культуры. Так же проведено 

концептуальное исследование, направленное на формирование личности молодежи. В 

результате выявлены дополнения к подходам и концепциям, которые являются 

уместными.  

    Ключевые слова: дошкольный, младший школьный возраст, ценностные ориентации, 

элементы культуры, направление, ценность, традиция, активность, сила, оценка, 
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 Abstract: The article is devoted to the study of the psychological - pedagogical 

foundations of education, starting with junior schoolchildren and even preschool age, in the 

recognition of national values - mental elements of the psyche, traditions and personality 

formation in accordance with the requirements of modern society. Especially in comparison with 

the theoretical, practical, everyday conditions of patriotic education of young people, elements 

of the labor process, rituals, customs and traditions of the Kyrgyz people, the fundamental 

concept of factors "activity", "strength"., "Assessments" that form the basis of the national 

culture. At the same time, a conceptual study was carried out aimed at shaping the personality of 

young people. As a result, additions to approaches and concepts were identified that are 

relevant. 
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 Киришҥҥ 

   Кыргыз эли байыртадан бери эле эмгек процессине чоң маани берип, 

адам  затын курчап турган дүйнөгө обьективдүү  карап, адам менен чөйрөнүн 

ортосунда өнүгүүнүн булагы катары азыркы мезгилдеги орус психологу А.Н. 

Леонтьев тарабынан негизделген, ―баалоо‖, ―активдүүлүк‖ жана ―күч‖ 

факторлору негизделе электе эле, бул факторлордун маңызына таянуу менен 

иш тутуп келишкен [5]. Жашоонун бул философиялык  категориялары 

азыркы күндө да актуалдуулугун жоготпой, турмушта кеңири колдонулуп 

келе жатат. Анткени эч кимге жашыруун эмес Кыргыз Республикасы 

саясатта жана экономикада туңгуюктан чыга албай, радикалдуу багыттарды 

издеп, өнүгүүнүн жолуна түшүүнүн аракетин жасап жаткан мезгили. Биздин  
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оюбузча бул жагдайдан чыгуунун бир жолу болуп компетенттүү заманбап 

инсандарды учурдагы адистердин арасынан эле издей бербестен, кыргыз 

элинде айтылып жүргөн ―Баланы жашынан, келинди башынан‖ – деген 

накыл айтылган макалга таянуу менен, бала бакчадагы балдардан, кала берсе 

кенже мектепте окуган окуучулардан баштап даярдап, элдин нарк-насилин, 

каада-салтын терең түшүнгөн инсандык сапатка ээ болгон адамдарды 

калыптандыруудан баштоо керек. 

 Эгерде, ушул өңүттөн карай турган болсок адамдардын күндөлүк 

жашоосу менен билим берүүдөгү адамзаты үчүн керек болгон табигый жана 

гуманитардык теориялар эл үчүн кызмат кылбай, элдин жашоосу салттык 

мыйзамдуу  эрежелерде жүрбөстөн стихиялуу жүрүп, теориялык билим 

практикалык турмушта өз нугунда кызмат кыла албай келе жатат. Алсак, 

орто жана жогорку окуу жайдан билим алган адистерде окуу жана тарбия 

К.Д. Ушинскийдин педагогикалык теориясындагы ―арабага чегилген ат‖  

сыяктуу жүрбөстөн, тескерисинче ―атты араба сүйрөп калган‖ (мында ат 

тарбия, ал эми араба окуу процесси) [6]. Башкача айтканда, окуу процессине 

чоң маани берилип, тарбия калып калды. Ошондуктан адистер мамлекеттин 

кандай кызматына барбасын: бюрократ, коррупционер, эгоист, жердешчил, 

менменсинген, утуттук нарк – насилди көзүнө илбеген, өзүм эле болоюн 

деген өзүмчүл жетекчилер, кызматчылар болуп жатышат.  

 Элдин оюнча мамлекет эл үчүн кызмат кылып, мамлекеттин 

эконмикасын, саясатын туура жүргүзүп элдин жыргалчылык турмушун 

өркүндөткөн адис инсандарды даярдаш керек. Андай адистерди даярдаш 

үчүн билим берүүнүн стандарттуу программасын, Кыргыз элинин салттуу 

маданиятына мүнөздүү келген эрежеде жаратуу абзел. Адептүү, улуттук нарк 

– насилге сугарылып тарбияланган адистерди даярдоодо ―кесиптик 

адистиктин окуу программасына‖ тең келген ―тарбиялык окуу жүктөмдөрүн‖ 

окуу процессине киргизүү, заманбап адистерди даярдоодогу негизги 

принциптердин бири экендигин эч ким танбайт. Азыркы учурда мындай 

принципти калыптандыруу үчүн биздин мамлекетте толук шарт бар. Ал үчүн 

педагогикалык-психологиялык теорияларга ишенип, эреже теорияларды 

бузбай так аткарып барышыбыз, жаштарды эл үчүн иштеген инсанды 

калыптандырууда оң жемишин берет. 

 

Изилдөөнҥн материалдары жана ыкмалары 

 Көптөгөн психолог изилдөөчүлөрдүн изилдөө жыйынтыктарына таяна 

турган болсок эл үчүн туура иштей турган кызматтык сапат, жаш мезгилинен 
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баштала турганы илимден белгилүү. Орус психологу Д.Б. Эльконин,  

адамдын инсан катары калыптануусу, мектепке чейинки жаш курактагы 

балдардын чоңдор менен болгон мамилесинен, баланы курчап турган 

чөйрөдөн, баланын керектигин канааттандыруучу салтуу жүрүм-турумдун 

эрежелеринен, баланын көңүлүн өстүрүүчү оюн иш аракетиндеги ролдук 

позициялардан, кыймылдуу оюнду активдештирип инсандык сапатын 

калыптандырууга багытталган мотивация жарала тургандыгын негиздеген 

[7]. Ушундай позицияны колдогон экинчи бир орус психологу  Л.И. 

Божович, ―...адамдын инсан катары калыпттануусу, баланын жашоо 

турмуштагы керектикти канааттандыруусуна жараша боло тургандыгын‖ 

белгилейт [1].  

Психология илиминде, ―психиканы‖ кыймылга келтирүүчү төмөнкүдөй 

керектиктин түрлөрү жашайт: материалдык (тамак-аш, кийим-кече жана үй – 

жай), духовный (этикалык, эстетикалык), табигый (аба, суу, жарык жана 

алардан жаралуучу бардык энергиялар) жана искусстволук керектиктер  

(искусство багытында - электр энергиясынын бардык тармактары, үй 

турмушундагы бардык техникалык каражаттар, адамдын күндөлүк 

керектигин канааттандыруучу техникалык шаймандар ж.б.) кирет. 

Л.И. Божовичтин изилдөөсүндө ―...бала керектиктерди жөн эле кабыл 

албастан, өз керектигин канааттандырып жаткан буюм-теримдин, керектүү 

маалыматтардын маани – маңызын, алардын жумушту аткаруудагы 

функцияларынан, жашоого карата болгон баалуулуктардын маңызынан, 

коомдо ээлеген ордунан, адамдын жашоосундагы системалуулугун аңдап 

таануудан баштаса, өзүн дагы ошолордун катарына коюу менен алардын 

керектигине жараша мамиле түзүүгө умтулат. Ошону менен бала алгачкы 

жолу өзүн инсан катары таанып, өзүн чоңдордун катарына коюуга 

ниеттенет‖ деп жазат [1]. 

Жогорку илимпоз психологдордун изилдөөлөрү сыяктуу орус 

окумуштуусу П.Я. Гальперин, адамдын акыл – эси үч деңгээлде өнүгө 

тургандыгын негиздеген: 1) рефлектордук үйрөнүүдөн; 2) логикалык 

үйрөнүүдөн; 3) рефлектордук логикалык (экөөнүн биргелигиндеги) 

үйрөнүүдөн [2]. Бул үйрөнүүлөрдүн ичинен биринчи болуп рефлектордук 

үйрөнүүгө, Б.М. Теплов дагы [6] өз изилдөөсүндө адам баласында үйрөнүү 

кандай шарттын жаралышына карабастан адамдын аң-сезиминде сакталып, 

унутулбай адамдын жашоосунун аягына чейин жашап, инсанды башкарып 

келүүчү фактор боло тургандыгын белгилеген.      

 Ал эми рефлектордук үйрөнүү фактору адамдын эктроцептивтүү жана 
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интроцептивтүү анализаторлорунун иштөө активдүүлүгүнө жараша өнүгөт. 

Экстроцептивдүү анализаторлорго: көрүү, угуу, жыт сезүү, даам татуу, тери 

сезүү анализаторлор кирсе, интроцептивтүү рецепторлорго адамдын ички 

организминде жайгашкан температура, тамакты каалоо, канааттануу кичине 

жана чоң булчуңду башкаруучу рецепторлор жана нерв системаны 

башкаруучу рецепторлор аркылуу акылды ишке кергизет. Эгерде логикалык 

үйрөнүү жөнүндө сөз кыла турган болсок бул чоң түшүнүк, ал жалпы 

психикалык процесстер (сезүү, кабыл алуу, көңүл буруу, эс, ойлоо жана 

элестетүү)  менен эмоциялык абалдардын иштеши (эмоция, туюу жана эрк)  

менен мүнөздөлгөн, рефлектордук үйрөнүүнүн көрсөтмөсүнө жараша өзүн 

өнүктүргөн психикалык иш аракет болуп саналат. Ал эми үчүнчүсү 

рефлектордук жана логикалык үйрөнүү, экөө бирдикте иштеп, ойлоо 

системасын өркүндөтүүчү процесс. Ушулардын ичинен кыргыз 

менталитетинде кеңири колдонулганы болуп рефлектордук үйрөнүү саналап. 

Бул үйрөнүүгө карата көптөгөн накыл сөздөрдөн, макал-лакаптардан майда 

жана чоң эпостордон ж.б. адабияттык жанрлардын психикалык 

процсесстеринен, акыл иш аракеттердин иштөөсүн  жолуктуруп келебиз.   

Муну биз кыргыз элинде айтылып жүргөн өздүк эмгектин 

баалуулугуна карата айтылган турмуштук фактыны далил катары көрсөтөлү. 

―Бир бойго жетип калган бала өз каржысын өзү таап, өз эмгеги менен 

жашагысы келип, иштеп эмгек табайын десе ал жашаган тоолу айылда 

жумуш табылбагандыктан, чөлдө жашаган эжесиникине барып, элдин чөбүн, 

көңүн чаап, аларды жыйнап, тапкан эмегине магазинден өзүнө бир ―керзовой 

өтүк‖ сатып алат. Ал жерде дагы жумуш анчалык болбогондуктан, эжеси 

менен коштошуп айылына жөнөп калганда, эжеси бир жаңы чарчыга 

(жолукка) эки нан салып, нандардын ортосуна сары май салып берет. Жолдо 

курсагың ачканда отуруп жеп ал - деп. Бала, бир суунун боюна келип 

белиндеги нанды, май менен жеп жатса, бутундагы өзү сатып алган өтүгү 

ылай болгонун көрүп, эжеси берген жаңы чарчы менен аарчып тазалайт экен. 

Мындан эмнени көрүүгө болот. Өз колу менен тапкан (рефлектордук)  

буюмга салыштырмалуу, эмгектенбей тапкан буюмдун баасы жок экендигин 

билүүгө болот. 

  Эгерде, ушул тегиздикти кеңейтип карай турган болсок, убагында 

СССР дагы   1946 – 1948 жылдары Германиядан, Москвага көчүрүлүп келген 

метал чыгаруучу заводдордо иштеген  операторлор, Германиядан жогорку 

сапатта окуп келгени менен, завод жараксыз (брак) металдарды чыгарып 

туруп алган. Качан бул жумуштарды Германиялык операторлор иштеткенде 
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нормалдуу  металдар чыга баштаган. Себеби заводдогу автоматиканы 

иштетип жаткан операторлордун психикалык реакциялары, темпераменттин 

жана жогорку нерв системалардын типтери эске алынбай, окуудагы алган 

теориялык билимине басым жасалып жумушка уруксат берилген. Ушул 

проблеманы жөнгө салыш үчүн И.В. Сталин психологдор Б.М. Тепловду, 

В.П. Зинченкону, С.Л. Рубинштейинди чакырып тапшырма берип, бул 

проблеманын себебин табууга буйрук бергенден кийин бул маселе чечилген 

[3]. Көрсө өз жумушуна тыкан билгичтик менен иштей алуу, бир эле 

теориялык билимге эле көз каранды болбостон, адам баласына тубаса 

берилген рефлектордук жана логикалык ык жөндөмдүүлүккө, психикалык 

процесстердин иштөө принциптерине, нерв системанын типтерине жараша 

боло тургандыгы көрсөтүлгөн. Жыйынтыктап айтканда таланттуу адистерди 

кесиптик, орто  жана жогорку окуу жайлардан эле күтө бербестен,  улуу 

педагог А.С. Макаренко белгилегендей, бала бакчадан жана кенже мектеп 

окуучуларынан баштап тандоону жүргүзүү керек.   

Талкуунун жыйынтыктары 

 Жогорку проблемаларды тереңдетип анализге алуу үчүн дагы бир 

изилдөөгө таяналы. Таланттуу адистерди даярдап чыгаруу орус психологу, 

академик Б.Ф. Ломовдун айтуусуна караганда ―...баланын өз кызыкчылыгына 

мүнөздүү болгон тарбия жана окуу ишиндеги мотивациянын тандалышына 

жана уюштурулушуна жараша болот‖ - деп берген аныктамасына аргасыздан 

ынанууга туура келет [4]. Ошондуктан  кенже мектеп окуучулардын 

программасына балдардын рефлектордук үйрөнүүсүн бышыктай турган, 

улуттук маданиятка шайкеш келген нарк-насилди, каада-салттарды колдонуу 

менен бала бакчанын тарбиячылары жана башталгыч класстын окутуучулары 

төмөнкүдөй бир катар факторлорго таянуу иш алып барууну сунуштайбыз:  

1. Өзү жашаган кичинекей мекенине салыштырмалуу чоң 

мекенинин жаратылыштык баалуулуктарын таануу (баланын туулуп өскөн 

айл - шаарындагы, Кыргыз Республикасынын аймагындагы жер – шарттын 

башка мамлекеттерге салыштырмалуу өзгөчөлүктөрүн, жер шарттагы 

жаратылыштык байлыктарын (тоодогу кен байлыктар, сууну жаратуучу 

мөнгүлөр, шалбаа - токойлор, аларда жашаган үй жана жырткыч 

айбандар, шалбаада өскөн мөмө-жемиштер, адамдардын үй тиричилигин 

камсыздаган токойдо жана тоодо өскөн арча-карагайлар, талааларда жана 

тоо тектирлеринде өскөн өсүмдүктөр (тоют багытындагы, витамин, 

дары-дармек  багытындагы жемиштер, азык болуучу өсүмдүктөр  ж.б.) ; 
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2. Жылдык мезгилдерге салыштырмалуу, ар бир мезгилдеги улуттук 

маданияттардын баалуулуктарын таануу (жаз, жай, күз жана кыш 

мезгилдеринде белгиленүүчү каада - салттар, нарк-насилдер, адамдардын 

инсандык сапаттын калыптанышына тийгизген өзгөчөлүктөрү ж.б.).  

Мисалы: Жаз айына карата, Кыргыз эли үчүн чоң мааниге ээ болгон 

“Нооруз” майрамы, аны майрамдоодогу тарбиялык мазмунга ээ болгон 

түрдүү ритуалдар, ырым – жырымдар, балдардын инсандык сапатын 

калыптандыруучу оюн - зооктор, тамак – аштардын символикалык маани-

маңызы, аларды даярдоодогу өзгөчө ыкмалар, рефлектордук кыймыл – 

аракеттер, улуттук технологиялар, тамактардын бири-бирине 

салыштырмалуу баалуулуктары, жаштар билип ала турган эрежелер, 

тамактануу маданиятына мүнөздүү инсандар аралык мамиленин 

деңгээлдери, педагогикага мүнөздүү келген адептүүлүк, эстетикалык, 

этикалык, мекенчилдик, кайрымдуулук ж.б. бир кача мааниге ээ болгон каада 

- салтты айтууга болот. Ушундай нарк-насилди жай, күз, кыш мезгилдер 

үчүн кыргыз маданияттын баалуулуктарын көрсөтүүгө жетишүү.   

3. Кыргыз менталитетине мүнөздүү болгон салттуу маданияттар 

(той өткөрүүнүн түрлөрү, алардын каада – салты, алардын бири - биринен 

болгон айырмачылыктары, алардын тарбиялык мазмундары ж.б.). Мындай 

салттуу маданияттын айрым бирине мисал келтирип кетели. Мисалы: Тушоо 

кесүү салттуу маданиятында (эми басайын деп калган балага арналып той 

өткөзүлүп, баланын адам катары эки буттап басышына карата 

өткөрүлүүчү ырым-жырымдарды жасоо менен француз психологу Дж. 

Пиаже негиздеген “мен” концепциясын калыптандыруудагы алгачкы 

этабын мүнөздөөчү ритуалдар жасалат. Мындай оюн зооктун өткөрүлүшү, 

кыргыз эли илгертеден бери эле демократиялык теңдикте жашап, эркек - аял 

дебей, чоң - кичине дебей тең укуктун нормативин көрсөтүүчү нормативдин 

жашап келгендигин билгизет.         

  Алсак, баланын тушосун кесиш үчүн биринчи, жаш балдардын 

жарышып, жүгүрүп келип баланын тушоосун кесиши; экинчи чалдардын 

жүгүрүшү; айрым учурларда кемпирлердин – жаш келиндердин да өз-өзүнчө  

жүгүрүп балага ак тилектерди каалагандыктарын көрүп келебиз. Мындай 

каада-салтты башка улуттардын маданиятынан дагы учуратууга болот. 

Бирок, формасы, өлчөмү, укуктук эрежелери боюнча айырмаланып турат. 

Көпчүлүк улуттук маданиятта мындай када-салтка чектөөлөр коюлган. 

Аялдар, кемпирлер жүгүрбөйт. Мында эркек менен аялда толук тең 

укуктуулуктун аз же толук эле  жоктугу байкалат  ж.б. 
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4. Исскустволук жанрлардагы каада-салт, маданияттын нарк – 

насилдери сөзгө алаарлык. Мында, оозеки термеден баштап чоң-кичине 

эпоско чейинки, оозеки айтылуучу акындык жанры болсо, ушулар менен эле 

барабар музука жанрындагы: темир, жыгач ооз коумуз, чоор, сурнай, 

барабан, добулбас, кооумуз, кыяк ж.б. инструменттер менен ойнолуучу оюн 

зооктор. Бий жанрын ала турган болсок: каражорго бийи, бүркүт бийи, 

кыз-жигит бийи, жемиш тойлорунда бийленүүчү бийлер, кыз узатуу, келин 

тосуу бийлери ж.б. айтууга болот.        

  Ар бири өзүнчө мазмундагы инсандын жүрүм-турумдарын 

мүнөздөп, тарбиялык жана билим багытындагы иш - чаралар менен 

коштолуп, жаштарды адам катары тарбиялоодогу негизги педагогикалык 

билимди берип, аларды ийкемдүүлүккө, адамгерчиликке, шамдагайлыкка, эң 

негизгиси мекенчилдикке калыптандырып турушат.  Мисалы: кыргыз 

добулбастын үнүн укканда кандай гана адам болбосун булчуңдары чыңалып, 

кайраты күчөп, эр жүрөктүүлүгү калыптанып, эли-жери үчүн жанын аябай 

турган эмоционалдык абалга дуушар болот. Ушундай фактыларды 

исскуствонун жогорудагы көрсөтүлгөн ар бир жанры үчүн дагы чечмеленип 

изилдөө багыты кеңейтип өнүктөсү болот. 

5. Кол өнөрчүлүк багытындагы кыргыз маданиятындагы каада – 

салттагы, нарк – насилдин баалуулуктары. Бул маданияттагы баалуулуктар 

бир канча багыттар боюнча таанылат. Мисалы, жыныска карата: эркектер 

жасоочу кол өнөрчүлүк: жоо жарактарды жасоо багытында темир 

буюмдарын жасоо (кылыч, найза, балта, бычак, канжар, жаанын жебеси, 

чокмор,  ж.б., күндөлүк турмушка керектүү болгон чарбалык шайдандардын 

баалуулуктары; жыгач буюмунан жасалган баалуулуктар (жүк ташууга 

керектүү болгон, араба, чийне, чөп орууга керектүү болгон орок, чалгы, айры 

бешилик ж.б. айтсак, азык-тамактарды даярдоого багытталган: 

тегирмен, жаргылчак, сокку-сок билек, моло-таш, дан салынуучу ала - кап, 

сүкөн (дан сакталуучу жыгачтан же кыштан жасалган жай), териден 

жасалган чоң – кичне болгон тулуптар, айран, кымыз куюлуучу чаначтар       

(кол чанач, кымыз ташуучу чанач, кымыз жасалуучу сабалар, кымызды 

бышыруучу жыгачтан даярдалган бишкек, кымызды ачытуучу көлдөлөң, 

айран уютулуучу арча челек, жыгачтан жасалган чөмүч, кашык ж.б. деген 

бир канча буюм-теримдердин атын атоого болот.  Ал эми мал-чарбасын 

кармоого керектүү болгон аял-эркектин колунан жаралган: кыл аркан (8-10 

метр келген жылкынын жал - куйругунан жасалган жип), көтөрмө (3-5 

метр келген эчкинин жүнүнөн жасалган жип), аргамжы - эчкинин жүнүнөн 
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жасалган (5-10 метр келген аргамжы жип), жүндөн жасалган кийиздерди 

бирин, экинчисине кураштыруу үчүн эчкинин жүнүнөн эшилген шоона (50-70 

сантиметр келген  ичке жип) ж.б. бул буюм-теримдердин архаизмге өтүп 

кыргыз менталитетиндеги ата-бабалардын жашоосундагы баалуулуктар, 

күндөлүк турмушта колдонулбаса дагы билип коюунун өзү кыргыз элин, 

жерин, мамлекеттүүлүгүн сактап туруудагы, мекенчилдикти 

калыптандыруучу негизги психикалык күчтүн бири боло алат.    

 Ушул эле багыттагы: ат жабдыктарды, үй ичин жасалгалоо 

багыттагы оймо-чиймелерди, боз жана там үйлөрдү куруудагы бир  катар 

кол өнөрчүлүктөрдүн ар бирин өзүнчө – өзүнчө баяндап, алардын 

баалуулуктарына, функциясына, жасалуу технологияларына карата 

балдардын инсандык сапатындагы жекече баалуулуктарын жаратууга 

болот. Ошондой эле, балдарга  кыргыз маданиятын таануу менен кыргыз 

улутунун дүйнөлүк деңгээлде таанылышын жана сакталышын камсыз 

кылат.    

 Корутунду 

 Эгерде ушул тегиздиктен ала турган болсок жаш адистерди заман бап 

тарбиялап, мамлекеттин коомдук саясатын, экономикасын өнүктүрөлү десек,  

бүгүнкү күндөн баштап билим берүү мекемелеринде, коомдук талапка 

ылайык келген реформаны жасашыбыз керек. Реформанын алгачкы формасы 

болуп: 1) Мектепке чейинки мекемелерде жана мектеп программасына 

кыргыздын улуттук каада - салтын, нарк-нисилин, улуттук колоридин 

жоготпостон, аларды азыркы жаңы технологиялар менен айкалыштыра 

турган программанын стандартын, окуучулардын кабыл алуу 

мүмкүнчүлүгүнө жараша түзүп чыгуу; 2) Окуучулардын кесипке карата 

болгон кызыгуусун жаратуучу предметтерди программага киргизүү менен 

сабактын мазмунун өндүрүшкө жакындатуу; 3) Мекенчил адистерди жаратуу 

үчүн окуучулардын кесиптик орто жана жогорку окуу жайларга кирүү 

эрежелерин окуучунун мектепте алган билимине жараша  студенттик катарга 

кабыл алсак (ОРТга айрым бир заманбап суроолорду кошумчалоо, 

айырымдарын алып таштоо) жакшы болот.      

Ошентип немец философу И.В. фон Гете айткандай ―... жакшы ой 

менен улуттук маданияттар бириккенде, улуттук маданиятта укмуштуу 

баалуулуктар жаралат‖ [3] дегендей, кыргыз менталитетиндеги баалуулук- 

тарды колдонуу менен кыргыз жарандарын инсан катары тарбиялап 

чыгарууда, багбандардын жолун жолдоп, жаш балдардын туура өсүп 
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чыгышына дарактын жаш чыбыгы түз өсүшү үчүн жасаган мамиледей тарбия 

берүүнү сунуш кылабыз. 
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КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН НАРКТУУЛУГУН 

КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫК-       

ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР 
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Аннотация: Изилдөөдө, улуттук нарк – насилдин, салт-санаанын психикалык 

элементтерин азыркы коомдун талабына жараша таанып, инсан катары калыптанууну 

чоң адамдардын арасынан издебестен кенже мектеп окуучуларынан, кала берсе 

мектепке чейинки балдардан баштап тарбиялоонун педагогикалык негиздери каралды. 

Айрыкча жаштарды мекенчилдике тарбиялоонун теориялык, практикалык, турмуштук 

жагдайлары, улуттук маданияттын негизин түзүп турган “активтүүлүк”,”күч”, 

“баалоо” факторлорунун канцепциянын негиздөөчү кыргыз элине мүнөздүү болгон эмгек 

процессинин, ырым-жырымдын, той - тамашанын, каада - салттын элементтерине 

салыштырмалуу жаштардын инсандык сапаттарын   калыптандырууга багытталган 

концепциялык изилдөө жумушу жүргүзүлдү. 

Ачкыч сөздөр: инсан, инсандык,нарктуулук, кенже мектептик  курак, нарк- 

насилдин калыптануу, баалуулук, коомчулук, концепция, мыйзам ченемдер. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Закиров Акимжан, 

  Кандидат психологических наук, профессор, 

Ошский государственный университет, 
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Аннотация: В статье исследуется и теоретически обосновывается исследование 

психолого-педагогических проблем, направленных на признание ценностей, 

рассматриваемый как один из важных факторов в формирования личности младших 

школьников. В основу исследования взяты источники отечественного и зарубежного 

опыта, теоретические основы и особенности национальной культуры и ценности. 
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Проанализирована роль кыргызского общества, его нормы ценностей, законы, правила, 

теоретические знания, имеют практическое место и которыми может 

руководствоваться мировая цивилизация в учебно-воспитательной работе, применять их 

в жизни. 

 Ключевые слова: личность, ценности, младший школьный возраст, 

формирование, общество, концепция, нормы. 

  

FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS IN PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
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                          Dosalieva Munaim Moldalievna, teacher, 
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Abstract: The article examines and theoretically substantiates the study of psychological 

and pedagogical problems aimed at recognizing values, considered as one of the important 

factors in the formation of the personality of primary schoolchildren. The study is based on the 

sources of domestic and foreign experience, theoretical foundations and features of national 

culture and values. The role of the Kyrgyz society, its norms of values, laws, rules, theoretical 

knowledge, have a practical place and by which the world civilization can be guided in 

educational work, and apply them in life. 

 Key words: personality, values, primary school age, formation, society, concept, norms. 

 

Киришҥҥ 

 Дүйнөнү туура таануу татаал процесс. Анткени дүйнө табигый – 

материалдык, социалдык – саясий жана экономикалык фактордон сырткары 

инсандын субьективдүү дүйнөсүн түшүндүрүп турган маданий, руханий 

кубулуштар, инсандык сапаттар аркылуу коштолуп турат. Ошондуктан, бул 

маселелер билим берүү жана тарбиялоо системасында жогору руханий 

байлыкты калыптандыруу менен адам таануу концепциясында таанылат. 

Айрыкча адам затынын чыныгы руханий дүйнөсүнө карата жакшылык менен 

ак ниеттүүлүк, сүйүү сезимдердин, идеялардын жыйындысы, сулуулук менен 

идеалдын, абийир менен боорукерликтин биримдиги, субьекттердин  

жаратылыш менен гармонияда жашоосу, билимге умтулуу аркылуу адамдын 

оптимисттик дүйнөсүн таанытат. Ошол эле мезгилде адам үчүн тескери 

мазмунга ээ болгон кылмышкердик, эгоисттик, жалкоолук, эрки боштук ж.б. 

инсандык сапаттар коомдун өсүп - өнүгүшүнө тескери жагдайларды 
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жаратып, маданий жактан коомду артка тартып турат. Ошондуктан бул 

маселелер оң руханий маданияттагы нарктуулукту калыптандыруучу  

мезгилдин актуалдуу проблемалары болуп кала берет. 

Ушул тегиздиктен караганда инсандын руханий жактан калыптануусу 

үй – бүлөлүк тарбиядан, мектептен, орто жана жогорку окуу жайлардан алган 

билимден, дүйнөгө карата илимий, диндик көз караштардан, жашоого карата 

эстетикалык, этикалык тарбиялардын жардамында, дүйнө таанымдын 

кеңейишинен пайда болот. Айрыкча ааламды илимий негизде таанууда, адам 

коому жаралгандан бери элдин аң – сезиминде жашап келе жаткан: Иегов, 

Вишна, Ыйык Дух, Абсолют,  Дао,  Логос,  Аллага ички туюм сезим менен 

ишенип, дүйнөлүк эс–акылды жаратылыштык дүйнөдөн ажыратып таануу, 

бул багыттагы илимдерге терең суугарылган гана инсан аларды таанып, 

аларга маани берип келет [4].        

 Эгерде ушул багыттагы изилдөөлөрдү келечектин ээси боло турган 

кенже мектеп окуучулардын инсандык сапаттарынын калыптануусуна 

сарэсеп сала турган болсок, кыргыз эли өзүнчө эл, мамлекет болгондон бери 

эртеңки келечеке терең маани берип, жаштардын адам болуп чыгышына 

ишеним менен карап, алардын адам болуусундагы билимине жана 

тарбиясына көңүл бөлүп келишкен. Ушундай тарбиялык фактордун бири 

болуп инсандын субьективдүү дүйнөсүнө сүңгүп кирген нарктуулук - 

тарбиялык фактор азыркы күндөгү сөзгө аларлык мыйзам ченемдин бири.     

 Изилдөөнҥн материалы жана ыкмалары 

 Кыргыз мамлекетинин саясий жана экономика жаатындагы өнүгүшү, 

нарк-насилге сугарылган, нарктуулук инсандык сапатка ээ болгон адистерге 

муктаж болуп жаткан мезгил. Ал өзү эле жаралып калбайт. Кыргыз 

интеллигенция бул фактордун үстүнөн азыркы күндөн баштап билгичтик 

менен иш алып барышы керек. Жаштарды коомдук керектикти 

канааттандыруу багытындагы бир катар тарбия жаатындагы факторлордун 

ичинен инсандык сапатка таандык нарктуулук, адамды курчап турган 

дүйнөгө болгон мамилесин ачып берүүчү негизги критерий боло алат. Дал 

ушул нарктуулук коомдогу адамдардын бири-бири менен болгон 

аракеттенүүсүн, алардын кызыгууларынын төп келишин жана карама-каршы 

чыгышын, ар бир адамдын жүрүм-турумун жөнгө салып, келечекте инсандын 

коомдо жашоосуна оң маани берип өнүгүшүнө өбөлгө түзүп турат.  

 Ал эми нарктуулук түшүнүгү кыргыз элинде мындайча мүнөздөлүп 

келет. М: Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө: ―Салт, жорук-жосун, 

адат, жол-жобо‖ десе, К. Карасаевдин ―Өздөштүрүлөн сөздөр‖ аттуу 
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сөздүгүндө: ―Бедел, каада-салт, жөрөлгө‖, ал эми К.К. Юдахиндин 

сөздүгүндө: ―Аталардын салты‖- деп берилген. Нарк жана нарктуулук - 

булар: элдик мыйзамдар, элдик конституция,  адеп-ахлак мазмунундагы 

элдик кодекстер болуп саналат. Эл, улут,  жарандар үчүн нарктуулук 

инсандык сапаттан өткөн улуу маданияттуулук болбойт. Нарктуулукту  

кармануу улуттун ар бир атуулу үчүн милдет жана парз. Ошондуктан, 

нарктуулук улуттук идеологиялык маселе катары жашайт жана анын негизин 

түзүп турат [9]. Улам убакыттын өтүшү менен доорлор-доорлорго алмашып,  

социалдык кырдаалдын өзгөрүшү улуу муундун нарктуулугун өзгөртүп, улуу 

муундун көз карашы, жүрүм-туруму, иш аракеттери жаш муундарга таасирин 

тийгизип, адамдын жүрүм-турумундагы нарктуу баалуулуктар өз баасын 

жоготуп бара жатат. Нарктуулуктун интенсивдүү калыптануу мезгилинин 

бири бул кенже мектептик курак болуп саналат. П.Я. Гальпериндин ―... акыл 

иш – аракеттин этаптуу калыптануу‖ теориясы ушул кенже мектеп 

окуучуларынан башталары теориядан белгилүү [2]. Ошондуктан нарктуулук 

балдардын чыныгы инсан болуп чыгуусунда негизги сапат экендигин эске 

албай коюга болобойт. Кенже мектеп окуучуларынын нарктуулук 

багыттарын калыптандыруу өзгөчөлүктөрүн изилдөө, заманбап билим 

берүүнүн максаты катарында, нарктуулук багыттарын туура 

калыптандырууга өбөлгө түзгөн окутуунун жана тарбиялоонун керектүү 

методдорун тандоого жардам берет. Кенже мектеп окуучуларынын 

нарктуулук багыттарын калыптандырууда төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:                                                            

 Биринчиден, ата - мекендик жана чет өлкөлүк педагог жана 

психологдордун нарктуулуктун багыттарын калыптандыруучу пролемалары 

жөнүндөгү  изилдөөлөрдү талдоо;        

 Экинчиден, нарктуулукка байланышкан түшүнүктөрдү талдоонун 

негизинде, башталгыч мектептеги окуган балдарындагы заманбап  баалуулук 

багыттарын калыптандыруунун өзгөчөлүктөрүн ачууга аракеттерди жасоо; 

Үчүнчүдөн, кенже мектеп окуучуларынын баалуулук багыттарын 

калыптандырууну изилдөөнүн ар кандай ыкмаларын бири-бирине 

салыштыруу менен изилдөөлөрдү жүргүзү.      

 Психологиялык-педагогикалык проблемалары катары, кенже мектеп 

окуу чуларынын нарктуулук багыттарын калыптандырууда көптөгөн чет 

элдик педагог, психологдор Б.Г. Ананьев, А.Н. Леооньтев, В.И. Мясищев, 

С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Г.Е. Зелесский, З.И. Васильева, А.В. 

Кирякова, А. Маслоу, К. Роджерс ж.б. илимпоздордун эмгектеринде, 

нарктуулуктун багыттары ар кандай аспектилерде ачылган. Алсак, 
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―нарктуулуктун‖  аныктамасы, түзүлүшү, түрлөрү, өнүгүү кыймылдары, 

ошондой эле таалим-тарбияга мүнөздүү келген өзгөчөлүктөрү жана 

инсандын өнүгүүсүн мүнөздөгөн баалуулуктары, нарктуулуктун 

субьективдүү маңызы изилденип практикалык турмуштагы орду негизделген. 

Ошондой эле кенже мектеп окуучуларына мүнөздү баалуулуктардын 

калыптануусу алардын эмоционалдык өнүгүүсүндө, иш аракеттеринде 

байкалат. Мындай нарктуулуктун балдардын инсандык сапатына 

сиңирилишин белгилешкен [6].     

Талкуулоо жана жыйынтык 

 Нарктуулуктун бир элементи болгон элдик каада-салттардын 

тарбиялык мааниси жөнүндө төмөнкү Ата - Мекендик  изилдөөчүлөрүнүн 

эмгектеринде изилденип анализге алынган: А.Э. Измайлов, Р.А. Абдраимова, 

А.Т. Абдынасаров, А. Алимбеков, Б. Апышев, Ж. Бешимов, Н.И. Имаеванын, 

А.Т. Калдыбаеванын, Ж. Койчуманованын изилдөө эмгектеринде 

педагогикалык багытта кеңири берилген [6]. Ал эми нарктуулуктун 

психологиялык  элементтери  Ч.А. Шакеева, А. Закиров, М.С. Мурзаев, Т.А. 

Конурбаевдин илим изилдөө иштеринде  элдик каада-салтты коомдун 

социалдык баалуулуктарынын бири жана калыптандыруунун натыйжалуу 

каражаты катары карашат [6].  Орус педагогдору З.И. Васильева жана анын 

окуучулары (И.А. Колесникова, В.Б Ежеленко, Г.К Нургалиева, Э.И. 

Казакова, Н.В. Седова, В.В. Тарасов ж.б).  ―Ата- мекендик билим берүүнү, 

заманбап социалдык-маданий кырдаал улуттук маданияттын өнүгүшүнүн 

тарыхый-педагогикалык тажрыйбасына багыт алуу менен билим жана тарбия 

берүүнүн синтези катары  карашып, гуманисттик баалуулуктар, алардын 

негизин түзгөн  руханий жана адеп-ахлактык тарбия адамдарды гуманисттик 

идеяларга алып келип, нарктуулукту адамдардагы эң жогорку баалуулук деп 

таанууга боло тургандыгын негиздешкен" [4].  С.Ю. Шалова, ―...баалуулук ар 

кандай мазмунга ээ болуу менен, адамдын муктаждыктарынын мазмунуна, 

рационалдык жана эмоционалдык компоненттерине жана предметтин, 

кубулуштун керектикти канааттандыруусуна жараша баалуулуктар, 

нарктуулуктун коомдогу даражасын көрсөтө тургандыгын изилдеген. 

Нарктуулук, мамиленин деңгээлинде керектүү маалыматка карата ачыктан - 

ачык артыкчылык берилүүсүнөн, адамдын өзүнө түшүнүксүз себептерден 

улам жасалган аң-сезимсиз тандоого чейин барып, мамиледе болуп жаткан 

адам туурасындагы нарктуулуктун баасын көрсөтөт‖ деген [11].  

 А.В. Кирьякованын изилдөөлөрүндө ―баалуулуктар интериоризация 

процессинде баалуулукка айлануу менен нарктуулуктун деңгээлин көрсөтөт‖  
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деп, баалуулуктар үч фаза аркылуу өнүгө тургандыгын белгилеген:      

Биринчи фазада инсандын мамиле түзүүгө байланышкан баалуулуктар менен 

нарктуулуктун мүнөздөлүшү; Экинчи фазада – инсандын өзүн-өзү 

баалоосуна карата, өзүнүн ―менин‖ тануусуна жараша нарктуулуктун 

көрсөтүлүшү; Үчүнчү фазада – жеке баалуулуктар шкаласында, 

нарктуулукту  калыптан дырууга карата инсандын чындыкка болгон 

мамилесин жаратуучу  психикалык иш аракеттерди долборлоо [7]. Мындагы 

баалуулукту калыптандыруудагы биринчи фаза кенже мектеп  жашына туура 

келет. Муну биз америкалык гуманисттик психологдор   А. Маслоу жана К. 

Роджерстин эмгектериндеги – нарктуулуктун адамдагы деңгээли, адамга 

сырттан таасир этип жаткан сүйүүгө карата, мамилени жаратуудагы 

муктаждыктын пайда болуу деңгээлине жараша  адамдагы нарктуулук, башка 

адамдардын сүйүүсүнөн, өзүн-өзү сыйлоосунан,   руханий муктаждыктардын 

пайда болушунан мурун калыптанаарын далилдешкен [8].  Америкалык 

психологдордун изилдөөсүнө таяна турган болсок нарктуулукту жаратуучу  

баалуулук адамдын өзүн-өзү сыйлоонун таасиринде өзүн-өзү таанып, 

нарктуулукту жаратуучу сырткы жана ички психикалык күчтөрдүн 

ырааттуулугу менен, тажрыйбаны жекече чечмелөөнүн позитивдүү мүнөзүн 

аныктайт жана позитивдүү күтүүлөрдүн булагы болуп кала берет. 

Л.С. Выгодскийдин, Л.И. Божовичтин, Эриксондун изилдөөлөрүнүн 

анализине таянып, кенже мектеп жашындагы балдардагы баалуулуктарды 

сезимтал мезгил деп болжолдоого болот. Анткени, бул жаш куракта балдарда 

алгачкы жолу психикалык таануу процесстери (сезүү, кабыл алуу, көңүл 

буру, эстөө жана ойлоо) калыптанып, рефлектордук иш аракеттер 

психикалык процесстер аркылуу жүрүүгө ыңгайлашкан мезгил болот. 

Ошондуктан нарктуулукту калыптандыруучу эмоциональдык абалдар 

(эмоция, эрк, сезим мүнөзү), аң-сезимдүү ой жүгүртүү, маалыматтарды 

жалпылаштыруу, рефлекция, моралдык сезимдердин калыптанышы, 

чоңдорду ишеним менен таанып, муктаждыктарынын үстөмдүгүн 

калыптандыруу аркылуу, нарктуулук алдынча аң-сезимдин деңгээлинде 

өркүндөп, оюн менен эмгекти айырмалап таануу процесстер ырааттуу жүрөө 

баштайт [2,3]. Кенже мектеп жашындагы балдардын (7-11 жаш) 

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө А.С. Белкин, бул мезгилде инсандын 

нарктуулугун мүнөздөөчү,  социалдык жана адеп-ахлактык сапаттар 

калыптанат деп ырастайт [1]. Мындай факторлор балдарды жети жаштан 

мектепке алып, окуу жана тарбия жумушун жүргүзүүгө толук боло 

тургандыгын күбөлөндүрөт. Мында  бала мектепке келиши менен социалдык 
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статусу өзгөрөт. Бала мектепке келген күндөн баштап өзүн, өмүр бою коштоп 

жүрүүчү жоопкерчилик сезимине ээ экендигин түшүнө баштайт. Окуунун 

алгачкы эки жылында, баалуулуктарды туура багыттоонун негизи болуп 

мугалим саналат. Анын ой пикирин жана баалоолорун текшерүүнүн же 

көзөмөлдөөнүн кереги жок. Бирден бир чыныгы чечим катары кабыл алынат. 

Балдар мугалим билим берүүчү, ошол эле учурда адилеттүү, боорукер жана 

асыл адам экендигин сезишет. Курбу-курдаштары менен мамиле түзүүдө, 

кенже мектеп окуучулары бири-бирине ―мугалимдин көзү менен‖ карашып, 

башкалардын иш аракеттерин мугалим башында сунуш кылган идеалдар 

менен баалашат. Бирок үчүнчү, төртүнчү класста мугалимдин авторитети 

балдар үчүн бир аз төмөндөйт, анткени курдаштары менен баарлашууга 

кызыгуу пайда болот. Алар өспүрүм куракка жакындаган сайын 

баарлашуунун темасы жана мотиви өзгөрө баштайт. Натыйжада ички абалы 

менен мүнөздөлгөн балдардын өзүн-өзү билүүсүнүн жаңы деңгээли пайда 

болот.                 

 Н.И. Болдырев, баалуулук багыттарын калыптандыруунун жана адеп-

ахлакка тарбиялоонун өзгөчөлүгү, балдарды кандайдыр бир атайын билим 

берүү процессине бөлүп кароого мүмкүн эместигин белгилейт [2]. Адеп-

ахлактык мүнөздүн калыптанышы балдардын көп кырдуу иш аракеттеринин 

(оюн, окуу) учурунда, курдаштары, өзүнөн кичүү жана улуу балдар менен 

болгон мамилелеринде пайда болот. Ошого карабастан, баалуулуктун 

негизиндеги нарктуулукту калыптандыруу бул - психологиялык-

педагогикалык иш-аракеттердин мазмунун, формаларынын, ыкмаларынын 

белгилүү бир тутумун болжолдогон ыкмалардын максаттуу процесси болуп 

саналат. С.Л. Рубинштейндин көз карашы боюнча карай турган болсок 

жүрүм-турумдун негизин түзгөн баалуулук багыттарын иштеп чыгуу, кенже 

мектеп окуучусунун инсандык сапатына нарктуулукту калыптандырууда 

өзгөчө орунду ээлейт. Ушул жашта бала адеп-ахлак категорияларынын 

маңызын гана таанып үйрөнбөстөн, өзүнүн жана башкалардын иш -  

аракеттериндеги   билгичтиктерди баалоону дагы үйрөнө баштайт [10].

 И.В. Дубровина О.Г Дробницкийдин изилдөөлөрүнө караганда ар  

кандай иш-аракет моралдык мааниге ээ, анын ичинде ушул учурда билим, 

тарбия берүүчүлүк мүмкүнчүлүктөрү жогору боло баштайт. Кенже мектеп 

курагында билим берүү иш аракеттери баланын өнүгүүсүнө көбүрөөк таасир 

этет жана анын көптөгөн жаңы билимдерге ээ болушуна мүмкүнчүлүктөрдү 

түзөт. Жаңы билимдер акыл-эс жөндөмдөрүн гана өркүндөтөстөн, баланын 

баалуулук багыттарына карата нарктуулугун дагы өнүктүрөт. Натыйжада 
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баалуулуктун багыттары кызыгуулар менен байланышкандыктан, кенже 

мектеп окуучуларынын арасында кызыгуулар жетишээрлик деңгээлде 

бааланбагандыктан, билим берүү иш-аракеттеринде байкалбай дагы кала 

берет. Ошондуктан кызыгуулардын бирдей эместиги, баалуулук багыттарын 

төмөндөтүп, балдардагы инсандык нарктуулук сапаттарынын 

жакырлануусуна алып келет [5]. Ата - мекендик жана чет өлкөлүк 

психологдор жана окутуучулар тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

анализине таянсак, кенже мектеп окуучуларында баалуулук багыттарын 

калыптандыруунун негизиндеги нарктуулуктун эң маанилүү өзгөчөлүктөрү 

болуп:  

 Баалуулук багыттарынын калыптануу процесси менен 

нарктуулук баарлашуунун кеңейиши, жүрүм-турумдун, көз караштардын, 

идеалдардын ар кандай түрлөрү менен  кагылышуусунан стимулдашат; 

 Баалуулук багыттарын калыптандыруунун жогорку 

деңгээлиндеги нарктуулукка жетүү үчүн, аларды башталгыч класс 

окуучусунун олуттуу мамилелеринин структурасына киргизүү, нарктуулук 

сапатты ийгиликтүү калыптандырууга жетишет; 

 Потенциалдуу баалуулук багытын актуалдаштыруу  белгилүү бир 

тышкы жана ички  зарылчылыктын, мамиленин, каалоонун принциптик 

шарттарында, аң сезимдүү да, аң сезимсиз да болушу нарктуулукту күчөтөт. 

Корутунду 

 Ошентип, изилдөөнүн анализи көрсөткөндөй, кенже мектеп 

окуучуларынын нарктуулук инсандык сапаттарын калыптандыруу үчүн 

баалуулук багыттарын калыптандырууну изилдөөдөгү ар кандай багыттар 

карама - каршы келбейт, тескерисинче алар бири-бирин кубаттап толуктап 

турушат. Маселенин актуалдуу аспектилеринин бири - кенже мектеп 

окуучуларынын нарктуулук инсандык сапаттарын азыркы замандын 

талабына жараша калыптандыруу керек. Ал үчүн инсандын баалуулук 

багыттарын туш келди пайдалана бербестен тарбиянын ыгына, социальдык 

шарттын керектигине, тарбиялоонун стратегиялык багытына жараша, окуу 

жана тарбия берүүнүн ыкмаларын колдонуу нарк - насилдүү адамдарды жана 

коомчулук талап кылган адистерди даярдап чыгарууга мүмкүндүк берет. 

  Биздин оюбузча, эл үчүн күйүп - бышкан, элди – жерди жан дили 

менен сүйгөн, мекенчил, адилеттүү, кара кылды как жарган инсан адистерди 

жаратуу, кенже мектеп окуучуларынан баштап нарктуулук сапатты 

калыптандыруудан башталат демекчибиз. Кыргыз коомчулугу балдарды 

заманбап тарбиялоодо тарбиянын багыттарын боромолоп, урду - сокту ура 
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бербей, психологиялык-педагогикалык  багытындагы теорияларга, изилдөө 

жыйынтыктарга ишеним менен карап, алардын теорияларын, ыкмаларын 

билгичтик менен колдонууну сунуштайбыз.   
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Аннотация: Жаштардын арасындагы суициддик көйгөйлөрдү үйрөнүүнүн 

көрсөткүчү көрсөткөндөй, бир катар учурларда өспүрүмдөрдөгү өзүнүн жанын кыюу 

өзүнүн көйгөйлөрүнө ата-энесинин, педагогдордун, коомчулуктун көңүлүн буруу 

максатында, ошондой эле чоң адамдардын мерездигине, кош көңүлдүүлүгүнө, цинизм 

менен каардуулугун белгилешип, өзгөчө нааразычылыктагы каршылыкты билдирүү 

аракетинде мына ушундай чечимге барышат. Мындай кадамды жасоодо, эреже катары, 

өспүрүм жеке өзүнүн эч кимге керексиздигинин стрессинде, жалгыздыкты сезүү 

мүнөзүндө түнт, жабырланган, жаракат алуу, жашоонун маңызын жоготуу абалы 

болуп эсептелет. 

Жыйынтыктап айтканда, окуучулардын арасындагы өзүнүн жанын кыюуга 

болгон аракетин алдын алуу мектепте иштеп жаткандар үчүн аябагандай 

стратегиялык маанилүү маселенин бири, аны чечүү зарыл нерсе, биз мындай маселердин 

айрым бирөөлөрүн гана санап өтөбүз. 

Ачкыч сөздөр: жеткинчек, өспүрүм, суициддик аракет, үй-бүлө, суицид, психика, 

стресс, конфликт, агрессивдүүлүк. 
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Аннотация: Исследования суицидальных мыслей среди молодежи показывают, 

что в некоторых случаях самоубийство среди подростков - это попытка привлечь 

внимание родителей, педагогов и общество к их проблемам, а также направить 

внимание на протесты, отмечая жестокость, безразличие и цинизм взрослых. Делая 

такой шаг, подросток, как правило, находится в состоянии одиночества, травмы, боли, 

потери смысла жизни, в стрессе от личной бесполезности, одиночества. В заключение 

следует отметить, что предотвращение попыток суицида среди школьников - одна из 

наиболее стратегически важных задач для работающих в школах, и их необходимо 

решать, мы перечислим лишь некоторые из них. 

Ключевые слова: подростковый возраст, отрочество, суицидальные мысли, семья, 

суицид, психика, стресс, конфликт, агрессия. 
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Abstract: Research on suicidal thoughts among young people shows that, in some cases, 

adolescent suicide is an attempt to draw the attention of parents, educators and society to their 

problems, as well as to direct attention to protests, nothing the brutality, indifference and 

cynicism of adults. Taking such a step, a teenager, as a rule, is in a state of loneliness, trauma, 

loss of the meaning of life, in the stress of personal uselessness, loneliness. In conclusion, it 

should be noted that preventing suicide attempts among schoolchildren is one of the most 

strategically important tasks for those working in schools, and they must be solved, we will list 

just a few of them. 

Key words: adolescent, adolescent, suicidal ideation, family, suicide, psyche, stress, 

conflict, aggression. 
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Киришҥҥ 
 

Акыркы жыйырма беш жылда жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн 

арасындагы суициддик аракеттин саны өсүүдө. Бүткүл дүйнөлүк ден 

соолукту коргоо уюмунун маалыматтары боюнча 15-19 жаш 

курактагылардын өзүнүн жанын кыюу – бул өлүүнүн себеби боюнча 

өлгөндөрдүн арасында бир топ таркалган беш топтун арасына кирүүдө же 

ДТПдан кийинки орунду ээлөөдө (Бертолоте Х.М., 2006). Ал эми бир катар 

өлкөлөрдө жаштардын өлүү себеби боюнча бул нерсе биринчи орунду 

ээлөөдө. 14-24 жаш курактагы адамдардын 30%инде суициддик ой пайда 

болсо, анын ичинен 6,0% эркек балдарда жана 10% кыз балдарда суициддик 

аракетте бүтөт. Кээ бир адистердин жазышы боюнча жеткинчектер менен 

өспүрүмдөрдүн суициддик жүрүм-турумунун 10%и өзүнүн жанын кыюуга 

болгон максатына ээ болсо, суициддик жүрүм-турумдун 90,0%и – бул жөн 

гана башкалардын көңүлүн өзүнө буруу катары тартылышат (Бертолоте Х.М.,  

2006). Ошону менен бирге мына ушул көйгөйдү бир топ терең үйрөнүү 

күбөлөндүргөндөй, өзүнүн жанын кыюуга болгон тобокелдик аракеттин 

кайталанышы өсүүдө, ал эми мындай кокустуктагы суициддик акт ―эң 

жакшысы‖ даярдалган жана жок дегенде импульсивдүү мүнөзгө ээ. 

 Материалдык жана методдук изилдөө 

Россиядагы статистикалык маалыматтарга кайрыла турган болсок 

өзүнүн жанын кыйган жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн саны табигий 

эмес себептен өлгөндөрдүн жалпы санынын 13,0%ке жакынын түзөт 

(Жолдошбаев Д.А., Алиева З.И., 2019). Акыркы жылдары өзүн-өзү 

өлтүргөндөрдүн 14 миңден ашыгыраагы өспүрүм курагындагылар. Ар бир 

мындай трагедия жекече драма, катастрофа, жашоонун алдыдагы түгөнбөгөн 

коркунуч өлүмдүн коркунучуна жеңилип кетүүдө. Жашы жетелектердин 

өзүн-өзү өлтүргөндөрдүн кырдаалдык себептеринин көрсөткүчүн 

текшергенде жана ага карата козголгон иштерди анализдегенде жашы 

жетелектердин ичинен өзүнүн жанын кыйгандардын 62%нин бардыгы үй-

бүлөлүк конфликт менен үй-бүлөдөгү жагымсыздык, чоң адамдардын 

кысымынан, мажбуроосунан коркуу, мугалимдери, классташтары, 

курдаштары, достору менен болгон мамиленин бузулушу, пикир 

келишпөөчүлүктөр, конфликттер, курчап тургандардын таш боордугу, кош 

көңүлдүүлүгү менен байланыштуу (Жолдошбаев Д.А., 2020). 

Жаштардын арасындагы суициддик көйгөйлөрдү үйрөнүүнүн 

көрсөткүчү көрсөткөндөй, бир катар учурларда өспүрүмдөрдөгү өзүнүн 

жанын кыюу өзүнүн көйгөйлөрүнө ата-энесинин, педагогдордун, 
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коомчулуктун көңүлүн буруу максатында, ошондой эле чоң адамдардын 

мерездигине, кош көңүлдүүлүгүнө, цинизм менен каардуугун белгилешип, 

өзгөчө нааразычылыктагы каршылыкты билдирүү аракетинде мына ушундай 

чечимге барышат. Мындай кадамды жасоодо, эреже катары, өспүрүм жеке 

өзүнүн эч кимге керексиздигинин стрессинде, жалгыздыкты сезүү мүнөзүндө 

түнт, жабырланган, жаракат алуу, жашоонун маңызын жоготуу абалы болуп 

эсептелет (Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж., 2020). 

Учурда суициддик жүрүм-турумдун алдын алуу, жеткинчектер менен 

өспүрүмдөргө көмөк көрсөтүү иштерин аткарууда бүгүнкү турмуштун оор 

кырдаалында кунттуулук, сезимталдык, тактык, тыкыр иликтөө, 

психологиялык кеңеш берүү, мунун баары педагогдон, психологдон 

компетенттүүлүктү талап кылат. 

Өзҥн-өзҥ өлтҥрҥҥ (суицид) – өзүнүн жанын кыюучу адам аң 

сезимдүүлүктө бул аракетти жасоону болжолдоп, аны аткаруучу жана 

фаталдык жыйынтыкты күтүүдөгү фаталдык жыйынтыктагы аракет. 

Суициддик жүрүм-турумдун калган компоненттери суициддик аракеттерди 

(парасуициддик, суициддик кол салуу) жана башка аракеттеги пайда 

болууларды кабыл алат. 

Суициддик аракет – жашап жаткан кырдаалды өзгөртүү максатында 

индивиддин ниетинин фаталдык эмес жыйынтыктын аракетинде адаттагыдай 

эмес жүрүм-турум, бул учурда башкалардын кийлигишүүсүз эле өзүнүн 

жанын кыюуга өзүн мажбурлайт же ашыкча дозадагы дарыны ичүүнү 

болжолдойт. Башка бир суицидалдыкка карата пайда болуулар тиешелүү 

түрдө ойго, айтууларга, белги берүүлөргө, коштоп жүрбөгөндөргө тиешелүү, 

чындыгында, мындай аракеттердин бардыгы өзүн-өзү өлтүрүүгө 

багытталгандыкта болот. 

Кырдаалдардын түрдүүлүгүнө карабастан өзүнүн жанын кыюуга 

болгон аракетин жасоонун ыкмасы бардык суициддер үчүн негизинен жалпы 

мүнөздүк белгилерге ээ болуп, шарттуу түрдө төмөндөгүдөй бөлүктөргө 

бөлүнөт (Жолдошбаев Д.А., Божонов З.А., 2020): 

1. Суицид үчүн жалпы максат чечимди издөө. 

2. Суициддин жалпы маселеси аң сезимдүүлүктө өзүнүн жашоосун 

токтотуу. 

3. Суициддин жалпы стимулу көтөрө алгыс психикалык оору. 

4. Суицидде жалпы стрессордук фрустрация психологиялык 

муктаждык. 

5. Жалпы суициддик эмоция алсыздыктын үмүтсүздүгү. 
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6. Суицидке карата жалпы ички карым-катнаш амбивалеттүүлүк. 

7. Суицидде жалпы психикалык абал когнитивдик чөйрөнүн тарышы. 

8. Суицидде жалпы аракеттен качуу (агрессия). 

9. Суицидде жалпы комуникативдик аракетте өзүнүн ниетин билдирүү. 

10. Жалпы закон ченемдүүлүк жашоонун агымында жалпы стилдик 

жүрүм-турум суициддик жүрүм-турумга тиешелүү болуп эсептелет. 

Атайын адабияттарды анализдөө суициддик жүрүм-турумдун бир топ 

типтүү мотивдерин аныктоого мүмкүнчүлүк берди: ызалантууга кайгыруу, 

жалгыздык, мамиленин оңунан болбой калышы, ата-энесин жоготуу, 

алардын ажырашып кетиши же ата-энесинин бирөөсү үйдөн чыгып кетиши, 

ажырагыс ашыктык, кызганыч, күнөөнү сезүү, ар намысына шек келтирип 

шылдыңдоо, жазалоодон коркуу, өч алууну каалоо, каардануу, сексуалдык 

эксцессия, кумирин же өзүнүн жанын кыйып жашоодон кеткен курбусун 

кубаттоо (Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж.,  2020). 

Жеткинчектер менен өспүрүмдөрдөгү суициддик тобокелдин 

жогорулашынын факторлорун (белгилей кетүүчү нерсе, саналып өтүлүүчү 

факторлор суицидке карата алып баруудан ар качан эле алыс эмес, бирок, 

аларды тобокел группадагы жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн 

антисуицидалдык жүрүм-турумундагы алдын алуунун программасын 

калыптандырууда көңүл буруп кароо зарыл) бир топ кеңири кароо зарыл. 

Баарынан мурда бул факторлорго баланы тарбиялап жаткан ҥй-бҥлөнҥн 

өзгөчөлҥктөрҥ, анын балалыгындагы психотравмалоочу окуялар, 

ошондой эле психикалык жана жҥрҥм-турумдук бузулуулардын накта 

өзү таандык болот. Суициддик жүрүм-турумга түздөн түз таасир этүүчү 

дисфункционалдык менен туруксуз үй-бүлөнүн бир топ көбүрөөк белгилерин 

белгилеп өтөбүз: үй-бүлөдө суициддик аракет менен өзүнүн жанын кыюу; 

ата-энелердин психикасынын бузулушу, өзгөчө эффективдүү бузулуу 

(депрессия); ата-эненин ажырашып кетүүсү, үй-бүлөдөн бирөөсүнүн кетип 

калуусу же анын өлүмү; үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн бирөөсү наркоман, 

ичимдикти колдонушу же антисоциалдык жүрүм-турумдун башка түрлөрү; 

үй-бүлөнүн күч колдонуусу (физикалык, сексуалдык, экономикалык кошо 

ж.б. баланын үстүнөн күч колдонуулар); үй-бүлөдө балдар жөнүндө кам 

көрүү менен көңүл буруунун жетишсиздиги, үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн 

ортосундагы конфликттик мамиле, үй-бүлөлүк көйгөйлөрдү ийгиликтүү 

талдоого жөндөмсүздүгү; балдарга карата мамиледе ата-эне/опекун 

тарабынан ашыкча эле жогору же өтө эле төмөн күтүүлөр; ата-

энелердин/опекундардын ортосунда талаш-тартыштын тез-тез болушу; үй-
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бүлөдө дайыма эмоционалдык чыңалуу менен жогорку деңгээлдеги агрессия; 

жашоо ордун тез-тез алмаштыруу; ата-эненин/опекундун ашыкча эле 

авторитардуулугу; үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн жүрүм-турумунда 

ийкемдүүлүктүн (ригиддүүлүктүн) жоктугу; ата-эненин/опекундун 

жетишээрлик убактысынын жоктугу, натыйжада баланын абалына карата 

көңүл буруунун жетишсиздиги, баланын эмоционалдык абалынын бузулушу, 

стресстин пайда болушу, ошондой эле курчап турган чөйрөнүн терс 

таасирлеринин белгилерин өз мезгилинде аныктоодо алардын 

жөндөмсүздүгү; багып алган ата-эненин же опекундун тарбиясы (Z. Bozhonov, 

A. Kuduev, D. Zholdoshbaev, Zh. Abdykalyk kyzy, B. Shumilov, Zh. Abdullaeva., 
 
 2020). 

Кээ бир учурларда үй-бүлөдө жогору жакта саналып өтүлгөн 

көйгөйлөрдүн бир канчасы жашагандыктан суициддик тобокел көбөйүүдө. 

Кээ бир учурда мындай үй-бүлөнүн балдары сырттан кандайдыр бир руханий 

жардам алуу үчүн кайрылышпайт, кубаттоону, көмөктү алышпайт, ата-

эне/опекун тарабынан болгон жазалоодон коркуп өзүнүн көйгөйлөрү менен 

өзү калат, бирок үй-бүлөлүк чыр чатактын айынан башка нерселерге 

катышышат. Мына ошондуктан, мындай учурда үй-бүлөдө болуп жаткан 

кырдаалдардагы драмалык натыйжаны алдын алуу максатында чоң адамдар 

(класс жетекчи, педагог, тарбиячы ж.б.) активдүү жана коррективдүү 

катышуусу зарыл (Жолдошбаев Д.А., Алиева З., 2019). 

Экинчи группадагы фактордо баланын турмушунда болуп өткөн 

психотравмалоочу окуялар көрсөтүлгөн, мүмкүн стресстордук таасир 

этүүгө карата сезгичтикке негативдүү таасир этет. Мүмкүн бул нерсе 

күнүмдүк турмуштук кыйынчылыкта адекваттуу эптеп кетүүдө жеткинчектер 

менен өспүрүмдөрдүн жөндөмдүүлүгү жөнүндө айтылып жаткандыр. 

Трагедиялык окуяда алсыздыкты, ишенимсиздик менен өкүнүчтү сезүүдө 

өспүрүмдө көкүтүүчү кырдаал пайда болуп, суициддик ойдун пайда болушун 

күчөтүшү мүмкүн, мындай нерсе өзүн-өзү өлтүрүү же суициддик аракетти 

жасоого карата алып барат. Психотравмалоочу окуяга тиешелүүлөр: 

ызалантуу, шылдыңдоо, адилетсиздик катары кайгыруучу кырдаалдар (бул 

учурда обьективдүү позицияда аларда мындай нерселердин болбошу 

мүмкүн); үй-бүлөдөгү жагымсыз иштер; сүйүктүү же башка маанилүү 

адамдын өлүмү; сүйүктүү адамы менен мамиленин үзүлүшү; ашык болгон 

кызынан/жигитинен, сүйүктүү досторунан, классташтарынан ж.б. ажыроо; 

личносттор аралык конфликт же жоготуу; курдаштары тарабынан 

шылдыңдоо, коркутуу; узакка чейин «жок жерден садага боло берүүчү» же 

курмандыктын ролунда болуу; курдаштарынын тобунун кысымында болуу, 

https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zamirbek+Bozhonov&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Altynbek+Kuduev&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Dilzatbek+Zholdoshbaev&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zhypargul%20Abdykalyk+kyzy&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Boris+Shumilov&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zhypargul+Abdullaeva&sf=au
https://m.scirp.org/journals/OJML/14606
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баарынан мурда, башкалардын өзүн-өзү бузуучу жүрүм-турумду 

чагылдыруусу менен байланыштуу; өспүрүмдүн же курчап турган кайсы бир 

маанилүү адамынын суициддик аракеттери (суициддик аракетти жасоодон 

кийин биринчи 6 ай өзгөчө суициддик коркунучту түзөт. Бул мезгилде өзгөчө 

кунт коюу менен көңүл буруп туруу зарыл, анткени кайрадан мындай 

аракетти кайталабоо үчүн); өзгөчө катаал тартип жана закон менен болгон 

көйгөйлөр; окуудагы олуттуу кыйынчылыктар, мектептеги жан ачыштырган 

ийгиликсиздиктер; окуунун (экзамендин) жыйынтыгын жыйынтыктоого 

карата мектептин өзгөчө катуу талабы; экономикалык абалдын оордугу; 

күтүлбөгөн бойго бүтүү (андан сырткары, жабыр тарттыруучу кайгыруу 

бойго бүтүүнүн өзү эмес, келип чыккан нерсеге карата ата-энесинин, тууган-

уруктарынын, үй-бүлөлүк жагымсыз кырдаалдын карым-катнашыдыр), аборт 

жана анын түпкүлүгү; жыныстык жол менен берилүүсү ВИЧ-инфекция же 

жана башка жугуштуу оорулар; олуттуу физикалык оору; өзгөчө сырткы 

кырдаалдардагы катастрофалар, жаратылыштык катаклизмдер (Круг Э.Г., 2003; 

Малкина-Пых И.Г., 2005). 

Биз ойлонгондой, мына ушул группадагы саналып өтүлгөн факторлор 

суициддик жүрүм-турумдун өнүгүшүнө дайыма эле шарт жарата бербейт, 

мына ошондуктан, ар бир жекече учурлар үчүн өзүнүн жанын кыюуга болгон 

тобокелдик деңгээлин аныктоо үчүн конкреттүү өспүрүмдүн личносттук 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу дагы зарыл нерсе болуп эсептелет. 

Үчүнчү группа факторго карата өспүрүмдүн өзүнүн личносттук 

өзгөчөлөктөрүнө таандык. Төмөн жакта саналып өтүлө турган личносттук 

белгилер өспүрүм куракта нормада байкалат жана алардын болушу өзүнүн 

жанын кыюуга карата жакындыгын болжолдоо үчүн жетишерлик негиз боло 

албайт. Бирок, психикалык бузулуулар менен бул өзгөчөлүктөрдүн 

айкалышы өзүн-өзү өлтүрүүнүн тобокелдиги менен байланыштуу болуп 

калышы мүмкүн: маанайдын туруксуздугу; жүрүм-турумдун 

агрессивдүүлүгү, антисоциалдуулугу; демонстративдүү жүрүм-турумга 

карата жакындыгы; ашыкча эле импульсивдүү, кыжырдангыч; ойлоосу менен 

жүрүм-туруму ригиддүү; көйгөйлөр менен кыйынчылыктарды жеңип 

чыгууда жөндөмдүүлүктүн жетишсиздиги (мектепте, курдаштарынын 

арасында, ж.б.у.с.); чындыкты адекваттуу баалоого жөндөмсүздүгү; «ааламда 

иллюзия менен фантазияда жашоо» тендециясы; болбогон эле нерседе 

маанайдын кайгырууга алмашуусу, жеке өзүнүн личностун ашыра баалоо 

идеясы; сезимдик көңүл калуунун жеңил пайда болушу; өзгөчө маанисиз эле 

кыңкылдоо же ийгиликсиздикте тынчсызданып чочулоо менен 
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муңайыңкылык; өзүнө өзү ыраазы болгон, ашыкча эле өзүнө өзү 

ишенимдүүлүк; мектептеги досторуна же чоң адамдарга, ошону менен бирге 

ата-энесине карата болгон карым-катнашта жолдон чыгаруучу же четке 

кагылган үстөмдүүлүк кылуучу, текебердиктин пайда болушунда 

жашырылган ишенбөөчүлүк, толук кандуу эмес сезим; жыныстык 

окшоштуктагы же сексуалдык ориентациядагы көйгөйлөр; ата-энеси, бөлөк 

чоң адамдар жана курдаштары менен болгон татаал, бир жактуу эмес карым-

катнашы (Жолдошбаев Д.А., 2020). 

Келтирилген личносттук өзгөчөлүктөр конфликтүүлүккө, коомдун 

моралдык талабына карата негативдүү карым-катнашта, мамилени, 

байланышты түзө билбегендикте, социалдык нормаларда жана социалдык 

чөйрөдөгү жакындарына карата ишенбөөчүлүктө, социалдык чыңалуудагы 

сезимди жоготууда пайда болушу мүмкүн. Копинг-механизмдин начардыгы 

менен адаптациялануу мүмкүнчүлүктүн төмөндүгүнүн болушундагы 

психосоциалдык стрессор депрессиянын, ишенимсиздиктин сезиминин жана 

суициддик жүрүм-турумдун өнүгүшүнө карата алып барат. Мына 

ошондуктан көбүнчө психикалык бузулуулар айрым бир себептин 

факторунда каралат. 

Психика менен жҥрҥм-турумдун бузулушу мына ушул курактагылар 

үчүн суициддик жүрүм-турумдун тобокелдигинин олуттуу фактору болуп 

эсептелет. Бул карым-катнашта бир топ релеванттүү психотикалык абалдын, 

психоактивдүү нерселерди кыянаттыкта колдонуу, жүрүм-турум менен 

личностунун бузулушу, мурда болуп өткөн суициддик, кутулбастык, 

маанайдын бузулушу болуп эсептелет. Аффективдүү бузулуу менен 

суицидалдуулуктун ортосундагы байланыш белгилүү экендиги айкын. Бирок, 

депрессиядан жапа чегип жаткан жаш адамдардын көпчүлүгү кантсе да 

жашоо менен коштошуу аракетин жасабайт жана суицидден өлүшпөйт. Бул 

учурда мына ушундай суицидалдыкты түзүүчү депрессиянын өзүнүн пайда 

болушу катары таасир этүүчү, коштоочу кырдаалдар мааниге ээ. Мындай 

фактор кутулбастык болуп эсептелгендиктен, мисалы, толугу менен алганда 

депрессияга караганда бир кыйла белгиленген суицидалдык жүрүм-турумду 

аныктоосу катары киргизсек болот. Көбүнчө личносттун, жүрүм-турумдун 

бузулушу психоактивдүү нерселерден көз карандылыктагы депрессиялык 

коморбид. Азыркы учурда ичимдикке, наркотикке жана башка түрдөгү көз 

карандылык менен күбөлөндүргөн нерселерге да байланыштуу. Кээ бирде 

көбүнчө суицидалдык аракеттерди түзүүчүлөр ичимдиктер же жана башка 
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нейротропикалык нерселерди колдонуучулар болуп эсептелишет (Жолдошбаев 

Д.А., Божонов З.А.,  2020; Моховиков А.Н., 2013). 

Жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн суициддик аракетке баруу 

жөнүндөгү Кыргыз Республикасын статистикалык маалыматын карай турган 

болсок, 2014-жылдан 2018-жылга чейинки аралыкта 500гө жакын өспүрүм 

суициддик аракетке барганы айтылган. Бул көрсөткүч биздин өлкө үчүн 

өкүнүчтүү көрсөткүч болуп эсептелет. Жеткинчектер менен өспүрүмдөрдөгү 

мындай аракеттин болушу кайсы бир деңгээлде тарбия берүүдө ата-

энелердин, мугалимдердин иш-аракетинин жоктугу, коомчулуктун көңүл 

бурбагандыгы деп ойлойбуз. 

Мисалы, суициддик аракет же болбосо өзүн-өзү өлтүрүү аябай мода, 

көнүмүш адат катары кайталанып келе жатат. Алыска барбай эле жакында 

эле болуп өткөн мектеп окуучулары болгон Аксы районундагы окуучу бала 

менен Таш-Көмүр шаарындагы окуучу кыздын өзүнүн жанын кыйуусу, 

ошондой Өзгөн районундагы 8 жашар кыздын өз өмүрүнө кол салуу менен 

трагедиялуу бүтүшү баарыбызга маалым ж.б.. 

Мына ошондуктан, окуучулардагы суициддик коркунучтун 

жогорулашынын факторлорун бир топ кеңири кароо зарыл. Баарынан мурда 

бул факторлорго баланы тарбиялап жаткан ҥй-бҥлөнҥн, коомчулуктун 

өзгөчөлҥктөрҥ, анын балалыгындагы психотравмалоочу окуялар, 

ошондой эле психиканын жана жҥрҥм-турумдун бузулушу таандык 

болот (2). 

Натыйжалар жана талкулоо 

Суициддик жүрүм-турумду заманбап алдын алуу боюнча турмуштун 

оор кырдаалында жеткинчек менен өспүрүмгө көмөк көрсөтүүгө катышууда 

кунтуулук менен сезгичтик, психологиялык кеңеш берүү мунун бардыгы 

психологиялык компетенттүүлүктө жыйынтыкталат. 

Суицидке жана өлүмгө карата түздөн түз жеткинчектер менен 

өспүрүмдөрдүн карым-катнашынын курактык динамикасы карап өтүү зарыл 

нерсе деп эсептейбиз. Себеби жеткинчектер менен өспүрүмдөр чоңоюнун 

кризисинин жыйынтыгы болуп эсептелиши мүмкүн. Гормоналдык өнүгүүнүн 

күчү менен эмоционалдык абалдын туруксуздугу кээ бирде өзүнүн 

эмоциясын идентификациялоо менен белгилөөдө жөндөмсүз болгондуктан, 

өспүрүм өзүнүн жан дүйнөлүк жапа чегүүсүн токтотуу каражаты катары 

суицидди пайдаланышат. Секелек кыздардагы суициддик аракет уландарга 

салыштырып караганда 2,5 эсе көп болсо, ал эми бойго жетилүү курагында 

бул көрсөткөч тескери экендигин белгилешкен. 
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 Жыйынтыктоо 

Жыйынтыктап жатып айта турган нерсе, окуучулардын арасындагы 

өзүнүн жанын кыюуга болгон аракетин алдын алуу - мектепте иштеп 

жаткандар үчүн аябагандай стратегиялык маанилүү маселенин бири, аны 

чечүү зарыл нерсе, биз мындай маселердин айрым бирөөлөрүн гана санап 

өтөбүз: 

- стресске дуушар болгон окуучуларды өз мезгилинде адистерге 

жөнөтүү; 

- өзүн-өзү өлтүрүүгө мүмкүн болгон каражаттарга карата жетүүнү 

чектөө боюнча иш чараларды ишке ашыруу; 

- иш ордунда стрессти жеңүүдө мектептин мугалимдерине, жана башка 

кызматкерлерине окуу методикалык куралдар менен көмөк көрсөтүү керек. 
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Аннотация: Социалдаштыруу маданиятка, тарбия менен билимге карата 

баарлашуунун бардык процесстерин камтыйт, анын жардамы менен адам социалдык 

мүнөзгө жана коомдук жашоого катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Социалдашуу 

процессине индивидди айлана-чөйрөсүнүн бардыгы катышат: үй-бүлө, кошуналар, балдар 

мекемесиндеги курбулар, мектеп, маалымат каражаттары ж.б. Ошентип, биз мындай 

талаптарды социалдаштыруунун компоненттерине, жеткинчек курагына мүнөздүү 

болгон социалдаштыруу милдеттеринин мазмунунун өзгөчөлүктөрүнө жана азыркы 

учурдагы коомдун койгон талаптарына ылайык жеткинчек окуучулардын личносттук 

өнүгүү деңгээлине аныктадык. Билим берүү тутумун жана коомдук тарбияны кайра 

куруу жалпы коомдун иши болгондо гана ийгиликтүү болот. Бардык коомдук жашоону, 

социалдык-маданий чөйрөнү, тарбиялоо менен окутуу тутумун жаш муунга багыттоо 

маанилүү. 
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Аннотация: Социализация включает в себя все процессы общения с культурой, 

воспитанием и образованием, благодаря которым человек получает возможность 

участвовать в общественной жизни. В процесс социализации вовлечено все окружение 

человека: семья, соседи, сверстники в детских учреждениях и школах, СМИ и т. д.Таким 

образом, выявлены некоторые требования к компонентам социализации, специфике 

содержания задач социализации, свойственных подростковому возрасту, и уровню 

личностного развития студентов-подростков в соответствии с требованиями 

современного общества. Реконструкция системы образования и народного образования 

будет успешной только в том случае, если это работа всего общества. Важно 

сосредоточить всю общественную жизнь, социокультурную среду, систему образования 

и обучения на подрастающем поколении. 

Ключевые слова: личность, подростковый возраст, отрочество, взрослость, 

социализация, воспитание, развитие, социальные ценности, межличностные отношения, 
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Abstract: Socialization includes all the processes of communication with culture, 

upbringing and education, thanks to which a person gets the opportunity to participate in public 

and social life. The whole environment of a person is involved in the process of socialization: 
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family, neighbors, peers in children institutions, schools, media, etc. Thus, we identified such 

requirements for the components of socialization, the specifics of the content of socialization 

tasks inherent in adolescence, and the level of personal development of adolescent students in 

accordance with the requirements of modern society. Reconstruction of the education system and 

public education will be successful only if it is the work of the whole society. It is important to 

focus of all social life, socio-cultural environment, education and training system on the younger 

generation. 

Key words: personality, personality, adolescence, adolescence, adulthood, socialization, 

upbringing, development, social values, interpersonal relations, the concept of "I". 

 

Киришҥҥ 

Л.В. Мардахаев "Социалдык педагогиканын сөздүгүндө" төмөнкүдөй 

аныктама берет: "Социалдашуу - бул личносту калыптандыруу процесси. 

Ушундай калыптануу процессинде индивид тилди, социалдык баалуулуктар 

менен тажрыйбаны (ченемдер, мамилелер, жүрүм-турум үлгүлөрү), мына 

ушул коомго таандык болгон мүнөздөгү маданиятты, социалдык 

жалпылыкты, топторду өздөштүрүү менен ал тарабынан социалдык 

байланыштарды жана социалдык тажрыйбаны кайрадан иштеп чыгат. 

Социалдашуу процесси катары да, жыйынтык катары да каралат‖ (Мардахаев 

Л.В., 2005). 

Социалдаштыруу маданиятка, тарбия менен билимге карата 

баарлашуунун бардык процесстерин камтыйт, анын жардамы менен адам 

социалдык мүнөзгө жана коомдук жашоого катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болот. Социалдашуу процессине индивидди айлана-чөйрөсүнүн бардыгы 

катышат: үй-бүлө, кошуналар, балдар мекемесиндеги курбулар, мектеп, 

маалымат каражаттары ж.б. (Жолдошбаев Д.А., 2021). 

Француз психологу Ж. Пиаже личносту өнүктүрүүдөгү ар кандай 

баскычтагы идеяны сактап калуу менен, адамдын индивидуалдык 

структураларын өркүндөтүү менен аларды тажрыйбага жана социалдык өз 

ара аракеттенүүгө жараша кийинки кайра түзүүгө багыттайт. Бул этаптар 

бири-бирин белгилүү бир ырааттуулукта алмаштырат: сенсордук-

кыймылдаткыч (төрөлгөндөн 2 жашка чейин), ыкчам (2ден 7ге чейин), 

белгилүү операциялардын баскычы (7ден 11ге чейин), расмий 

операциялардын баскычы (12ден 15ке чейин) (Жолдошбаев Д.А., 2021). 

Көпчүлүк психологдор жана социологдор социалдашуу процесси 

адамдын өмүр бою уланарын баса белгилешет жана чоң адамдардын 

социалдашуусу балдардын социалдашуусунан бир нече өзгөчөлүктөрү менен 

айырмаланат деп ырасташат. Чоң адамдардын социалдашуусу тышкы жүрүм-

турумду өзгөртөт, ал эми балдардын социалдашуусу баалуулукка багыт 
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берет. Чоң адамдардын социалдашуусу адамдын белгилүү бир жөндөмдөргө 

ээ болушуна жардам берүү максатында иштелип чыккан; балалык мезгилдеги 

коомдоштук жүрүм-турум мотивациясы менен көбүрөөк алектенет (Радугин 

А.А., Радугин К.А., 2006). 

Психолог Р. Гарольд чоң адамдардын социалдашуусун балдардын 

коомдошуусунун уландысы катары эмес, балалыктын психологиялык 

белгилери жок кылынган процесс катары караган теорияны сунуш кылган: 

балдардын жомокторунан баш тартуу (мисалы, бийликтин кудурети күчтүү 

авторитардык же биздин талаптар башкалар үчүн мыйзам болушу керек 

деген ой). 

Материалдык жана меттоддук изилдөө 

Социалдашуу - личностту калыптандыруу процессин өзүндө элестетип, 

анын коомдун талаптарын, анын коом менен болгон мамилесин жөнгө 

салуучу аң-сезимдин жана жүрүм-турумдун социалдык маанилүү 

мүнөздөмөлөрүн акырындык менен өздөштүрүүсү. 

Л.Г. Борисова менен Г.С. Солодованын айтымында, личносттун 

социалдашуусу жашоонун алгачкы жылдарынан башталып, адамдын 

жарандык жактан жетилген мезгили менен аяктайт, бирок албетте, ага ээ 

болгон ыйгарым укукту милдеттемелер, укуктар жана милдеттемелер 

социалдашуу процесси толугу менен аяктагандыгын билдирбейт: айрым бир 

аспектилерде ал өмүр бою уланат. Дал ушул мааниде биз ата-энелердин 

педагогикалык маданиятын өркүндөтүү, адам тарабынан жарандык милдетти 

аткаруу, личносттор аралык мамиленин эрежелерин сактоо жөнүндө сөз 

кылып жатабыз. Болбосо, социалдашуу коом тарабынан өзүнө мүнөздүү 

жүрүм-турум эрежелерин жана ченемдерин адам тарабынан туруктуу таануу, 

консолидациялоо жана чыгармачылык менен өздөштүрүү процесси дегенди 

билдирет (Борисова Л.Г., Солодова Г.С., 2003). 

Адам үй-бүлөдө биринчи элементардык маалыматты алат, ал аң-

сезимге да, жүрүм-турумга да негиз түзөт. Социологияда үй-бүлөнүн 

социалдык институт катары баалуулугу көптөн бери жетиштүү деңгээлде 

эске алынбай келе жаткандыгына көңүл бурулат. Үй-бүлөнүн ролун этибарга 

албоо чоң жоготууларга алып келди, негизинен адеп-ахлактык мүнөзгө ээ 

болду, андан кийин эмгек жана коомдук-саясий турмуштагы чоң көйгөйлөргө 

айланды. 

Андан ары, мектеп баланын социалдашуусунун эстафетасын алат. Алар 

чоңоюп, жарандык милдетин аткарууга даярданганда, жаш адам өздөштүргөн 

билим деңгээли татаалдашат. Бирок, алардын бардыгы эле ырааттуулук жана 
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толуктук мүнөзүнө ээ боло бербейт. Ошентип, бала кезинде бала Мекен 

жөнүндө алгачкы түшүнүктөрдү алат, жалпысынан алганда, өзү жашаган 

коом, жашоону куруу принциптери жөнүндө өз идеясын түзө баштайт. 

Личностту социалдаштырууда жалпыга маалымдоо каражаттары - 

басма сөз, радио, телекөрсөтүү күчтүү куралы болуп эсептелет. Алар 

коомдук пикирди, аны калыптандырууну интенсивдүү иштетүүнү жүзөгө 

ашырышат. Ошол эле учурда, конструктивдүү жана кыйратуучу милдеттерди 

жүзөгө ашырууда бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ (Борисова Л.Г., Солодова 

Г.С., 2003). 

Мамлекеттик билим берүү стандарты башталгыч класстын 

мугалимдерине жекече методикалык ыкмаларды колдонууга мүмкүнчүлүк 

берип, окуу куралдарынын мазмунун жаңыртуу жолу менен социалдашуу 

көйгөйүн чечүүнү болжолдойт. 

Жеткинчек курагындагы балдар, өзүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу, 

башталгыч класстын окуучуларынын личносттугун өнүктүрүүнүн өзгөчө 

факторлорун эске алууну талап кылат. Мектептин башталышы балага жаңы 

социалдык ролду берет, анда ал курчап турган адамдар менен мамиленин 

жаңы түрүн калыптандырат. Жеткинчек окуучу социалдык предмет жана 

окуучу катары социалдык маанилүү милдеттерди аткаруу менен айланадагы 

адамдардан - теңтуштарынан жана чоңдорунан баасын алат. Л.И. Бозович 

бул куракты баланын социалдык "Менинин" төрөлүү мезгили деп эсептейт, 

мында негизги учур окуучунун алдыңкы билим берүү ишмердүүлүгү менен 

социалдык позициясын калыптандыруу болуп саналат. Жеткинчек курагында 

балдардын социалдык темаларга болгон кызыгуусу жогорулайт, бул 

социалдашуу программасын түзүүдө эске алуу зарыл. Н.Ф. Голованованын 

изилдөөсү боюнча, жеткинчек окуучулар ар кандай социалдык темаларга 

кызыгышат: согуш менен тынчтык, достук менен сүйүү, жек көрүүчүлүк, 

чыр-чатактар менен зордук-зомбулук, шайкештик менен өзүн-өзү сактоо, 

жашоонун максаттарын пландаштыруу менен жашоонун маанисин табуу, 

саясат, экономика, оору менен кайгы, дин, чыгармачылык, адамдардын ар 

кандай турмуштук тажрыйбалары, социалдык ролдору, коомдун 

мүчөлөрүнүн укуктары менен милдеттери, үй-бүлө мүчөлөрүнүн мааниси 

жана башкалар (Жолдошбаев Д.А., 2021). 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец жана башка психологдордун эмгектеринен жеткинчек окуучунун 

социалдык-маданий өнүгүүсүнө карата кызыктуу ыкмаларды тапсак болот. 

Алар жеткинчек курагындагы балдардагы алдыңкы психосоциалдык 
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неоплазмаларды аныкташты: "Мен-концепциянын" калыптанышы менен 

дизайны, кеңири социалдык мотивдердин өнүгүшү (Л.И. Божович, Я.Л. 

Коломинский), баштапкы коомдук жетилгендиктин калыптанышы (А.А. 

Гудзовская), дүйнөнүн ар тараптуу (жеткилектүү болбосо да) сүрөтүнүн 

пайда болушу (П. Бернс, М. Шибутани, И.С. Кон), анын ичинде ар кандай 

социалдык топтор, элдер менен өлкөлөр жөнүндө эң жакын социалдык чөйрө 

жана баштапкы идеялар, ой жүгүртүүнүн өнүгүшү, анын "Менин" ачуу менен 

анын ички жана тышкы бөлүгүн бөлүү (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман), 

алгачкы турмуштук максаттары менен келечегин аныктоо (Э. Эриксон, Л.В. 

Занков, Н.А. Менчинская), ишенимдүү позицияны калыптандыруу олуттуу 

чоңдорго карата (Л.Ф. Обухова, М.И. Лисина, Д.Б. Богоявленская), коомдук 

тажрыйбаны активдүү өздөштүрүү (Н.Ф. Голованова), адеп-ахлак 

нормаларын өздөштүрүү (Н.Я. Рувинский, Ф. Колберг, Э. Эриксон). 

Жеткинчек окуучуларында ыктыярдуу жүрүм-турумдун калыптанышы 

неоплазмалардын пайда болушу менен байланыштуу иш-аракеттердин 

натыйжаларын пландаштыруу жана бала иш-аракеттердин натыйжаларын 

баалап, ошонун негизинде анын жүрүм-турумун өзгөрткөндө. Иш-

аракеттердин семантикалык-ориентациялык негизи ички жана тышкы 

жашоонун дифференциациясы менен аныкталат: кенже окуучу алардын 

каалоолорунун белгиленген (ички же тышкы) ченемдерге же белгиленген 

максатка шайкештигин көрбөсө, анын орундалышын басат. Иш-

аракеттердеги мындай семантикалык багыт окуучунун айланадагы адамдар 

жана бүтүндөй дүйнө менен болгон мамилеси, алардын көз алдында 

маанисин жоготуп алуу коркунучу жөнүндө сезимдеринен улам келип чыгат 

(Карцов Н.П., 1984). 

Жеткинчек курагындагы окуучулардын талашсыз артыкчылыктар 

элестетүүнүн эмоционалдуулугун жогорулатуу, жүрүм-туруму менен иш-

аракети боюнча жеке адамга мүнөздүү болгон чоң кишиге багыт алуу, 

мугалимге болгон жогорку ишеним (бирок жаш курак менен бара-бара 

төмөндөйт), жеке иш-аракетке умтулуу. Жеткинчек окуучу үчүн, анын иш-

аракетин олуттуу чоң адамдар (мугалим, туугандары) тарабынан баалоо 

маанилүү. Башкалардын сот өкүмдөрүнө болгон мамиле жеткинчек 

курагында бирдей эмес: 6-8 жашында бала дагы деле болсо улуулардын 

чечимдерин жетекчиликке алат, 9-10 жашында кичүү окуучуга карата өзүнүн 

сынчылдыгы жогорулайт, ошол эле учурда курбулардын пикирлеринин 

мааниси өсүп, алар менен ар кандай турмуштук кырдаалдарда байланыш 

кеңейет. 
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Социалдашуу процессин жеңилдетүүчү факторлорго жеткинчек 

курактагы окуучулардын кызыгуусун жогорулатуу менен мектепке чейин 

алган жеке социалдык тажрыйбасын "Дүйнө жүзү" курсунда окулган 

материал менен байланыштыруу каалоосу кирет. Бирок, бул жеке тажрыйба 

мектепте окуган тажрыйбага карама-каршы келген учурлар болуп калуусу 

мүмкүн, бул мугалимден балдардын өнүгүүсүнүн ар кандай багыттарын 

шайкеш келтирүү үчүн көп аракет жасоону талап кылат. 

Социалдашуу процессин татаалдаштырган факторлор - бул чарчоо, 

психикалык процесстердин тездеши, бул окуучулардын билим берүү 

процессинде узак монотондуулукка чыдай албашында, кыймыл-аракет 

кыймылынын чабалдыгында, билим берүү иш-чараларын жүзөгө ашырууда 

көрсөтмөгө таянуунун зарылдыгында, билим берүүнүн мазмунуна карама-

каршы келиши мүмкүн болгон салыштырмалуу кичинекей турмуштук 

тажрыйба (Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж., 2020). 

Мугалим Константин Дмитриевич Ушинский сөз аркылуу билим берүү 

менен тарбия жаатында чоң салым кошкон. Анын пикири боюнча, «эне 

тилиндеги китептер же мектептер жок кезде элге сабак берген эң улуу 

улуттук насаатчы», жана цивилизация пайда болгондо дагы аны окутууну 

улантууда (Ушинский К.Д., 2004). 

Эне тили аркылуу биз идеяларды, билимдерди сиңирип, андан кийин 

өткөрүп бере турган бирден-бир каражат экендигинен келип чыгып, Б. 

Апышев эне тилинди өздөштүрүү башталгыч билим берүүнүн негизги 

милдети деп эсептеген. Эне тилин акырындык менен билүү иши - бул 

үйрөнүүнүн алгачкы күндөрүнөн башталып, адамдын бүткүл өнүгүшү үчүн 

биринчи кезектеги мааниси жагынан билим берүүнүн негизги маселелеринин 

бири болушу керек. 

Элдик мектептеги эне тили, Ушинскийдин айтымында, "башка бардык 

предметтерге киргизилген жана алардын жыйынтыктарын топтогон негизги, 

борбордук предмет" болушу керек. 

Ушинский эсептегендей, бала элдик маданияттын элементтерин жаш 

кезинен эле өздөштүрө баштайт жана баарынан мурда эне тилин үйрөнү 

менен баштайт: "Бала айланадагы адамдардын руханий жашоосуна эне тили 

аркылуу гана кирет, жана, тескерисинче, баланы курчап турган дүйнө анын 

руханий тарабын ошол эле чөйрө - эне тили аркылуу гана чагылдыра алат‖ 

(Соколова М.А., Кузьмина Е.Н., 1978). 

Ушинский кичинекей кезинен баштап балдардын сүйлөө жана ой 

жүгүртүүсүн өнүктүрүү боюнча баалуу кеңештерин берген; бул кеңештер 
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бүгүнкү күндө өз маанисин жоготкон жок. Ал балдарда сүйлөө кебинин 

өнүгүшү, ой жүгүртүүнүн өнүгүшү менен тыгыз байланышта экендигин 

далилдеп, ой менен тил ажырагыс биримдикте экендигин көрсөттү: кеп - бул 

ойдун сөз менен чагылдырылышы. Ушинский жазгандай, "Тил" - ойдон 

алыстатылган нерсе эмес, тескерисинче, анын түпкү тамыры жана андан 

улам өсүп турган органикалык жаратылышы. Балдардын сүйлөөсүн 

өнүктүрүүдөгү эң башкысы - акыл жөндөмдөрүн өркүндөтүү, аларды өз 

ойлорун туура айтууга үйрөтүү. "Тилди ой жүгүртүүдөн бөлөкчө өркүндөтүү 

мүмкүн эмес, ал тургай, биринчи кезекте, ой жүгүртүү оң зыян келтиргенге 

чейин иштеп чыгуу". 

Азыркы учурдагы башталгыч мектеп көптөгөн карама-каршылыктарды 

башынан кечирүүдө - мектеп окуучуларынын социалдык-психологиялык 

даярдыгына карата коомдун талаптары менен алардын тажрыйбасынын 

чыныгы мазмунунун айырмачылыгы, окуучулардын көп улуттуу курамынан 

турган өзгөчө социалдык кырдаал, окуучулардын санын көптүгү, чечилбей 

жаткан деструктивдүү жүрүм-турумдун көрүнүштөрү менен мектептеги 

тарбиясы оор окуучулардын көйгөйлөрү, окуучу-мугалим тутумундагы чыр-

чатактын күч алышы, окуучу-окуучу, мектеп окуучуларынын социалдык 

тажрыйбасынын кыйла айырмаланышы, окуучулардын үй-бүлөлөрү менен 

байланыштын жана колдоонун жоктугу, мектептин ар кандай баскычтарында 

балдардын социалдашуусун камсыздоо тармагы советтик мезгилдин мурасын 

жоготуу ж.б. (Курганов С.Ю., 1998). 

Окумуштуулар социалдаштыруунун ар кандай түрлөрүн аныкташкан 

жана анын жүрүшүндө социалдык ролдор өздөштүрүлөт. Алардын 

негизгилерине төмөнкүлөр кирет: жыныстык-роль, үй-бүлөлүк тиричилик, 

кесиптик-эмгек, субмаданий-топ ж.б. Жыныстык ролду социалдаштыруу - 

бул адамдын курагына жана коомдогу социалдык статусуна жана ролуна 

(эркек бала же кыз, күйөө же келин, күйөө же аял, атасы же энеси ж.б.) 

жараша жынысына социалдык жүрүм-турум тажрыйбасын өздөштүрүшү 

менен анын турмуштагы көрүнүшүндө чагылдырышат. Үй-бүлөлүк жана 

тиричилик ролу - адамдын социалдык ролун үй-бүлөдөгү социалдык статуска 

ылайык аткаруусу. Бул үй-бүлөлүк турмуштун тажрыйбасын өздөштүрүүдө 

жана чагылдырууда, үй-бүлөлүк мамилелерди чыңдоодо, үй тиричилигинде, 

балдарды тарбиялоодо көрүнөт. Кесиптик жана эмгек ролу белгилүү бир 

кесиптик ишти жүзөгө ашырган адамдын социалдык тажрыйбасынын 

негизинде жүзөгө ашырылат. 
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Субмаданий-топтук роль - ал өзү үйрөнгөн жана өзү жашаган, окуган, 

баарлашкан, иштеген чөйрөсүнүн маданиятын эске алуу менен өзүнчө 

мүнөздө көрүнгөн социалдык роль. 

Адамдын тигил же бул социалдык ролду өздөштүрүшү анын курагына, 

жашоо чөйрөсүнө ылайык бара-бара пайда болот. Социалдашуу процессинде 

ал белгилүү стадиялардан (этаптардан) жана баскычтардан өтөт. 

Социалдашуу баскычтарын аныктоонун ар кандай жолдору бар, 

мисалы, агып өтүүнүн мүнөзү боюнча: стихиялуу, салыштырмалуу 

багытталган, социалдык көзөмөлдөө менен өз алдынчалуулук. 

1920-жылдары. окумуштуулар баланын организминдеги анатомиялык 

жана физиологиялык өзгөрүүлөргө багытталган этаптарды аныкташты. 1970-

жылдары. Д.Б.Эльконин психиканын өнүгүшүн адамдын курагына 

байланыштырып мезгилдештирүүнү сунуш кылган, анын жетектөөчү болуп 

ишмердүүлүктүн өзгөрүүсүнө негизделген: тестерлерде (мектепке чейинки 

курактагы балдар) - оюн; жеткинчектер (кенже окуучулар) - окуу; 

өспүрүмдөр - интимдик жеке баарлашуу; бойго жеткендерде - билим алуу 

менен кесиптик иш-чаралар. 1980-жылдары А.В. Петровский индивидтин 

өзүнө ылайыктуу топтор менен ишмердүүлүктүн арачылыгы менен 

байланышынын түрү менен аныкталган личносттук өөрчүүнүн курагына 

байланыштуу мезгилдештирүү концепциясын сунуш кылган (Кулагина И.Ю., 

1999). 

Ошентип, социалдык статус жана социалдык роль - бул адамдын 

социалдык маңызынын өзүндө бир топ көрүнүктүү, өлчөнө турган, 

конкреттүү көрүнүштү туюндурат. Жеке адамдын статус-ролу концепциясы 

азыркы учурда Батыш социологиясында эң популярдуу болуп калды. Бирок, 

психологдордун, социологдордун, анын ичинде бул багытта кыргызстандык 

илимпоздордун саны да көбөйүп баратат, адамдын ички, руханий дүйнөсүн 

эске алууга ыкташат, ансыз түшүнүү кыйын: эмне үчүн адам белгилүү бир 

статуска жетүүгө умтулат же жетишпейт, ал эмне үчүн аткарат анын ролу 

жакшыбы (жаманбы). 

Социалдаштыруу көптөгөн кырдаалдардын өз ара аракеттенүүсүнөн 

келип чыккан жана ар кандай кырдаалдарда ишке ашырылат. Дал ушул 

жагдайлардын адамга болгон биргелешкен таасири андан конкреттүү жүрүм-

турум менен жигердүүлүктү талап кылат. Социалдаштыруу факторлору - бул 

социалдашуу процесстери үчүн шарттарды түзүлгөн шарттар. Көптөгөн 

жагдайлар, аларды айкалыштыруунун варианттары болгондуктан, 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

188 

 

социалдашуунун көптөгөн факторлору бар. А.В. Мудрик аларды үч топко 

бириктирип, социалдашуунун негизги факторлорун аныктады: 

• планетанын бардык жашоочуларынын же айрым өлкөлөрдө жашаган 

адамдардын өтө чоң топторунун социалдашуусуна таасир этүүчү макро 

факторлор (космос, планета, дүйнө, өлкө, коом, мамлекет); 

• мезофакторлор (мезо - "ортоңку, аралыкта") - улуту менен 

айырмаланган адамдардын ири топторун социалдаштыруу шарттары (этнос 

социалдашуу фактору катары); алар жашаган конуштун орду жана түрү 

боюнча (регион, айыл, шаар, конуш); белгилүү бир массалык байланыш 

тармактарынын (радио, телекөрсөтүү, кинотеатр ж.б.) аудиториясына 

таандык болуу менен; 

• микрофакторлор - бул конкреттүү адамдарга түздөн-түз таасир этүүчү 

факторлорду камтыйт - үй-бүлө, теңтуштар тобу, микросоциум, социалдык 

тарбия берүүчү уюмдар - окуу, кесиптик, коомчулук ж.б. 

Социалдык психологдор белгилегендей, микрофакторлор социалдык 

өнүгүү агенттери деп аталган адамдын өнүгүүсүнө таасир этет, б.а. түздөн-

түз өз ара аракеттешкен адамдар, анын жашоосу андан ары уланат. 

Агенттердин курамы курактык этаптарды айырмалоосу спецификалуу. 

Демек, балдарга жана өспүрүмдөргө карата карым-катнаш боюнча булар ата-

энелер, бир туугандар, туугандар, теңтуштар, кошуналар, мугалимдер 

чыгышат. Бойго жеткен кезинде же жаш кезинде агенттердин катарына 

күйөсү же аялы, жумуштагы, окуудагы жана аскердик кызматтагы 

коллегиялары дагы кирет. Бойго жеткенде, алардын балдары, ал эми 

карыларда жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү кошулат (Мудрик А.В., 2000). 

Социалдаштыруу белгилүү бир коомго, социалдык катмарга, адамдын 

курагына мүнөздүү кеңири каражаттарды колдонуу менен жүзөгө ашырылат. 

Аларга, мисалы, ымыркайды тамактандыруу жана багуу жолдору; үй-бүлөдө, 

теңтуштар топторунда, тарбиялоо, билим берүү жана кесиптик топтордо 

сыйлоо жана жазалоо ыкмалары; адам жашоосунун негизги чөйрөлөрүндөгү 

мамилелердин ар кандай ыкмалары менен түрлөрү (байланыш, оюн, спорт) 

ж.б. 

Социалдык топтор канчалык мыкты уюшулган болсо, личностко 

ошончолук социалдаштыруучу таасир тийгизүү мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт. 

Бирок социалдык топтор анын онтогенетикалык өнүгүшүнүн ар кандай 

баскычтарында личностко таасир этүү жөндөмдүүлүгү боюнча бирдей эмес. 

Ошентип, бөбөктүк жана тестиер куракта үй-бүлө өзгөчө эң чоң таасирин 

көрсөтөт. Өспүрүм курагы менен бойго жетилүү курагында теңтуштардын 
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топторунун таасири күчөйт жана ал кайсы бир деңгээлде натыйжалуу болот, 

ал эми бойго жеткенде класс, эмгек же кесипкөй жамаат жана жеке адамдар 

маанилүүлүгү боюнча биринчи орунду ээлешет. Социалдаштыруучу 

ушундай бир факторлор бар, алардын баалуулугу адамдын өмүр бою 

сакталып кала берет бул - улут, менталитет, этнос. 

Акыркы жылдары илимпоздор коомдун макрофакторлоруна, анын 

ичинде табигый-географиялык шарттарга өзгөчө маани берип жатышат, 

анткени алар личносттун калыптанышына түз да жана кыйыр да таасирин 

тийгизери аныкташууда. Социалдаштыруунун макрофакторлорун билүү жеке 

адамдын Homo sapiensтин өкүлү катары өнүгүүсүнүн жалпы мыйзамдарынын 

көрүнүшүнүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө мүмкүндүк берет. 

Социалдаштыруу факторлору – бул өнүктүрүүчү чөйрө, ал иштелип 

чыгарылган, жакшы уюштурулушу жана ал тургай жакшы курулушу керек. 

Өнүгүп келе жаткан айлана-чөйрөгө коюлган негизги талап - адамдык 

мамилелер, ишеним, коопсуздук жана личносттук өсүү мүмкүнчүлүктөрү 

үстөмдүк кылган атмосфераны түзүү (Прохорова С.Н., Жолобова Ю.С., 

2013). 

Личностту калыптандырууда социалдаштыруу факторлору бир эле 

мезгилде чөйрөлүк факторлор да болуп эсептелет. Бирок, личносттун 

калыптануусунда социалдашуу факторунан айырмаланып, ал биологиялык 

фактор менен толукталат. Айрым изилдөөчүлөр (бихевиористтер) айлана-

чөйрөнү, тарбия менен окутууну өзүн-өзү өнүктүрүүнүн гана шарттары, 

табигый жол менен аныкталган психикалык өзгөчөлүктөрдүн көрүнүшү деп 

эсептешет. Алар корутундусун тастыктоо үчүн, алар эгиздердин өнүгүүсүн 

салыштырмалуу изилдөөнүн маалыматтарына шилтеме беришет. 

Чындыгында, личносттуктун калыптанышына биологиялык фактордун 

таасирин эске албай коюга болбойт, анткени адам тирүү организм, анын 

жашоосу биологиянын жалпы мыйзамдарына дагы, анатомия менен 

физиологиянын дагы атайын мыйзамдарына баш иет. Бирок, тукум 

куучулукта личносттук касиеттер эмес, белгилүү бир шыктар (задаткилер) 

гана берилет. Шыктар - бул тигил же бул ишмердүүлүккө карата табигый 

жайгашуу. Шыктын эки түрү бар: жалпы адамзаттык (мээнин түзүлүшү, 

борбордук нерв системасы, рецепторлор) менен табигый берилген 

индивидуалдык айырмачылыктары (нерв системасынын, анализаторлордун 

ж.б типтеринин өзгөчөлүктөрү.) (Z. Bozhonov, A. Kuduev, D. Zholdoshbaev, 

Zh. Abdykalyk kyzy, B. Shumilov, Zh. Abdullaeva., 
 
2020). 
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Көпчүлүк педагогдор, анын ичинде Я.А. Коменский, А. Дистервег, 

П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, И.П. Подласый Б. Апышев, К. Миңбаев 

биологиялык фактордун личносттуктун калыптанышына тийгизген таасирин 

четке какпайт, бирок ага чечүүчү роль беришпейт. Муну бихевиористер 

жасашат. Каалоолор өнүгөбү, жөндөмдүү болуп калабы - бул социалдык 

шарттарга, тарбия менен билимге, б.а. тукум куучулуктун таасири ар дайым 

билим, тарбия жана социалдык шарттар аркылуу жүргүзүлөт. Табигый 

өзгөчөлүктөр психикалык касиеттерди калыптандыруунун жолдорун жана 

ыкмаларын аныктайт. Алар адамдын ар кандай чөйрөдөгү 

жетишкендиктеринин деңгээлине, бийиктигине таасир этиши мүмкүн. Анын 

үстүнө алардын личностко тийгизген таасири түз эмес, кыйыр. 

Жогоруда айтылгандарга байланыштуу, башталгыч класстын 

окуучуларын социалдаштыруу, ошондой эле жаңы мамлекеттик билим берүү 

стандарттарын киргизүү шарттарын эске алуу менен А.В. Хуторский сунуш 

кылган окуучунун типтүү өзгөчөлүктөрүнө таянуу менен, педагогдор С.Н. 

Прохоров менен Ю.С. Жолобова күтүлүп жаткан натыйжалар 

социалдаштыруунун жана ийгиликтүү социалдашуунун критерийлеринин 

модели катары заманбап жеткинчек курактагы окуучунун портретин иштеп 

чыккан. Бул портрет төмөнкүдөй мүнөздөмөлөрдөн турушу керек: 

Таануу (когнитивдҥҥ): 

• кызыгуучулук; 

• байкоо жүргүзүүчүлүк; 

• кунт коюулук; 

• анализдөө менен синтездөө мүмкүнчүлүгү; 

• күмөн саноо; 

• маселени ийгиликтүү чечүүдөн ырахат алуу; 

• маселени чече албагандыгы үчүн кыжырдануу; 

• алынган билимди руханий жана материалдык формада камтый билүү, 

алардын негизинде алардын кийинки иш-аракеттерин түзүү. 

Чыгармачыл (креативдҥҥ): 

• илхам; 

• чыгармачыл кырдаалда эмоционалдык көтөрүлүү; 

• кыялдануу; 

• фантазия; 

• кыялга батуучулук; 

• эмпатияга карата жөндөмдүүлүгү (боор ооруй билүү); 
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• чыгармачылыкка карата жөндөмдүү (белгини түзүү, 

символдоштуруу); 

• демилгелүүлүк, ойлоп тубуучулук, тапкычтык. 

Моралдык адеп-ахлактык: 

• коллективизм (өз командасынын ийгилиги үчүн жоопкерчилик 

сезими, артта калгандарга жардам берүүгө умтулуу, жалпы ишке таандык 

болуу сезими); жолдошчулук, достук, милдет сезимдери; 

• чынчылдык; 

• жоопкерчилик; 

• жооп берүү; 

• чындык; 

• адептүүлүк, сылыктык, достук, кайрымдуулук, абийирдүүлүк. 

Эстетикалык: 

• сулуулук сезими; 

• сулуулук жана көрксүздүк сезимдери; 

• күлкүлүү жана трагедиялуу сезимдер; 

• сезими жогору жана төмөн; 

• кайраттуулук жана назиктик. 

Эмоционалдык-эрктҥҥ: 

• концентрациялоону билгичтиги; 

• көз карандысыздык, уюшкандык, тартип; 

• чыдамдуулук, өжөрлүк, чыдамдуулук, туруктуулук; 

• тырышчактык, көшөрүүчүлүк; 

• Өзүнүн күчүнө ишеними; 

• жеке кызыкчылыктарын коомдук кызыкчылыктар менен 

айкалыштыруу мүмкүнчүлүгү; 

• өзүн-өзү башкара билүү жана өзүн-өзү сындоо. 

Коммуникативдик: 

• башка адамдар (чоң адар жана балдар) менен жана тышкы дүйнө 

менен өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү; 

• өз идеяларын жеткирүү жана талап кылуу жөндөмү; 

• башкаларды четке кагууга себеп болгон себептерди түшүнүү жана 

түшүнүү мүмкүнчүлүгү (чоңдордун жардамысыз); 

• коммуникативдүүлүк, мамилечилдик, кызматташтыкка даяр болуу 

жана карым-катнашты өнүктүрүүдө алга жылуу, толеранттуулук. 

Иш-аракет: 

• ыктыярдуу аракеттерге жөндөмдүүлүк; 
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• кыймылдуу оюндарга жана мелдештерге даярдык; 

• тапшырманы тез жана сапаттуу бүтүрүүгө даярдык; 

• физикалык активдүүлүк жана ишке жөндөмдүү (Прохорова С.Н., 

Жолобова Ю.С., 2013). 

Жыйынтыктоо 

Ошентип, биз мындай талаптарды социалдаштыруунун 

компоненттерине, жеткинчек курагына мүнөздүү болгон социалдаштыруу 

милдеттеринин мазмунунун өзгөчөлүктөрүнө жана азыркы учурдагы 

коомдун койгон талаптарына ылайык жеткинчек окуучулардын личносттук 

өнүгүү деңгээлине аныктадык. 

Билим берүү тутумун жана коомдук тарбияны кайра куруу жалпы 

коомдун иши болгондо гана ийгиликтүү болот. Бардык коомдук жашоону, 

социалдык-маданий чөйрөнү, тарбиялоо менен окутуу тутумун жаш муунга 

багыттоо маанилүү. 

Бул көйгөйдүн үстүндө көптөгөн белгилүү илимпоздор иштеген: алсак 

П.П. Блонский, А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, А.В. Мудрик, В.С. Мухина 

жана башкалар. 
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Ош,Кыргызстан 

 

Аннотация: Өспүрүм мезгил - адамдын психикалык өнүгүүсүнүн, анын 

личносттук касиетинин калыптанышындагы чечүүчү баскычтардын бири. Дал ушул 

доордо өзүн-өзү билүү, курчап турган кубулуштарды талдоо жөндөмү интенсивдүү 

калыптанып, абстрактуу маселелерге кызыгуу күчөйт. Өспүрүмдүн психикалык өнүгүүсү 

биологиялык гана эмес, ошондой эле социалдык да камсыздалган. Бул этапта чоң 

өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул мезгил бурулуш учур, оор, орчундуу мезгил деп эсептелет, 

анткени өспүрүм өзүн мындан ары бала деп эсептебейт, ошондой эле толугу менен көз 

карандысыз, ошол эле учурда айлана-чөйрөсүнүн аны бойго жеткен деп эсептөөсүн 

каалайт. Бул этап дагы оор деп эсептелет, анткени үч өлчөмдө чоң өзгөрүүлөр бар: 

физикалык, психологиялык жана социалдык. Физикалык өзгөрүүлөр деп биз: салмак 

кошуу, тез өсүү, жыныстык жетилүү, дене пропорцияларынын өзгөрүшү. Физикалык тез 

өнүгүүгө байланыштуу өспүрүм көп учурда өзүн башкара албай калат, анын маанайы тез 

өзгөрөт. 

Ачкыч сөздөр: жеткинчек, өспүрүм, суициддик аракет, үй-бүлө, суицид, психика, 

стресс, конфликт, агрессивдүүлүк. 
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Аннотация: Подростковый возраст - один из ключевых этапов в формировании 

психического развития человека, его личности. Именно в этот период интенсивно 

развивается способность к самопознанию, умение анализировать окружающие явления, 

возрастает интерес к абстрактным проблемам. Психическое развитие подростков 

обеспечивается не только биологически, но и социально. На этом этапе происходят 

большие изменения. Этот период считается переломным, сложным, критическим 

периодом, потому что подросток уже не считает себя ребенком, и хочет быть 

полностью независимым, но при этом окружение считает его взрослым. Этот этап 

считается еще более сложным, потому что происходят большие изменения в трех 

измерениях: физическом, психологическом и социальном. Мы называем физические 

изменения: увеличение веса, быстрый рост, половое созревание, изменение пропорций 

тела. Из-за быстрого физического развития подросток часто теряет контроль и его 

настроение быстро меняется. 

Ключевые слова: подросток, суицидальные мысли, семья, суицид, психика, стресс, 

конфликт, агрессия. 

 

SOCIAL CAUSES OF SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
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Abstract: Adolescence is one of the key stages in the formation of a person's mental 

development, his personality. It was during this period that the ability for self-knowledge, the 

ability to analyze the surrounding phenomena, was intensively developing, interest in abstract 

problems increased. The mental development of adolescents is provided not only biologically, 

but also socially. At this stage, big changes take place. This period is considered a turning point, 

difficult, critical period, because the teenager no longer considers himself a child, and wants to 

be completely independent, but at the same time the environment considers him to be an adult. 

This stage is considered even more challenging because there are big changes taking place in 

three dimensions: physical, psychological and social. We call physical changes: weight gain, 

rapid growth, puberty, changes in body proportions. Due to the rapid physical development, the 

teenager often loses control and his mood changes quickly. 
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Keywords: teenager, suicidal thoughts, family, suicide, psyche, stress, conflict, 

aggression. 

 

Киришҥҥ 

Өспүрүм курактагыларга мүнөздөмө. Өспүрүм мезгил - бул 10-11 

жаштан башталып, 13-15 жашка чейин созулган, адамзаттын өнүгүү мезгили, 

балалык менен бойго жеткенге чейинки аралык баскыч. Кичинекей (10-12 

жаш) жана улуу (13-15 жаш) өспүрүм мезгилин айырмалоо салтка айланган. 

Өспүрүм курагы эрезеге жетүүнү жана анын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн 

билдирет, албетте, өмүр бою из калтырат. Өспүрүм курагы илимпоздордун, 

социологдордун, педагогдордун жана психологдордун изилдөөлөрүнүн 

предмети болгон. Орус психологу Л.С. Выготский ата мекендик жана чет 

элдик авторлордун көптөгөн изилдөөлөрүнүн натыйжаларын жалпылап 

мындай деп жазган: «Ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө айлана-чөйрөнүн таасири 

өткөөл доордогудай чоң мааниге ээ болбойт" (Выготский Л.С., 1984). 

Материалдык жана методдук изилдөө 

Немис философу жана психологу Э. Шпрангер өспүрүм мезгилинин 

маданий-психологиялык концепциясын иштеп чыгып, өспүрүмдүн 

личносттук өнүгүүсүнүн мүмкүн болгон үч түрүн сүрөттөгөн. Өнүгүүнүн 

биринчи түрү курч, бороон-чапкын жана кризистик жол менен мүнөздөлөт, 

өспүрүм экинчи төрөлгөндө башынан өткөрөт, анын натыйжасында жаңы 

"Мен" пайда болот. 

Баланын экинчи түрүнө ылайык өсүп жетилиши өспүрүмдүн өз 

мүнөзүндө терең шок жана өзгөрүүлөр болбостон, жай жана акырындык 

менен өзгөрүүлөрдү болжолдойт. Өнүгүүнүн үчүнчү түрү өзүн-өзү 

тарбиялоонун жигердүү жана аң-сезимдүү процессин, ички 

тынчсызданууларды жана кризистерди өз алдынча жеңүү жолун болжолдойт, 

бул өспүрүмдө калыптанган өзүн-өзү башкара билүү жана өзүн өзү 

тарбиялоо менен шартталат. Э. Шпрангер бул доордун негизги 

психологиялык жаңы жаралуулардын "мен" динин ачылышы, рефлексиянын 

пайда болушу, өспүрүмдүн өзүнүн индивидуалдуулугун аңдап билүүсү деп 

эсептеген (Шпрангер Э., 1931). 

Орус психологу Л.И. Божович өткөөл доордун башталышына карата 

жалпы психикалык өнүгүүдө жаңы, кеңири кызыкчылыктар, жеке хоббилер 

жана көз карандысыз, чоңдордун позициясын ээлөөгө умтулуу пайда 

болгонун белгилеген. Л.И. Божович мындай деп жазган: "Бул мезгилде 

баланын дүйнөгө жана өзүнө болгон бардык мурунку мамилеси бузулуп, 

кайрадан курулат, өзүн-өзү билүү жана өзүн-өзү аныктоо процесстери 
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өнүгүп, акыры, өспүрүм аны турмуштук позициядан баштайт. Көз 

карандысыз жашоо" (В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, JI.Б. Ительсон и др., 

1979). 

Орус психологу Д.Б. Элькониндин концепциясында өспүрүм курак 

жетектөөчү иш-аракеттердин натыйжасында пайда болгон жаңы жаралуулар 

менен байланышкан. Бул доордун негизги суроосу - адамдын максаты 

жөнүндө суроо, ага жоопту чындык менен жолугушу аркылуу гана табууга 

болот (Выготский.Л.C., 1983). 

Орус психологу В.А. Крутецкий өспүрүмдүн психологиялык 

өзгөчөлүктөрүн эске алып, ―Өспүрүм курагында гана чыныгы өзүн-өзү 

сыйлоо сезими өнүгө баштайт деп белгилеген - адамдын өзүнүн ички 

дүйнөсүнүн критерийлерине басымдуулук кылып, өзүн-өзү баалоосу өзүнүн 

"мен". Бул башкалардын баалоосу мындан ары маанилүү эмес дегенди 

билдирбейт: ал жөн гана нормада үстөмдүк кылуучу ролду ойнобой калат. 

(Крутецкий В.А. Лукин Н.С., 1965). В.А. Крутецкий өзүнүн басмаларында 

балдардын буга чейин калыптанган жөндөмдүүлүгү өспүрүмгө кыйла татаал 

чөйрөдө жалпылоолорду жасоого мүмкүнчүлүк берет деп баса белгилейт - 

адамдардын өз ара мамилелеринин ченемдерин өздөштүрүү. Демек, 

өспүрүмдүн жетектөөчү иш-аракети - иштин ар кандай чөйрөлөрүндө жеке 

баарлашуу. Бул ага өзүн көрсөтүүгө жана өзүн тастыктоого мүмкүнчүлүк 

берет. Ошол себептен өспүрүмдөр мектепте да, анын сыртында да жеке жана 

стихиялык топтук байланышты активдештиришет. Байланыштын көптөгөн 

чөйрөлөрүнүн ичинен өспүрүм курбуларынын референттик тобун айырмалап 

турат, алардын талаптары эске алынып, өзү үчүн маанилүү болгон 

жагдайларда кимдин пикири боюнча иш алып барат (Крутецкий.В.А., 

Лукин.Н.С., 1965). 

Өспүрүм курагын изилдөө чөйрөсүндөгү эң таасирдүү өкүлдөрүнүн 

бири белгилүү америкалык психолог Э. Эриксон болгон. Жеке өнүгүү, Э. 

Эриксондун айтымында, бири-бири менен байланышкан үч компоненттен 

турат: соматикалык өнүгүү, аң-сезимдүү "мен" өнүгүшү жана коомдук 

өнүгүү (Хьелл Л., 2003). Америкалык психологдун айтымында, личносттун 

башкы милдети - бул бир жашоо этабынан экинчисине өтүү учурунда 

позитивдүү өздүк личносттукка ээ болуу. Алар сырттагы таасирлерден улам, 

көбүнчө, өздөрүнүн жеке көз-караштары айланадагы адамдардын ой-

пикирлери менен дал келбестигинен, ошондой эле алардын идеалдары жалпы 

кабыл алынбаганынан таң калыштуу. Өспүрүм башкалардын жөнөкөй 

ойлоруна ишенип, алданып калуудан коркот. 
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Орус социологу жана психологу И.С. Кон айтымында, чоңоюнун 

төмөнкү түрлөрү бар. Айрым адамдар үчүн өспүрүм курак жана кризис 

шарттарында жүрүп жаткан, курч эмоционалдык жана жүрүм-турум 

кыйынчылыктары, башкалар менен курч чыр-чатактар менен мүнөздөлгөн 

"бороон-чапкын" мезгили. Башкалар үчүн, өспүрүм курагы акырындык 

менен өтөт, алар бойго жеткенге салыштырмалуу оңой, бирок кандайдыр бир 

деңгээлде пассивдүү түрдө кошулат; адатта жаштар менен байланышкан 

романтикалык импульстар аларга мүнөздүү эмес. Мындай адамдар 

мугалимдерге эң аз кыйынчылыктарды беришет, бирок алардын адаптация 

механизмдеринде көз карандысыздыктын калыптанышы мүмкүн. Өспүрүм 

курактын үчүнчү түрү тез, кескин өзгөрүүлөр менен мүнөздөлөт, бирок 

аларды кескин эмоционалдык кыйроолорго учуратпастан, личносттун өзү 

натыйжалуу башкарат; Жаштардын максаттарын эрте аныктап, мындай бойго 

жеткендер өзүн-өзү башкара билүү деңгээли, өзүн-өзү тарбиялоо жана 

жетишкендикке муктаждыгы менен айырмаланышат, алар өзүлөрүнүн жеке 

личносттугун жигердүү түзүшөт, бирок алардын ички дүйнөсү жана 

эмоционалдык жашоосу анча өнүккөн эмес (Кон И.С., 1980). 

Психолог Д.А. Жолдошбаевдин пикири боюнча, өспүрүм кези, 

личностту калыптандыруунун маанилүү этабы катары чыгып, социалдык 

жетилүүнүн көп деңгээлдүү мүнөздөмөлөрү менен мүнөздөлгөн личносттук 

өнүгүүнүн татаал процесси. Өспүрүмдүн мүмкүнчүлүктөрүнүн деңгээли, 

анын социалдык өнүгүүсүнүн шарттары жана тездиги өспүрүмдүн өзүн жана 

анын коомго таандык экендигин түшүнүүсү, укуктарынын жана 

милдеттеринин билдирилишинин деңгээли, коомдук нерселер дүйнөсүн жана 

мамилелерин өздөштүрүү деңгээли менен байланыштуу, алыскы жана тыгыз 

байланыштардын байлыгы жана алардын айырмалануусу. Өспүрүм чоңойгон 

сайын анын коомдогу көз карашынын мүнөзү жана өзгөчөлүктөрү, коомду 

кабыл алуусу, коомдук мамилелердин иерархиясы өзгөрүлөт, анын 

мотивдери жана алардын социалдык муктаждыктарга шайкештик даражасы 

өзгөрөт (Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж., 2020). 

Белгилүү орус педагогу А.В. Мудрик өспүрүм курагында бир 

жыныстагы теңтуштарынын арасындагы позицияны изилдөө өзгөчө мааниге 

ээ болорун белгилеген, бул өспүрүм курагында карама-каршы жыныстагы 

теңтуштары менен болгон мамилесинде өз позициясын аныктоо менен 

толукталат (Жолдошбаев Д.А., Божонов З.А., 2020). 

Психолог Д.А. Жолдошбаевдин айтымында, өспүрүм курак - бул 

балалык жана бойго жеткен мезгилдин өткөөл этабы. Батыш өлкөлөрүндө 
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"өспүрүм болуунун" өзгөчөлүгү балдардын жалпы мүмкүнчүлүктөрү менен 

да, расмий билим берүү процесси менен да байланыштуу. Өспүрүмдөр 

көбүнчө чоң кишилердей мамиле жасоого аракет кылышат, бирок мыйзам 

боюнча аларга балдардай мамиле кылышат. Алар иштегиси келип, бирок 

мектепте калууга аргасыз болушат. Алар балалык менен бойго жеткендердин 

ортосунда "аралыгында" жайгашкан жана өзү дайыма өзгөрүлүп турган 

коомдо өсүшөт (Z. Bozhonov, A. Kuduev, D. Zholdoshbaev, Zh. Abdykalyk 

kyzy, B. Shumilov, Zh. Abdullaeva.,  2020). 

Өспүрүм мезгил - адамдын психикалык өнүгүүсүнүн, анын личносттук 

касиетинин калыптанышындагы чечүүчү баскычтардын бири. Дал ушул 

доордо өзүн-өзү билүү, курчап турган кубулуштарды талдоо жөндөмү 

интенсивдүү калыптанып, абстрактуу маселелерге кызыгуу күчөйт. 

Өспүрүмдүн психикалык өнүгүүсү биологиялык гана эмес, ошондой эле 

социалдык да камсыздалган. Бул этапта чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул 

мезгил бурулуш учур, оор, орчундуу мезгил деп эсептелет, анткени өспүрүм 

өзүн мындан ары бала деп эсептебейт, ошондой эле толугу менен көз 

карандысыз, ошол эле учурда айлана-чөйрөсүнүн аны бойго жеткен деп 

эсептөөсүн каалайт. Бул этап дагы оор деп эсептелет, анткени үч өлчөмдө 

чоң өзгөрүүлөр бар: физикалык, психологиялык жана социалдык. Физикалык 

өзгөрүүлөр деп биз: салмак кошуу, тез өсүү, жыныстык жетилүү, дене 

пропорцияларынын өзгөрүшү. Физикалык тез өнүгүүгө байланыштуу, 

өспүрүм көп учурда өзүн башкара албай калат, анын маанайы тез өзгөрөт. 

Коомдук өзгөрүүлөр - өспүрүм бала менен бойго жеткен көз карандысыз 

адамдын ортосундагы позицияны ээлейт дегенди билдирет. Психологиялык 

өзгөрүүлөр адамдын аң-сезимин, мүнөзүн, личносттук өзгөчөлүктөрүн 

калыптандырууну билдирет (Z. Bozhonov, A. Kuduev, D. Zholdoshbaev, Zh. 

Abdykalyk kyzy, B. Shumilov, Zh. Abdullaeva.,  2020). 

Өспүрүм курч мезгил - бул сынчыл акылдын, тездик менен өсүп келе 

жаткан логикалык ой жүгүртүүнүн, курчап турган нерселердин бардыгын, 

жигердүүлүктү, демилгелүүлүктү, кайраттуулукту, эр жүрөктүүлүктү, 

ошондой эле моралдык-эмоционалдык өнүгүүнү билүүгө умтулуу. Өспүрүм 

жигердүү, демек, абстракттуу ой жүгүртүү жана креативдүү ой жүгүртүүнү 

калыптандыруу жөндөмү жыл сайын өсүп жатат. Жеткинчек окуучусунан 

айырмаланып, ал жеке ыктыярдуу иш-аракеттерди гана эмес, ошондой эле 

эрктүү иш-аракеттерди да жасай алат. Анын сезимдери тездик менен өнүгүп 

турат. Эмоционалдык тажрыйба туруктуулукка ээ болот (Жолдошбаев Д.А., 

Кудуев А.Ж., 2020). 
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Бул этап стресс жана башаламандыкка толгон. Ага чоң умтулуу, 

ошондой эле чоңдорго карата сын көз караш менен мүнөздөлөт. Өспүрүм 

достору менен сүйүүсүнө кайгырууну башынан өткөрөт. Алгач жашоонун 

маңызы жөнүндө ойлонот, анын дүйнө таанымы активдүү калыптанат. 

Өспүрүмдөргө таандык болгон сапаттар: 

- өзүнүн жаңы үлгүүлөрү тез өсүшү менен чектелиши, 

- өспүрүмдүн өзүндөгү жана анын айланасындагы тез өзгөрүүлөрдөгү 

ыңгайсыздык, 

- өзүнө ишенбөөчүлүк жана аны ар кандай жол менен жашырууга 

болгон тоскоолдуксуз каалоо, 

- чоңдордун кеңешин кабыл алгысы келбесе, өспүрүм өз алдынча көз 

карашын калыптандырууну каалайт, 

- ошол эле учурда, өспүрүмгө чындыгында жакын жердеги турмуштук 

тажрыйбасы бар чоң адам керек. Ал өспүрүмдүн өнөктөшү, тез өзгөрүп 

жаткан дүйнөдө колдоочу жана жол көрсөткүч болот. 

Ошол эле учурда, өспүрүмдүн психикалык чөйрөсүндө эмоционалдык 

туруксуздуктун белгилери көп байкалат: көңүлдүн көтөрүлбөгөн 

өзгөрүүлөрү, сезимталдуулуктун жогорулашынын айкалышы, өз 

тажрыйбаларына карата алсыздыгы жана башкаларга карата белгилүү бир 

көңүлсүздүк жана суук мамиле, тартынчаактык жана баса белгилөө аферист, 

өзүнө ишенүү. Ушул жашта алардын сырткы келбетине кызыгуу күчөйт, буга 

байланыштуу ар кандай сын-пикирлер ашыкча кабылданат. Өспүрүмдөрдүн 

ой жүгүртүү иш-аракетинде философиялаштырууга, татаал философиялык 

маселелерди чечүүгө умтулуу көп кездешет, фантазияга, фантастикага 

умтулуу байкалат. Дал ушул куракта сексуалдык тартылуу ойгонот, бул көп 

учурда татаал конфликттерге алып келет. 

Өспүрүмдөрдүн психикасында акыл-эс жана физикалык жактан бышып 

жетилүүнүн тегиз эместиги менен байланышкан дал келбестик байкалат. 

"Балалыктын" белгилери "бойго жеткендиктин" белгилери менен айкалышат, 

натыйжада өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму көп учурда карама-каршы келет, 

анын бузулушунун ар кандай түрлөрү мүмкүн. Ошентип, өспүрүмгө ашыкча 

талаптарды коюу менен (мектепте мыкты окуучу бол, чет тилдерин, 

музыканы үйрөн.), анын каалоолорун жана жөндөмдөрүн эске албастан, 

нааразычылык реакциялары көбүнчө пайда болот, бул демонстрациялык 

кечигүү менен көрсөтүлөт же үйдөн качуу башталат. Бул жүрүм-турум 

өспүрүмдүн кыйынчылыктардан арылууга же көңүлдү өзүнө бурууга, боор 

оорууга умтулуусуна негизделген. Ушундай эле реакциялар ата-энелеринин 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

201 

 

жана туугандарынын көнүмүш көңүлүн жана мээримин жоготкон учурларда 

пайда болот (мисалы, үй-бүлөдө өгөй ата, өгөй эне, башка бала пайда 

болгондо). 

Орус психологу А.Е. Личконун айтымында, өспүрүмдөрдүн жүрүм-

турумунун мүнөздүү белгиси - эмансипация реакциясы, б.а. ата-энелердин 

жана чоңдордун камкордугунан жана көзөмөлүнөн бошотуу үчүн ачыктан-

ачык каалоо (Личко А.Е., 2005). 

Бирок, эмансипация ар дайым эле каршылык түрүндө боло бербейт, 

анткени аны ата-энелер кабыл алышат. Өспүрүм чоңдор менен беттешүүнү 

эмес, алардын тең укуктуу болушун каалайт, бул, албетте, экономикалык 

жана социалдык көз карандылыкты эске алганда, кыйынга турат. Мындай 

реакциялар, адатта, өспүрүмдүн өзүн-өзү ырастоого, көз карандысыздыкка 

жетүү үчүн ашыкча тартылуу күчүнө негизделет. Бул учурларда, өспүрүм ар 

кандай кырдаалда өзүнчө аракет кылууга умтулат, ата-энесинен жана үй-

бүлөсүнөн эртерээк бөлүнүп кетүүгө, башка жакка жумушка же окууга 

кетүүгө ж.б.у.с. Көбүнчө, мындай реакциялар ата-энелер өз ыйгарым 

укуктарынан кыянаттык менен пайдаланганда, өспүрүмдүн көз 

карандысыздыкка болгон каалоосун басканда пайда болот. 

Карылыктын дагы бир мүнөздүү белгиси - гипертрофияланган өзүн-өзү 

тастыктоо. Өспүрүмдөр башкаларды кемсинтип же кандайдыр бир буйрукка 

каршылык көрсөтүү менен өзүн көтөрүүгө аракет кылышат. Бул жалган өзүн-

өзү тастыктоо. Албетте, ал пайдалуу гана эмес, зыян дагы. Өзүн-өзү 

тастыктоо - бул "комплекстерден" арылуу жана өзүнө бир нерсени далилдөө 

аракети. 

Өзүн-өзү тастыктоонун варианттарынын бири - белгилүү бир адамды, 

адабий образды, кинодогу каарманды тууроо (тууроо реакциясы деп аталган). 

Көбүнчө антисоциалдык баатыр кумирге жана үлгү болуп калышы мүмкүн, 

бул өспүрүмдүн жүрүм-турумунун бузулушун кескин күчөтөт. 

Көбүнчө өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумунун бузулушу компенсация 

реакциясы деп аталган стек менен байланыштуу болушу мүмкүн. Мындай 

учурларда, өспүрүмдөр башкалардын көзүнчө аларга жана өздөрүнө 

"эрктүүлүк", "кайраттуулук" ж.б.у.с. далилдөө үчүн ар кандай айласыз же 

ойлонбостон тайманбас аракеттерди жасоого аракет кылышат. Өспүрүмдүн 

жүрүм-турум стилин калыптандырууда ушул доорго таандык айрым 

лидерлерге баш ийген өспүрүм топторун түзүү тенденциясы чоң роль ойнойт 

жана лидер мектептин чегинен тышкары эң авторитеттүү жана күчтүү 

өспүрүм, бирок ар дайым тууроого татыктуу эмес өспүрүм болуп калат. А.Е. 
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Личко курбулары менен топтошуунун өзгөчө өспүрүм реакциясы катары 

аныктайт, бул биринчисинин экинчи жагы. Бул реакция чоңдор үчүн 

болбогон нерседей сезилсе дагы, өспүрүмдөрдүн кээ бир эмоционалдык 

муктаждыктарын канааттандырат окшойт (Мудрик А.В., 2005). 

Өспүрүм курагында сексуалдык билимдин мааниси чоң. Өспүрүмгө 

жыныстык жетилүү мезгилинин башталышын коштогон организмдеги 

физиологиялык өзгөрүүлөрдүн мүнөзүн (кыздарда биринчи этек кир, эркек 

балдарда нымдуу түш) ыкчам жана сылыктык менен түшүндүрүү керек. 

Даярдалбаган өспүрүмдөрдө бул табигый физиологиялык кубулуштардын 

башталышы невротикалык реакцияларды пайда кылышы мүмкүн. Чоңдор 

өспүрүмдү жыныстык мамилеге байланыштуу ар кандай маалыматтан 

мүмкүн болушунча көбүрөөк сактоого, сексуалдык көйгөйлөр жөнүндө сөз 

кылбоого аракет жасашканы жаңылыштык. Бул учурларда, өспүрүмдөр 

сөзсүз түрдө белгилүү бир тажрыйбага ээ болгон улуу балдардан тийиштүү 

маалымат алышат, бул көбүнчө жалган, циникалык сексуалдык идеяга алып 

келет. 

Өспүрүм кезинде мүнөздүү эркек жана аял мүнөздүү белгилер пайда 

боло баштагандыгына байланыштуу, өспүрүмдөрдүн "комплекстеринин" 

көпчүлүгү сырткы көрүнүшүнүн өзгөрүшүнө негизделет, андан арылуу 

кыйынга турат. Өзүнө ишенбеген кыздар күзгүдөн: "Менин көзүм жаман, 

семиз, буттарым кыйшык, көкүрөгүм кичинекей, бетимде безеткилер бар, 

балдар мага эч кандай маани беришпейт ж.б." Алар алдын-ала башкалардын 

терс мамилесине көңүл буруп, өздөрүн өзүнө тартып алышат. Мындай 

"комплекстер" көбүнчө өспүрүм кыздардын эрте сексуалдуулугун шарттайт. 

Алар ушундай жол менен өздөрүнүн татыктуулугун жана жагымдуулугун 

далилдөөгө аракет кылып жатышат. 

Эркектер андан кем эмес, кээде алардын экинчи жыныстык 

мүнөздөмөлөрүнүн өнүгүшүн кескин башынан өткөрүшөт. Алар бул жагынан 

теңтуштарынан артта калса, нааразы болушат. Көз айнек же 

стоматологиялык "брекет" дагы өспүрүмдөрдүн комплекстери менен 

сыйланат. Теңтуштарынын шылдыңынан улам өспүрүмдөр ден-соолугуна 

зыян келтирсе дагы, аларды кийүүдөн баш тартышат. Көбүнчө өспүрүмдөр 

материалдык абалынан улам кыйналышат (өз курдаштарынан кем калбоо, 

модалуу уюлдук телефондор, компьютерлер, кийимдерге ээ болуу). 

Жүрүм-турумда мындай тажрыйба айрым өспүрүмдөрдүн өздөрүн 

таштап, өтө уялчаак болуп, башкалары, тескерисинче, орой, ар кимге өз оюн 

таңуулап, өзүн-өзү көрсөтүүгө аракет кылып, көбүнчө алкоголь, тамеки 
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тартуу, баңгизат, секс, өзүнө ишенбөөчүлүк сезими компьютерди 

теңтуштары менен баарлашуудан артык көрөт, виртуалдык дүйнө алар үчүн 

чыныгы жашоону толугу менен алмаштырат. 

Өспүрүмдөрдүн баарлашуусу окуунун чегинен чыгып, жеткинчектерге 

караганда кыйла маңыздуу, ар түрдүү жана татаалдашат. Өспүрүмдөр үчүн 

теңтуштары менен баарлашуу ата-энеси жана кошуналары менен болгон 

баарлашууга караганда көбүрөөк мааниге ээ. 

Өспүрүмдөрдүн баарлашуусунун негизги мазмуну бул өз ара 

түшүнүшүүнү жана өз ара аракеттенүүнү издөө. Мунун бардыгы дос идеалын 

калыптандырууга, башкалардын гана эмес, өзүнүн кемчиликтерин оңдоого 

багытталган. Өспүрүмдөрдүн мамилесинин идеалы "ар дайым бирге, 

бардыгы тең жарым-жартылай". Демек, талап: өз ара ачыктык, боорукердик 

жана сырды сактай билүү, курбуларынын талаптарына көңүл буруу. 

Өспүрүмдөрдүн баарлашуусунда ачык сүйлөшүүлөр чоң орунду ээлейт. Алар 

маалымат алмашууну, баалоону координациялоону жана кээ бир жалпы 

позицияларды иштеп чыгууну камтыйт. Жада калса, "майда-чүйдө нерселер 

жөнүндө" маектешүү өзүн-өзү таанууда жана адамдардын ортосундагы 

мамилелер дүйнөсүн таанууда эбегейсиз психологиялык мааниге ээ (9). 

Байланыш өспүрүмдүн дагы бир маанилүү муктаждыгын 

канааттандырууга өбөлгө түзөт. Өзүн-өзү көрсөтүү, командада татыктуу 

орунду ээлөө - бул курактын негизги муктаждыктарынын бири. Эгерде 

мектепке чейинки курактагы балдар үчүн ата-эненин пикири эң беделдүү 

болсо, кичүү окуучулар үчүн мугалимдин пикири эң ишенимдүү болсо, 

өспүрүмдөр үчүн алардын курбуларынын жана класстык жамааттын пикири 

өзгөчө мааниге ээ. 

Өзүн-өзү тастыктоо процесси ар кандай жолдор менен жүрүшү мүмкүн, 

бирок негизгиси - "ролдорду ойноо", так ошол өспүрүм талап кылган 

нерселер. Алардын ичинен төмөнкүлөр мүнөздүү. "Акылдуу" өспүрүмдөр 

интеллектуалдык жөндөмү менен таанылабыз дегендер. Бул роль үчүн 

мыкты окуучулар гана эмес, жакшы окуучулар да кайрыла алышпайт. 

Өспүрүмдөрдүн, айрыкча 5-6-класстардын арасында окуу жетишкендиги 

эмес, ыкчам, эрудиция жогору бааланат. Кандай болгон күндө дагы, 

интеллектуалдык деңгээли төмөн өспүрүм топтор көп, анда мыкты окуучу 

болуу абройлуу гана эмес, кооптуу дагы. 

Эреже боюнча, өспүрүмдөр мугалимдердин "жөндөмдүү, бирок 

жалкоо" деп сөгүшүн токтоолук менен кабыл алышат, бирок алар 
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"акылсыздык" же "жөндөмсүздүк" деген ишараттарды да кечиришпейт. 

Айрыкча мындай сөздөр, аларга эл алдында айтылса. 

Жаш адам чындыгында эле өзүнүн элестетүүсүндө камтылган образды 

сырткы көрүнүшүндө жараткысы келет. Ошондой эле, эреже боюнча, ички 

дүйнөсүндө өспүрүм өзүнүн улуулугун сезет, ал өзүн адам катары сезет. 

Бирок башка адамдар менен болгон мамилелер аны курчап турган дүйнө аны 

таптакыр башкача масштабда баалаарын, тескерисинче, кичинекей, 

жетишсиз билимдүү, карама-каршы жыныстагы адамдардын позициясынан 

анчалык деле сулуу эмес деп эсептээрин көрсөтөт. 

Натыйжалар жана талкулоо 

Өспүрүмдөрдүн мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн, айрыкча, ушул курактагы 

мүнөздөгү акцентуация деп аталган катаалдыгын эстен чыгарбоо керек. 

Мүнөздөрдүн акцентуациясы - кээ бир мүнөздөрдүн белгилери өтө эле 

күчөп, башкаларга жакшы жана ал тургай каршылык көрсөткөн 

психологиялык таасирдин алсыздыгына алып келген ченемдин экстремалдуу 

варианттары деп түшүнүлөт. 

Мындай мүнөздөгү акцентуациянын сезимтал жана истерикалык 

(демонстрациялык) түрлөрү бар адамдар өз жанын кыюуга жакын. 

Сезимтал тип - бала кезинен тартынчаак жана коркок. Алар жалгыз 

калуудан коркушат, ири компаниялардан качышат, тартынчаак, тартынчаак. 

Алар текшерүүлөрдөн, тесттерден, экзамендерден, класстын алдында, 

доскадагы ж.б. жооптордон коркушат. Өтө эле өзүн-өзү сындоо. Балдарда 

сезгичтиктин кескин жогорулашы менен, пассивдүүлүк, кайгы-капага ыктоо, 

чечим кабыл алууда белгисиздик пайда болот, алар таасирдүү жана айлана-

чөйрөнүн кысымына өтө сезгич болушат. 

Сезимтал адамдардын суициддик жүрүм-туруму эки өзгөчөлүгү: 

А) суициддик ойлордун аракетсиз кайталанып чыгышы. 

B) критикалык кырдаалда чыныгы суициддер демонстрациянын эч 

кандай элементинен кур калган. 

Истероид түрү өзүнө көңүл бурууну эңсейт. Суктанууну, таң калууну, 

кээде ал тургай жек көрүү сезимин ойготуунун зарылдыгы бар. Эң башкысы 

байкалбай калбаңыз. Анын көзүнчө башка бирөөнү мактаса, мындай бала 

чыдай албайт. Өспүрүм курагында ал, баарынан мурда, теңтуштарынын 

көңүлүн бурдурууну каалайт. Коомдук жайлардагы жүрүм-турумга доо 

кетирүү. Өзүн-өзү сыйлоо объективдүүлүктөн алыс. 

Жыйынтыктоо 
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Мындай типтеги элементтер - өзүн-өзү мактоо, өзү жөнүндө окуялар 

же ошол адам борбордук болгон окуялар. Бул окуялардын олуттуу бөлүгү же 

фантазия болушу мүмкүн, же олуттуу түрдө кооздолгон. Мүнөздөрдүн 

акцентуациясынын истерикалык тибиндеги өспүрүмдөр демонстрациялык 

суицидге жакын. 
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Аннотация: Окуу процессиндеги маанилүү орунду окуучулардын психикалык ден-

соолугу, билим берүүнү индивидуалдаштыруу, психологиялык жактан коопсуз жана 

ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү ээлейт. Окуучулардын өнүгүүсүн 

нормалдаштыруунун шарттарынын бирден бир шарты - социалдык дезадаптациялоонун 

алдын ала алуу, социалдык жана психологиялык девиацияларды, ошону менен бирге 

суицидалдык жүрүм-турумдардын саны болуп эсептелет. Алдын ала профилактика 

жүргүзүүнүн негизи болуп: өспүрүмдөрдүн нормалдуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн камсыз 

кылган шарттарды түзүү; белгилүү бир курактагы окуучуларга пайда болгон типтүү 

кризистик кырдаалдарды өз убагында аныктоо эсептелет. Суициддик жүрүм-турумдун 

алдын-алуу үчүн психологиялык-педагогикалык колдоо моделинин методологиялык негизин 

түзүү. 
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Аннотация: Важную роль в процессе обучения играет психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация обучения, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Одним из условий нормализации развития учеников является 

предупреждение социальной дезадаптации, количества социальных и психологических 

отклонений, а также количества суицидальных форм поведения. Основой 

профилактических действий является создание условий, обеспечивающих нормальное 

развитие подростков; своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у школьников определенного возраста.; создание методологической основы 

модели психолого-педагогического сопровождения профилактики суицидального 

поведения.  

 Ключевые слова: личность, личность, действие, подростковый возраст, суицид, 

альтруизм, эгоизм, традиция, конфликт, дидактогенез, профилактика. 
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Abstract: An important role in the learning process is played by the mental health of 
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 Адамдардын социалдык өнүгүүсү көп учурда ар кандай четтөөлөргө, 

социалдашуунун жагымсыз шарттарынын курмандыктарынын пайда 

болушуна алып келет. Суицид дүйнө коомчулугу үчүн глобалдык жана 

трагедиялуу көйгөй. 

Суицид феноменинин пайда болушунун чыныгы себептерин билүү 

үчүн, ар кандай шарттарды, социалдык жана социалдык мүнөздү эске алуу 

менен, суицидди коштоп, анын чыныгы табиятын көмүскөдө калтырып, ар 

кандай аспектилерде караш керек. Суицидди изилдөөнүн тарыхый аспектиси 

бар, ал суицид феноменин аксиология жагынан философиялык талдоо үчүн 

белгилүү бир кызыкчылыкка ээ (адамзаттын өзүн-өзү өлтүрүү 

цивилизациясынын ар кандай доорлордогу ар башка элдердин баалоосу терс 

жана ошол эле учурда убакыттын оң кубулушу) (Красненкова И.П., 1999). 

Өтө маанилүү бир чындыкты баса белгилөө керек: эч качан коомдун 

ыңгайсыз шарттарында объективдүү түрдө табылган бардык балдар курман 

болушпайт б.а. сөздүн толук маанисинде курмандыктар. Алардын көпчүлүгү 

адаптацияланган жана кадимкидей өнүккөн бойдон калууда. 

Өзүн-өзү өлтүрүү уруулук мамилелер доорундагы адамдардын айрым 

байыркы жамааттары тарабынан оң бааланган, мисалы, байыркы 

Скандинавия уруулары өздөрүнүн карылардын альтруисттик суицид 

идеологиясы менен, урууну эски карылыктын көңүл чөгөргөн 

түйшүктөрүнөн арылтышкан же табигый өлүмдөн коркушкандыктан, готтор 

"ата-бабаларынын аскасы" деп аталган аскадан аларды ыргытышкан. 

 Материалдык жана методдук изилдөө 

Өзүн-өзү өлтүрүү позитивдүү гана эмес, ошону менен бирге Харакири 

(Жапония) жана Сати (Индия) каада-салттарында эстетикалык таасирге ээ 

болгон. Рим императорлорунун доорундагы байыркы дүйнө жана саясий 

партиялар менен топтордун күрөшү Рим ак сөөктөрүнүн саясий себептерден 

улам өз жанын кыйганын билишет, Катон, Кассиус, Брут, Сципио, Сенека. 

Мындай жанкечтилик искусствонун өзгөчө түрүнө ээ болгон, мисалы: 

Египетте Марк Антонинин тушунда академия (синапофименон) болгон, анын 

мүчөлөрү артыкчылыктуу тартипте өз өмүрүн өз жанын кыйышкан, 

жыйындарда алар жаңы жеңил жана "жагымдуу" жолдорду талкуулап, 

ошондой эле жаңыларын ойлоп табышты (Моховиков А.Н., 2013). 

Суицид көрүнүшүнө терс баа берүү, адамзат цивилизациясынын бизге 

белгилүү болгон бүтүндөй позитивине салыштырганда дагы туруктуу жана 

массивдүү мүнөзгө ээ. Тактап айтканда, Жакынкы Чыгыштагы элдер - 

Байыркы Персия жана Вавилон Авестанын ыйык осуяттарынан (Зороастризм 
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дининин негизги догмаларынын китептеринен) келип, өз жанын кыюуну 

каттуу айыпташкан. 

Суициддик жүрүм-турумдун социологиялык концепциясынын 

негиздөөчүсү Эмиль Дюркгейм болуп эсептелет. Социологиядагы Э. 

Дюркгеймдин мектеби суициддик жүрүм-турумдун негизги теориялык 

принциптерин негиздеген. Бул илимпозду "суицидологиянын атасы" деп 

эсептешет. Э. Дюркгейм өзүнүн жанкечтиликтин коомдук теориясын сунуш 

кылган, ага ылайык, суицид жеке адамдын мурун таандык болгон социалдык 

топ менен мамилесин үзүшүнүн натыйжасы. Ал суицидге арналган алгачкы 

фундаменталдуу социологиялык эмгектин автору. Э. Дюркгейм аларды 

себептер боюнча айырмалаган: эгоисттик (коомдун жетишсиз 

интеграцияланышынын натыйжасында, индивид менен коомдун 

байланыштарынын солгундашы); аномикалык (аномия абалындагы 

кризистик коомдо); альтруисттик (ашыкча коомдук көзөмөлдүн 

натыйжасында). Бирок анын негизги артыкчылыгы "аномия" деп аталган 

доктрина деп эсептелет. Анын айтымында, "коомдогу суициддердин саны 

дүйнөнүн жеке көрүнүштөрүн (баалуулуктар, адеп-ахлак нормалары) 

аныктоочу коомдук жашоонун өзгөчө факторлору катары эң маанилүү 

"коллективдүү элестетүү" менен аныкталат" (Дюркгейм Э., 1994). 

Адамзаттын социалдашуу процессин мүмкүн болушунча канчалык 

деңгээлде карап чыгуу, социалдашуунун ар кандай факторлорун талдоо, 

ушул процесстин тенденцияларын аныктоо, анын оң жана терс 

мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо, аларды оңдоо, тегиздөө жана ордун толтуруу 

үчүн аларды колдонуунун жолдорун издөө анын терс жактары, дейт Э.М. 

Вроно (Вроно Е.М., 1994), А.Н. Волкова (Волкова А.Н., 1998) – бул социалдык 

педагогиканын жана башка коомдук илимдердин маанилүү милдеттеринин 

бири. 

Өзүн-өзү өлтүрүү турмуштук оор кырдаалда алсыздыктын социалдык 

айыпталган көрүнүшү катары А. Шопенгауэр тарабынан изилденген; Н.А.  

Бердяевдин айтымында, суициддик ниет башка адамдарга жугат, ошондуктан 

белгилүү бир потенциалдуу суицидге объективдүү түрдө жардам берүү 

социалдык алдын алуу мүнөзүнө ээ; руханий жана физикалык жактан 

жашоонун мааниси, баалуулуктары жана максаттары менен аныкталуучу 

"болууга" умтулуу жөнүндө ойлор (Ф. Ницше, Э. Фромм, В. Франки, П. 

Тиллич, В.П. Зинченко) (Моховиков А.Н., 2013). Бул идеялар суициддин 

педагогикалык профилактикасынын маңызын жана мазмунун түшүнүүдө 

чечкиндүү болуп калды. 
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Күн сайын дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өз өмүрүнө кол 

салгандардын саны көбөйүп, адистерди ушул көйгөйгө сүңгүп терең кирүүгө 

мажбурлашууда. 1996-жылы Джеймс Баллингер суицидология жаатындагы 

изилдөөлөргө илимий кызыгуунун кескин жогорулагандыгын белгилеп, 

суициддердин жашарып жаткандыгына байланыштуу, бул көйгөй ―коомдун 

эң активдүү жана жемиштүү катмарынын борбордук көйгөйлөрүнүн 

чөйрөсүнө өттү‖ деп жазган (Моховиков А.Н., 2013). Э. Ескирол акылсыз абалда 

гана өз жанын кыюуга жөндөмдүү адам болот жана бардык суициддер 

психикалык жактан жабыркайт деп бир ооздон ишенген. Белгилүү 

суицидолог Г. Гордон Э. Дюркгеймдин "Суицид" китебинин биринчи 

басылышынын баш сөзүндө: «Демек, биз ден-соолугунун абалына, акыл-эс 

жөндөмүнө, курчап турган жашоо шартына жана башкаларга карабастан, 

белгилүү бир шарттарда ар бирибиз суицидге барышыбыз мүмкүн экендигин 

моюнга алабыз. Бир гана оорулуу жана оорулуу эмес, ошондой эле сапаттары 

жана сезимдери боюнча толугу менен нормалдуу дени сак жандар да суицид 

түрүндөгү реакцияга жөндөмдүү (Моховиков А.Н., 2013). 

Психиатрлар К. Ясперстин көз карашы боюнча, өзүн өзү өлтүрүүнү 

―суицид‖ термини менен белгилешет, ошону менен бул актынынчөйрөсүнтүз 

эле объективдүүлүк катары карашат. Биздин жашообуздун бардык иш-

аракеттерибиз концептуалдык мүнөздөмөлөргө негизделген жана суициддин 

субөективдүү идеясы коркунучтуу, ал эми суицид - объективдештирилген 

түшүнүк - медициналык диагноз катары эсестетилет. 

"Өзүн өзү өлтүрүү" сөзү гана анын объективдүүлүгүн факт катары 

билүү менен бирге, бул иш-аракетке мүнөздүү болгон суроонун бүт 

коркунучун чагылдырууну талап кылат (Моховиков А.Н., 2013). 

Дүйнө жүзү боюнча, өз жанын кыйган, согуштун жана зордук-

зомбулук менен өлтүрүлгөндөрдүнжыйынтыктарына караганда алардын 

саны көптүк кылат экен. Суицид көйгөйү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 

психологдордун, социологдордун, психиатрлардын көңүлүн тартууда. 

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДСУ) маалыматы боюнча, 

суицидден каза болгондордун жалпы саны учурда жылына миллионго 

жакындап баратат. Мындай тенденцияда бара турган болсо, 2020-жылга 

чейин суициддердин саны бир жарым эсеге көбөйөт (Предотвращение 

самоубийств., 2006). 

Мына ошентип, азыркы коомдогу суициддик жүрүм-турумдун алдын 

алуу көйгөйү эң курч маселелердин бири болуп саналат жана заманбап 

коомдогу маанилүү этаптардын бирин ээлейт. 
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 Билим берҥҥ мекемелериндеги жеткинчектерменен өспҥрҥмдөрдҥн 

суициддик жҥрҥм-турумунун алдын алуу боюнча илимий-методикалык 

негиздер 

 Суициддик жүрүм-турумдун көйгөйлөрүн талдоо, ошондой эле 

жеткинчек жана өспүрүм курактагы өзүн-өзү өлтүрүү жана өзүн-өзү өлтүрүү 

аракеттери, өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү 

мектеп окуучулары экендигин көрсөттү. Ал эми психо-травматикалык 

кырдаалды классификациялоодо алдыңкы орундарды ээлегендер мектептин 

жашоосунан келип чыккан терс көрүнүштөр: мектептин туура эмес иштеши, 

окуудагы ийгиликсиздик, өспүрүмдүн класстан баш тартуусу, мугалимдер 

менен болгон конфликт, дидактогения (психикалык бузулуулар окуу 

процессинин баласы), дискалогения (мугалимдин авторитардык стилинин 

баланын психикалык абалына таасири менен байланышкан невротикалык 

бузулуу) ж.б. 

Ушуга байланыштуу, билим берүү процессиндеги маанилүү орунду 

окуучулардын психикалык ден-соолугу, билим берүү 

багыттарыниндивидуалдаштыруу, психологиялык жактан коопсуз жана 

ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү ээлейт. 

Кеңири мааниде билим берүү чөйрөсүн өз ара байланышкан бир нече 

деңгээлдерди камтыган структура деп түшүнүүгө болот: глобалдык деңгээл 

маданияттын, экономиканын, саясаттын, билим берүүнүн, глобалдык 

маалымат тармактарынын ж.б. өнүгүүсүнүн глобалдык тенденцияларын 

камтыйт; регионалдык деңгээлге (өлкөлөр, ири региондор) - билим берүү 

саясаты, маданият, билим берүү тутуму, социалдык жана улуттук 

ченемдерге, каада-салттарга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана 

башкаларга ылайык жашоо; жергиликтүү деңгээлге - билим берүү уюму 

(анын микрокультурасы, микроклиматы), жакынкы чөйрө, үй - бүлө. Сөздүн 

тар маанисинде айлана - чөйрөгө личносттун жакын чөйрөсү гана таандык 

болушу мүмкүн, дал ушул чөйрө адамдын калыптанышына жана өнүгүшүнө 

эң күчтүү таасир эте алат (Жолдошбаев Д.А., 2020). 

Окуу процессиндеги маанилүү орунду окуучулардын психикалык ден 

соолугу, билим берүү маршруттарын индивидуалдаштыруу, психологиялык 

жактан коопсуз жана ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү ээлейт. 

Окуучулардын өнүгүүсүн нормалдаштыруунун шарттарынын бирден бир 

шарты - социалдык дезадаптациялоонун алдын ала алуу, социалдык жана 

психологиялык девиацияларды, ошону менен бирге суицидалдык жүрүм-

турумдардын саныболуп эсептелет. 
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"Превенция" (профилактика) деген сөзү лат. "Алдын ала, алдын алуу" 

дегенди билдирет. Суициддик жүрүм-турумдун алдын алуу чаралардын 

тутумун, туруктуу мүнөздүн калыптанышына өбөлгө түзүүчү айлана-

чөйрөнү уюштуруу ыкмасын жана адамда пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү 

каражаттарын жана ыкмаларын иштеп чыгууну, ошондой эле мониторинг 

жүргүзүү тутумун суицид коркунучу белгилерин аныктоого жана керектүү 

жардамды өз убагында көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. 

Окуучулардын суициддик жүрүм-турумунун алдын алуу боюнча 

максаттуу топтор (обөектилер): окуучулар, билим берүү уюмдарынын 

адистери (мугалимдер, медициналык кызматкерлер, билим берүү 

мекемелеринде иштеп жаткан психологдор, социалдык педагогдор), 

жогоруда аталган топтордун жашоосуна катышкан мамлекеттик 

мекемелердин өкүлдөрү. Билим берүү уюмундагы психологиялык-

педагогикалык колдоого муктаж балдардын категориялары: мектеп 

окуучулары билим берүү процессинин жаңы шарттарына адаптация 

мезгилинде (1, 5, 10-класстар); мектептеги кыйынчылыктары бар балдар; 

социалдык-педагогикалык кароосуз калган балдар; девианттык жүрүм-

туруму бар жеткинчектер жана өспүрүмдөр; адистештирилген билим берүүгө 

өтүү мезгилиндеги мектеп окуучулары; жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары; 

билим берүүгө өзгөчө муктаждыгы бар балдар; личносттор аралык конфликт 

түзүлгөн кырдаалда мектеп окуучуларынын өзүнчө топтору; качкындардын 

жана жер которгон адамдардын үй-бүлөлөрүнүн балдары. 

Профилактикалык иштин предметтери болуп төмөнкүлөр саналат: 

билим берүү уюмдарынын адистери (мугалимдер, медициналык 

кызматкерлер, билим берүүчү психологдор, социалдык педагогдор), 

социалдык коргоо мекемелеринин адистери, ички иштер органдарынын 

кызматкерлери, саламаттыкты сактоо тутумунун адистери, коомдук 

бирикмелердин жана жардам көрсөтүүгө жөндөмдүү уюмдардын өкүлдөрү 

балдарга жана өспүрүмдөргө, ошондой эле турмуштук оор кырдаалда турган 

үй-бүлөлөрдүн алдын-алууга жана колдоого катышкан адамдарга, ЖМК 

(СМИ) өкүлдөрүнө. 

Белгилей кетүүчү нерсе, билим берүү чөйрөсү өспүрүмдөрдүн 

суициддик активдүүлүгүнүн алдын алууда эң келечектүү, анткени ал азыраак 

жашыруун, чоң маалыматтык мазмунга жана профилактикалык 

кийлигишүүгө ачыктыгына ээ. Мектептеги жашы жете электердин суициддик 

жүрүм-турумун алдын алуу жаатындагы конкреттүү милдети – алдын ала 

профилактиканы жүргүзүү, анткени бул милдетти башка бир дагы структура 



ОшМУ Жарчысы Т.3  №3 2021 
 

213 

 

чече албайт (Z. Bozhonov, A. Kuduev, D. Zholdoshbaev, Zh. Abdykalyk kyzy, B. Shumilov, 

Zh. Abdullaeva., 
 
2020). 

Алдын ала профилактика жүргүзүүнүн негизи болуп: өспүрүмдөрдүн 

нормалдуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган шарттарды түзүү; белгилүү 

бир курактагы окуучуларга пайда болгон типтүү кризистик кырдаалдарды өз 

убагында аныктоо болуп эсептелет. Суициддик жүрүм-турумдун алдын-алуу 

үчүн психологиялык-педагогикалык колдоо моделинин методологиялык 

негизи төмөнкүлөр болгон: 

• психологиялык-педагогикалык практиканы талдоонун жана 

трансформациялоонун натыйжалуу куралы катары иш-аракет ыкмасы (К.А. 

Абулханова-Славская, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. 

Маркова, Д.Б. Эльконин жана башкалар); 

• билим берүү процессиндеги системаны түзүүчү фактор катары 

личностту изилдөөнү чагылдырган педагогикалык өз ара аракеттенүүнү 

уюштурууга жекече багытталган мамиле (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 

Б.С. Гершунский, И.С. Якиманская, Э.А. Ямбург ж.б.); 

• педагогикалык моделдөөнүн структуралык-функционалдык ыкмасы 

(В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, 

В.Д. Шадриков, Э.А. Ямбург ж.б.) 

Суициддик жүрүм-турумду алдын алуу үчүн психологиялык-

педагогикалык колдоонун моделин түзүүнүн теориялык негизи личносттун 

нормалдуу жана анормалдуу өнүгүү теориясы болгон (Б.Г. Ананиев, С.А. 

Беличева, Л.И. Божович, Б.С. Братус, П.Б. Ганнушкин, Р. Кеттелл, А.Н. 

Леонтьев, А.Е. Личко, А. Маслоу, Г. Аллпорт, К. Роджерс, З. Фрейд, Э.М. 

Вроно, Э. Шнейдман ж.б.); көп тармактуу билимдин теориясы (А.Г. 

Амбрумова, С.В. Бородин, Э.М. Вроно, Э.Н. Волкова ж.б.); личностту 

социалдык-психологиялык жактан жөнгө салуу концепциясы (А.Г. 

Амбрумова, Л.И. Анциферова, С.А. Беличева, Э.Н. Волкова, Н.Д. Кибрик, 

Е.В. Змановская, О.С. Осипова, Н.А. Сирота ж.б.); профилактикалык 

педагогика боюнча практикалык изилдөө (С.А. Завражин, Д.В. Колесов, Б.М. 

Левин, М.М. Прохоров, Л.К. Фортова ж.б.); суициддик жана авиталдык 

жүрүм-турум түшүнүгү (А.Г. Амбрумова, Ю.Р. Вагин, Э. Дюркгейм, З. 

Фрейд, Н. Фарберов, М. Фарбер, Э. Фромм, С. Н. Эникополов, Т. А. 

Цехмистренко ж.б.); мугалимдин кесиптик өркүндөтүү концепциясы (Р. 

Бернс, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, М.М. Кашапов, Т.В. Кудрявцева, И.В. 

Роберт, Г.С. Сухобская ж.б.). 

https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zamirbek+Bozhonov&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Altynbek+Kuduev&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Dilzatbek+Zholdoshbaev&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zhypargul%20Abdykalyk+kyzy&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Boris+Shumilov&sf=au
https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zhypargul+Abdullaeva&sf=au
https://m.scirp.org/journals/OJML/14606
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Алдын алуу профилактикалоонун негизи болуп: өспүрүмдөрдүн 

нормалдуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган шарттарды түзүү; белгилүү 

бир курактагы окуучуларда пайда болгон типтүү кризистик кырдаалдарды өз 

убагында аныктоо эсептелет. Алдын алуу ырааттуулук, татаалдык, 

мазмунунун байлыгы, бүтүндүгү, өз ара байланышы, узартылышы, 

үзгүлтүксүздүгү, билим берүү процессинин психологиялык-педагогикалык 

колдоосун координациялоо принциптерине негизделиши керек. 

Профилактикалык ишти куруунун жалпы принциптери тигил же бул 

деңгээлдеги профилактиканы эске алуу менен конкреттүү принциптерде 

конкреттештирилген: 

Өздҥк деңгээлинде: 

• жардамдын жана колдоонун болушу жана өз убагында болушу; 

• гуманизм - баланын мүмкүнчүлүктөрүнө ишенүү, позитивдүү мамиле 

кылуу; 

• реалдуу - баланын реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн жана конкреттүү 

кырдаалды эске алуу; 

• ырааттуулук - баланы интегралдык, сапаттык жактан уникалдуу, 

динамикалуу өнүгүп жаткан субъект катары кароо; 

• жеке мамиле - баланын өзгөчөлүктөрүнө, иштин максаттарына, 

адистин позициясына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша коррекциялык жана 

өнүгүү иштеринин мазмунун, формаларын жана ыкмаларын өзгөртүү; 

• оңдоонун иш-аракет принциби - баланын жаш курагына мүнөздүү 

иш-аракеттердин алдыңкы түрүнө таянуу; 

билим берҥҥ мекеменин деңгээлинде: 

• адистердин - психологдордун, социалдык педагогдордун, 

окутуучулардын жана билим берүү процессинин башка катышуучуларынын 

кесипкөйлүгү; 

• социалдык көйгөйлөрдү алдын алуунун артыкчылыгы; 

• жашы жете электердин психикалык ден-соолугу жана анын алдын 

алуу маселелерин чечүүчү мекемелер жана органдар менен кызматташуу; 

• психологиялык-педагогикалык профилактиканын күтүү мүнөзү; 

алдын алуунун конструктивдүү жана позитивдүү мүнөзү; 

мамлекеттик органдардын деңгээлинде: 

• аймактык аткаруу бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын жана аларга баш ийген уюмдардын ырааттуулугу, 

өз ара аракеттенүүсү, ошондой эле ар кандай кызматтардын жана 

бөлүмдөрдүн адистеринин кесипкөйлүк өз ара аракеттенүүсү; негизги 
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багыттарды, методикалык ыкмаларды жана конкреттүү чараларды камтыган 

бирдиктүү алдын алуу стратегиясы; 

• профилактикалык иштин социалдык, психологиялык жана личносттук 

багыттарын жана формаларын комплекстүү колдонуу; 

• профилактикалык иш-чаралардын өлкөнүн, региондун, 

муниципалитеттин социалдык-экономикалык абалына шайкештиги; 

• профилактикалык формалардын жана методдордун райондук жана 

аймактык маанидеги мыйзам актыларына шайкештиги. 

Билим берүү чөйрөсүндө суициддик жүрүм-турумдун алдын алууну 

камсыз кылган психологиялык-педагогикалык шарттардын комплекси 

төмөнкүлөрдү камтыйт: 

• билим берүү чөйрөсүнүн негизги параметрлерин белгилөө; 

• өзүнүн багыты катары психологиялык-педагогикалык колдоону жана 

алдын алууну уюштуруу; 

• педагогикалык жамаатка жашы жете электердин суициддик жүрүм-

турумун алдын ала таануу ыкмаларын үйрөтүү; 

• адаптациялык жүрүм-турум көндүмдөрүн өркүндөтүү боюнча жекече 

жана топтук программаларды киргизүү аркылуу билим берүү 

мекемелериндеги суициддердин деңгээлин алдын алуу; 

• жаштардын суициддик жүрүм-турумун алдын алуу боюнча билим 

берүү уюмдарыменен жеке социалдык мекемелердин биргелешкен иш-

аракеттери. 

Өспүрүмдүн өлүм менен өмүрдү (жашоону) тандоосун жүзөгө ашыруу 

үчүн педагогикалык шарттарды түзүү, гармониялуу жана ажырагыс 

личностту тарбиялоо болгон билим берүү процессинин ортосундагы карама-

каршылыктарды жана анын чыныгы багытын чечүүдө гана мүмкүн болот. 

баланын личностугу өсүү процессин көп өчүргөн билим жана тартип; 

Заманбап мектептин өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусунун алдын алуу 

боюнча профилактикалык иштерди уюштуруудагы муктаждыктары менен 

суицид коркунучу бар балдарды аныктоо боюнча мектепте тажрыйбанын 

жоктугу. 

Өспүрүмдүн өлүм менен өлүмдүн ортосундагы тандоосун жүзөгө 

ашыруу үчүн педагогикалык шарттарды түзүү, гармониялуу менен ажырагыс 

личносту тарбиялоо болгон билим берүү процессинин ортосундагы карама-

каршылыктарды жана анын чыныгы багытын чечүүдө гана мүмкүн болот. 

Баланын личностук өсүү процессин көп учурда өчүрүүчү болуп билим жана 

тартип; азыркы учурдагы мектептердеги өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол 
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салуусунун алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди уюштуруудагы 

муктаждыктары менен суицид коркунучу бар балдарды аныктоо боюнча 

мектепте тажрыйбанын жоктугу. 

Бала 11 жылдан бери жашап келе жаткан негизги социалдык чөйрө 

болуп саналган мектеп, үй-бүлө менен биргеликте баланын туруктуулугун 

калыптандыруу, анын потенциалын ачуу жана көйгөйлөрдү жеңүү жолдорун 

үйрөнүү боюнча системалуу максаттуу ишти уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Мектепте жашы жете электердепайда болгон көйгөйлөрдү өз учурда ар 

тараптуу жардам көрсөтө турган адистердин тобу түрүндөгү ресурс бар. 

Азыркы учурда биз үй-бүлөлүк кризис, үй-бүлөлүк тарбия принциптеринин 

өзгөрүшү, үй-бүлөлүк уюмдун салттуу иерархиялык моделинин бузулушу, 

ата-энелердин жоготуулары, айрым учурларда алардын каалабагандыгы 

сыяктуу көрүнүштөргө туш болуп жаткандыгыбызды эске алганда, балдары 

менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү уюштурууда өз тарбия тажрыйбасын 

колдонуу мүмкүнчүлүгү, мектеп жашы жете элек балдарды психологиялык-

педагогикалык жактан колдоо, үй-бүлө мүчөлөрүнүн өз ара аракеттерин 

уюштуруу жана багыттоо, ата-энелерге билим берүү процессинде үй-бүлөгө 

кесипкөй колдоо көрсөтүүгө багытталган жана аларды алмаштыруучулар, 

билим берүүнүн принциптерин, формаларын жана методдорун сунушташат. 

Мектеп бир эле учурда административдик мекеме болуп саналат жана иш-

аракеттердин ички эрежелерин жана принциптерин жүзөгө ашыруучу 

түздөн-түз чөйрө, б.а. мектеп профилактикалык ишти уюштурууда ички жана 

тышкы ресурстарды колдоно алат. 

Натыйжалар жана талкулоо 

Жашы жете электердеги суициддик жүрүм-турумдун алдын алуу 

боюнча психологиялык-педагогикалык колдоо моделин ийгиликтүү 

практикалык жүзөгө ашыруунун негизги шарттары: 

1. Микросоциалдык (мектептик) шарттар. Мектептеги сергек жашоо 

образы. Мектепте жакшы маанай, жогорку натыйжалуулук, психогигиеналык 

ыңгайлуулук жана ушунун бардыгын сактап калууга жана сактап калууга 

умтулган атмосферанын болушу. Окуу-тарбия иштерин жана эс алууну 

уюштурууда акыл-эс ишинин динамикасын эске алуу, машыгуу режимдерин 

тандоо, жумалык график түзүү; сабакта ден-соолукту сактоочу 

педагогикалык технологияларды колдонуу, текшерүү иштерменен 

экзамендер учурунда стресстик таасирлерди минималдаштыруу. 

2. Мектеп жетекчилери, администрация мүчөлөрү жана билим берүү 

уюмунун педагогикалык жамааты тарабынан окуучулардын билим алуу 
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процессинде ден-соолугун калыптандыруу, сактоо жана чыңдоо маселелерин 

чечүүнүн толук мааниси, алардын катышуусу сергек жашоо образына 

байланыштуу иш-чараларды социалдык жактыруу фактору. Мугалим ден-

соолуктун жогорку маданиятына ээ, сергек жашоонун позитивдүү моделин 

ишке ашырат. 

3. Окуучуларды окутуу жана тарбиялоо процессинде өзүлөрүнүн 

мамилесин, муктаждыгын жана сергек жашоонун ченемдерин жана 

эрежелерин сактоого олуттуу түрткү берүү, бул үй-бүлөдө жана 

курбуларынын арасында (психологиялык шарттарда) жактырууну жана 

колдоону табат. Бул процессте үй-бүлө өзгөчө мааниге ээ. Дал ушул үй-

бүлөдөгү тарбия ден-соолукка же тескерисинче, көз карандылыкка, өзүн-өзү 

кыйратуучу жүрүм-турумга өбөлгө түзөт. 

4. Балдардын ден-соолугуна жана жеке өнүгүүсүнө, мектептеги жана 

класстагы жагымдуу климатка байланыштуу мектептин конструктивдүү 

саясаты. Мындай саясат мектептеги жашоого багыт жана структура берген, 

окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө тиешелүү талаптарды коюуга, так 

эрежелерди орнотууга жана аларды ырааттуу аткарууга, позитивдүү жүрүм-

турумду бекемдөөнүн негизинде тартипти сактоого мүмкүндүк берген 

чыныгы баалуулуктар, ченемдер, эрежелер деп түшүнүлөт, ошондой эле 

окуучуларга мектептин жашоосуна активдүү катышууга, ишеним 

мамилелерин жана конструктивдүү өз ара мамилелерди түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берет. 

5. Ушул моделди ишке ашырууга катышкан мугалимдердин атайын 

кесиптик даярдоо. 

Ушундай жол менен уюштурулган иш билим берүү уюмунда 

окуучунун психологиялык-педагогикалык жайлуулугу үчүн шарттарды 

түзүүгө, балдардын социалдык-психологиялык корголушун камсыз кылууга, 

туура эмес иштелип чыккан балдардын, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын 

санын азайтууга мүмкүндүк берет; турмуштук оор кырдаалда турган жашы 

жете электердин тобун алгачкы этапта аныктоо; жардам программасына өз 

убагында киргизүү менен кыйынчылыктардын алдын алуу; суицид 

коркунучу бар балдардын санын азайтуу, суициддик аракеттердин, 

рецидивдердин жана татаалдашуулардын алдын алуу. 

Окуучулардын суициддик жүрүм-турумунун алдын алууга багытталган 

билим берүү процессин психологиялык-педагогикалык жактан колдоо көп 

деңгээлдүү. Суициддик жүрүм-турумдун алдын-алуу боюнча салттуу 

схемада өзүн-өзү өлтүрүү тобокелдигинин деңгээлин изоляциялоонун 



Вестник ОшГУ Т.3  №3 2021 
 

218 

 

негизги критерийи болуп саналат; жеткинчектер менен өспүрүмдөр 

арасындагы суициддик тобокелдиктин алдын алуу боюнча психологиялык-

педагогикалык колдоо моделинде жаңы ыкма сунушталат, алсак, билим 

берүү уюмунун социалдык структурасынын деңгээли, өспүрүмдөн баштап, 

андан кийин - анын мектептегикурчап турган эң жакын чөйрөсү, соңунда – 

мектептин өзү. Мындай мамиленин түпкү мааниси - ар бир деңгээлдеги 

максаттуу топтор объект катары да, алдын алуу предмети катары да 

мүнөздөлөт. 

 Жыйынтыктоо 

Ошентип, балдардагы жана өспүрүмдөрдөгү суициддик жүрүм-

турумдун педагогикалык алдын алуу профилактикалык ресурска ээ болгон 

органдардын жана мекемелердин өз ара аракеттенүүсүнө негизделген 

педагогикалык көрүнүш катары көрүнөт. Ал илимдин бир катар 

тармактарынын алдыңкы жетишкендиктерин камтыйт, интегралдык 

мамиленин принциптерине негизделген профилактикалык тутум катары 

курулган, жашы жете электердин иштери менен алардын укуктарын коргоо 

боюнча комиссия тарабынан координацияланган, бул учурда борбор болуп – 

мектеп эсептелет, ал эми компоненттери интеграцияланган, алар өз ара 

байланышкан жана өз ара бирин бири камсыздаган. Ошол эле учурда, 

окуучулардын суициддик тенденцияларынын алдын алуу мугалимдердин 

жаңы витагеникалык ой жүгүртүүсү, алардын баланын жашоосу үчүн 

жоопкерчиликти сезүүсү, анын личносттук сапатын өз алдынча чыңдоодогу 

тагдырлуу ролу менен гана мүмкүн болот. 
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Аннотация:  Бай жана ар тараптуу көрүнүшкө ээ болгон салттуу элдик музыка  

кыргыздардын  маданиятынын маңыздуу бөлүгү болуп саналат. Музыка элдин бардык 

муундарын бириктирген коллективдүү эс-тутумунун өзгөчө формасы иретинде 

аталышы мүмкүн. Ал улуттук мүнөздү калыптандыруунун  негизги шарты, элдин 

өзгөчөлүгүн аңдап-сезүүнүн каражаты, көп улуттуу дүйнөдө кругозорду кеңейтүүнүн 

бекем негизи катары каралат. Элдик музыка  фольклордун башка түрлөрү менен катар 

эле утилитардыктан баштап руханий жашоо укладынын бардык аспектилерин 

чагылдырат. Ал адамдардын  курчап турган дүйнө,  ишенимдери, үмүттөрү,  кооздукка 

умтулуу жана ченемдин интуитивдүү сезими жөнүндөгү байыркы жана азыркы көз 

караштарын камтыйт. 

 Ачкыч сөздөр: музыка, элдик музыка, маданият, салт, фольклор, улут, жанр, 

трансформация. 
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Аннотация: Традиционная народная музыка является существенной частью 

культуры кыргызов во всем богатстве и разнообразии ее проявлений. Музыка может 

быть названа особой формой коллективной памяти народа, объединяющей все его 

поколения. Она является важнейшим условием формирования национального характера, 

средством осознания самобытности народа, прочной основой расширения кругозора в 

многонациональном мире. Народная музыка, вместе с другими видами фольклора, 

отражает все аспекты жизненного уклада – от утилитарных до духовных. Она вопло-

щает древние и современные представления людей об окружающем мире, их верования и 

чаяния, извечную тягу к прекрасному и интуитивное чувство меры. 

Ключевые слова: Музыка, народная музыка, культура, традиция, фольклор, этника, 

жанр, трансформация. 
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 Abstract: Traditional folk music is an essential part of the Kyrgyz culture in all the 

richness and diversity of its manifestations. Music can be called a special form of collective 

memory of the people, uniting all its generations. It is the most important condition for the 

formation of a national character, a means of realizing the identity of a people, a solid 

foundation for expanding horizons in a multi-national world. Folk music, along with other types 

of folklore, reflects all aspects of life - from utilitarian to spiritual. It embodies the ancient and 

modern ideas of people about the world around them, their beliefs and aspirations, the eternal 

craving for the beautiful and an intuitive sense of proportion. 

 Key words: Music, folk music, culture, tradition, folklore, ethnicity, genre, 

transformation. 

 

Киришҥҥ.  

Кыргыз элинин салттуу музыкасы кыргыз маданиятынын өтө бай жана 

көп түрдүүлүгүнүн белгиси менен негизги бөлүгү болуп саналат. Музыканы 

элдин бардык муунунун башын бириктирүүчү жамааттык эс тутумдун өзгөчө 

түрү деп атаса болот. Ал улуттук мүнөздү калыптандыруунун маанилүү 

шарты, элди аңдап-билүүнүн каражаты, көп улуттук дүйнөдө кругозорду 

кеңейтүүнүн бекем негизи болуп саналат.   
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Элдик музыка фольклордун башка түрлөрү менен бирге жашоо 

тартибинин утилитардык түрүнөн тартып руханий түрүнө чейинки бардык 

аспектилерди камтыйт. Ал курчап турган дүйнө тууралуу адамдардын 

байыркы жана заманбап түшүнүктөрүн, алардын ишенимдерин жана үмүт-

тилектерин, кооздуктарга түбөлүк тартылуусун жана чен-өлчөмдү интуиция 

менен сезип-туюусун камтыйт.    

Кыргыз элдик музыкалык маданияттын башаты тээ тереңге кетет. 

Музыкалык жана поэтикалык салт-санаалар көптөгөн кылымдар бою ички 

жана тышкы факторлордун негизинде өзгөрүүлөргө учурап, антсе да 

баштапкы көркөм спецификасын жоготкон эмес. Бул каада-салттардын 

жыйындысы белгилүү бир улуттук музыкалык чыгармачылык системаны – 

кыргыздардын музыкалык фольклорун түзгөн, ал тыкыр сакталып, 

этникалык чөйрөдө муундан-муунга берилип кетет.  

Чыгармачылык эле эмес, музыкалык фольклорду кабылдоо да салттуу 

мүнөздө: угармандар ассоциациясы мында туруктуу системада курулган. 

Ошол эле учурда фольклордон башка эч бир жерде аң-сезимдүүлүк жана 

стихиялуулук, туруктуулук жана мобилдүүлүк, көз ирмемдик жана 

түбөлүктүүлүк мынчалык ийкемдүү айкашкан эмес. 

Материалдар жана изилдөө ыкмалары.  

Музыкалык фактор кыргыздардын улуттук маданиятынын төмөнкүдөй 

ири өнүгүү учурларын тарыхый жактан чагылдырат. Байыркы доордо 

вокалдык жана инструменталдык чыгармачылыктын биринчилик түрлөрү 

жана типтери жаралган. Феодализм доорунда башка жанрлар менен бирге 

эпикалык чыгармачылык өнүккөн. Бүгүнкү күндө маданияттын 

өнүгүшүндөгү сырткы байланыштардын кеңейгендигине байланыштуу, 

улуттук музыкалык фольклордун бардык параметрлерин жаңыртуу иши 

биринчи планга чыккан.   

Аймактык-стилдик белгилери боюнча кыргыз элдик музыкасы түштүк 

жана түндүк деп аталган эки ири аймакка бөлүнөт. Алардын ар бирине 

тарыхый жактан калыптанган, спецификалык социомаданий шарттарда 

калыптанган этнокөркөм каада-салттар мүнөздүү. Кыргызстандын түштүк 

бөлүгү эки заманбап облусту – Ош жана Жалал-Абадды камтыйт. Анын 

байыркы уруулук аталышы – ―ичкилик‖ же ―булгачы‖.  Түндүк бөлүгү төрт 

облусту – Чүй, Талас (―сол канат‖), Ысык-Көл жана Нарын (―оң канат‖) 

облустарын камтыйт [1, 10]. 
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Кыргыз элдик музыка эки өз ара байланыштагы ири катмарды камтыйт – 

массалык (фольклордук) жана профессионалдык. Массалык музыкалык 

фольклор музыкалык багытта таланты бар индивиддери менен калктын 

калың катмарынын чыгармачылыгы болуп саналат. Профессионалдык 

фольклор – бул элдик музыкалык маданияттын өзгөчө социалдык катмары, 

бул аткаруучулук жана композиторлук чеберчилик боюнча биринчи түрүнөн 

жогору турат жана адистештирилген мүнөзгө ээ. Оозеки салттардын 

профессионалдык искусствосунун өкүлдөрү эл арасында ―эл шайырлары‖ 

деп аталган.   

Музыкалык фольклор – бул маданияттын табигый бөлүгү, мында 

белгилүү бир этникалык чөйрөнүн ар бир адамдын жана жалпы социумдун 

сезимдерин, ой толгоолорун, образдарын жана маанайларын тыбыштык 

билдирүүсүнө түздөн-түз керектөөсүнө жооп берген оозеки (жазылбаган) 

түрү жаралат жана жашап келет. 

Кыргыздар басып өткөн тарыхый жол улуттук музыкалык маданиятты 

көп жагынан аныктайт.  Заманбап тарыхый эмгектерде белгиленгендей, 

кыргыз элинин билим алуу процесси өзгөчө тарыхый-этникалык шарттарда 

аз дегенде үч орто азиялык түрктөрдүн уруулук бирдиктердин тянь-шандык, 

түштүк сибирлик, түндүк монголдук уруулардын катышуусунда жүргөн. 

Аскердик-саясий себептерге байланыштуу алар бирдиктүү социалдык 

жалпылыкка бириктирилген. ―Кыргыз‖ этноними биринчи жолу б. з. ч. 201-

жылы кытай жазмаларында эскерилген. Кыргыз элинин биригиши, 

тарыхчылардын айтымында, биздин заманга чейинки доордо башталып,  XVI 

кылымда аяктаган [2, 115]. 

Байыркы адамдардын ырлары утилитардык-прикладдык мүнөзгө ээ 

болгон, ал эми өз алдынчалык жана индивидуалдуулук деңгээли өтө төмөн 

болгон: ырлар уруулук коомдун ой толгоолорун жана кыял-сезимдерин 

билдирген.   

Фольклордук маданияттын байыркы үлгүлөрү музыка менен кептин 

синкреттик биримдигинде жаралган. Алар адам баласынын өз оюн билдирүү 

инстинктине, ―алгачкы сөз‖ жана ―түпкү музыка‖ актыларына негизделген.   

Советтик композитор, музыка таануучу, СССР ИА академиги Б. В. Асафьев 

элдик ырларды изилдөөгө байланыштуу аталган маселени козгоп, мындай 

бүтүмгө келген: ―Кептик интонациядан обондуу кыймылдар процессин 

аңдап-түшүнүүгө жана анын энергиясы дем алуучу жолдорго багыт алат, 

мындан белгилүү бир формадагы мелостун белгилерин изилдөөгө багыт 

алат‖ [3, 167]. Аналогиялык жол менен байыркы кыргыздардын 
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фольклорундагы речитативдик-ыр катмары жаралган деп божомолдоого 

болот, анда ―сөздөр жөн эле ырдалбастан, аз же көп өлчөмдө музыкалык 

ыргак менен айтылат‖ [4, 145]. Бул жалпы мыйзам ченемдүүлүк элдин 

басымдуу бөлүгүнүн фольклорундагы ыр түрүнө мүнөздүү.   

XIX кылымдын экинчи жарымында Кыргызстан Россия империясынын 

курамына кирген, бул кыргыз улуттук музыканын кийинки эволюциясында 

олуттуу роль ойногон. Бул маселени изилдөөбүздүн кийинки бөлүмүндө 

карайбыз.   

Кыргыз элинин музыкалык чыгармачылыгы өнүгүүнүн көп кылымдык, 

татаал жолун басын өткөн, анын жүрүшүндө тарыхый окуялардын 

таасиринде жанрлык жана стилдик салттар жаралып отурган. Алар өз 

кезегинде улуттук музыкалык ой жүгүртүүнүн кийинки өнүгүшүнө тарыхый-

көркөм кыртыш болуп берген.  

Тарыхый өнүгүү жолунда жаралган биринчи музыкалык жанр болуп 

вокалдык чыгармачылык саналары табигый нерсе, ал кыргыз элинин бай 

тарыхын, социалдык жана турмуш-тиричиликтик байланыштарын, руханий 

жана эмгектик тажрыйбаларын чагылдырат. Оозеки салттагы вокалдык 

маданият миңдеген жылдар бою өнүгүп, улам жакшырып жүрүп отурган, 

натыйжада анын көркөм-таасирдүү жана логикалык-конструктивдүү 

принциптери жана каражаттары калыптанган.   

Элдик чыгармачылыктын вокалдык тармагы сөздүн кеңири маанисинде 

өзүнө эпикалык полотнону да, акындар композициясын да, ырдоо 

чыгармачылыгын ар түрдүү образдагы ―кичи‖ жанрлык түрлөрүн да 

камтыйт. Көркөм мурастагы вокалдык фольклордун негизги ролу бардык же 

дээрлик бардык элдик аспаптык музыканын анын мелодизми менен 

сугарылышы аркылуу аныкталат. Инструменталдык салттар менен бирге 

вокалдык фольклор кыргыз элинин чыныгы музыкалык талантын көрсөтөт.   

Ыр фольклору негизги эки: массалык жана элдик-профессионалдык 

формада болот.  Алардын ортосунда көптөгөн өтмө, аралаш түрлөр бар.  

Байыркы музыкалык салттарда ыр жазуу жана ырдоо бири-биринен 

ажыратылып каралган эмес, анткени автор жана аткаруучу бир киши 

болгондуктан, буларды бирдиктүү чыгармачыл процесс деп түшүнүшкөн. 

Чыгармачыл ишмердүүлүктүн бул түрүн сактап калуу менен катар 

акырындап алар ажырымга жеткен.    

Вокалдык фольклордун негизги терминдери болуп ―обон‖ жана ―ыр‖ 

саналат. Ыр аткаруучулук маданияттын активдүү алып жүрүүчүлөрүн ырчы 

деп аташкан. Бул термин кеңири тараган. Ал өзүнө ар кандай категориядагы 
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жана типтеги эл ырчысынын адистиктери деген түшүнүктү камтыйт. 

Заманбап музыкалык маданияттагы салттуу түшүнүктөрдүн 

трансформацияланышынын натыйжасында опералык, камералык жана 

эстрадалык ырчы деп аталышат.    

Кыргыз элинин ыр маданияты жанрдын эки негизги тобун камтыйт: 

кандайдыр-бир окуяга же ишке карата атайын үйрөтүлгөн жана 

үйрөтүлбөгөн. Биринчи топко эмгектик же ыр эмгеги менен байланышкандар 

кирет; ырым-жырым ырлары же дарым ырлары; ибадат күүлөр. Экинчи 

топко – лирикалык жанрлар; балдар, жаштар, комедиялык жанрдагы ырлар; 

тарыхый ырлар; жаңы стилдеги ырлар кирет.   

Кыргыз эли көчмөн мал чарбачылыгы менен жашаган тапка чейинки 

жана таптык коомдо ыр фольклору алардын эмгек ишмердүүлүгүнөн 

бөлүнүп каралган эмес.    

Ырдалган жана сакталып калган ырлардын поэтикалык мазмунунан 

улам алар өзүнүн архаикалык түрүндө кыргыздардын феодалдык-уруулук 

жашоо образынын түп-тамырынан бери жоюу иши башталган XX жүз 

жылдыктын башына чейин ырдалып келген деген бүтүмгө келүүгө болот. 

Натыйжалар жана талкуулар.  

Аздыр-көптүр эмгек менен байланышкан бардык эски массалык 

фольклордук ырлардын ичинен «Бекбекей», «Шырылдаң» жана «Оп майда» 

так бөлүнүп турат. Биринчи экөөсү мал чарбачылыгы, үчүнчүсү жер 

иштетүү, эмгек процессинин тикелей өзү  менен байланыштуу. Алар болжол 

менен алгачкы общиналык коомдук түзүлүштүн (коло доору) ортосунда жана 

аягында пайда болгон. Муну бул жанрдагы ырларда орун алган типтүү 

музыкалык-поэтикалык каражаттар, мифтик түшүнүктөр аркылуу түшүнсө 

болот.    

―Бекбекей‖ – кой кайтарууга байланышкан байыркы ыр жанрларынын 

бири. Анын жаралышын жайлоодо майда жандыктарды аялдар жамааты 

кайтарган чарбачылык өзгөчөлүктөр менен байланышкан көчмөн мал 

чарбачылык шарттаган. ―Бекбекейдин‖ социалдык-турмуштук милдети ачык-

айкын көрүнгөн прикладдык мүнөзгө ээ болгон. Кой кайтаргандар үчүн бул 

ыр карышкырды чочутуучу белги гана болбостон, ошол эле мезгилде көңүл 

ачуу каражаты да болгон. Бул кеңири жайылган массалык фольклордук 

музыка ойноо ыкмасы болгон. Белгилүү советтик музыка таануучу,  

фольклорист жана музыкалык ишмер В. С. Виноградов ―Бекбекей‖ – эл 

арасына кеңири тараган ыр‖ деп тастыктаган [5,  85]. 
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XX кылымда бул жанр өзүнүн баштапкы касиетинен ажыраган, ал 

кыргыздардын чарбалык турмушундагы түп-тамырынан берки социалдык 

өзгөрүүлөр менен байланыштуу болгон. Анын уламдан-улам таянычынан 

ажырап, чарба иштериндеги жаңы системага дал келбестиги ачык-айкын 

боло берген.   

Тээ байыркы, унутулганына көп болгон кыргыз элдик оозеки 

чыгармачылыгынын мал кайтарууга байланышкан эмгек ырларына 

―Шырылдаң‖ кирет. Бул уруулук топко же анын бир мүчөсүнө таандык 

жылкыларды кайтаргандардын ыры. Бул ыр жанры башка эски жанрларга 

салыштырмалуу мурдараак жоголуп кетти. Кыргызстан маданиятынын 

тарыхын изилдөөчү Д. Айтмамбетов XIX кылымдын аягында жана XX 

кылымдын башында «Жарамазан» малчылардын ырларын толугу менен 

сүрүп салган деп тастыктайт [6, 83]. ―Шырылдаң‖ жанрынын жоголгон 

мезгили Кыргызстанда совет бийлигин орногон доорго туура келет, ал кезде 

таптакыр башка коллективдүү чарбанын жаңы системасы киргизилген. Жеке 

менчиктин жоюлушу менен мындай ырлардын жашашына социалдык 

шарттар да жоголгон.   

―Oп майда‖ – байыркы вокалдык жанрлардын бири болуп саналат. 

Кыргызстанда алгач түштүк, андан кийин түндүк райондордо жаралып, 

кеңири тараган. Коло доорунда жер иштетүү Кыргызстандын түштүгүндөгү 

негизги ишке айланган, ал учурда түндүк райондорунда мал чарбачылык 

кеңири өнүгүп турган, бул маалыматты советтик этнограф, түрколог, тарых 

илимдеринин доктору С. М. Абрамзон да бекемдейт, ал «оп» сөзү түрк 

тилдериндеги ―оор иштерде колдонулуучу вол‖ деген сөздүн маанисине 

туура келет жана бул жанрдагы ырлар ―Орто Азиянын отурукташкан, жер 

иштетүү менен алектенишкен калктарында – өзбектерде жана тажиктерде да 

кеңири орун алган‖ деп жазат [7, 340]. XX кылымда эгин бастыруунун 

механизмдештирилген жаңы ыкмасынын табылышы менен ―Оп майда‖ 

жанры унутта калган. Элдин жер иштетүү тажрыйбасынан таптакыр бөлүнүп 

чыгып, бул жанр социалдык музыкалык эс тутумда гана сакталып калган.   

Кыргыздардын күнүмдүк турмушунда ырым-жырымдар орчундуу роль 

ойногон, анткени адамды өмүр бою тигил же бул ырым-жырымдар коштогон. 

Мындай ырым-жырымдарга үй-бүлөлүк-турмуш-тиричиликтик жана диний-

культтук, анын ичинде календарлык иш-аракеттерди киргизсе болот. Ырым-

жырымдардагы сыйкырдуу түшүнүктөр, бутпарастык жана мусулмандык 

ишенимдердин догматтары, моралдык-этикалык баалуулуктар, дарыгерчилик 

принциптери түркүн-түстүү эмоционалдык-көркөм түрлөргө ээ болгон.    
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Негизги ырым-жырымдар баланын төрөлүшү, үйлөнүү, диний 

майрамдар жана адамдын каза болушу менен байланыштуу болгон.   

Балдарга арналган ырым-жырымдар тобу баланын төрөлүшү (жентек 

той), ат коюу, бешикке салуу, сүннөткө отургузуу, тушоо кесүү, чач 

алдырууга  байланыштуу учурларды камтыган. Биздин күндөргө чейин келип 

жеткен вокалдык жанр бешик той деп аталган үй-бүлөлүк майрамдарда 

аткарылып жүрөт.     

Кыргыз элинин салттуу ыр маданиятында үйлөнүү салт ырлары 

орчундуу орун ээлейт. Мазмуну жана түрүнүн көптүгү менен айырмаланып, 

алар кыргыздардын дүйнө таанымдык, үй-бүлөлүк салт-санааларын 

чагылдырышкан.   

Каза болгон адамды азалоо-эскерүү ырым-жырым жанрларынын 

арасынан ―кошок‖ жана ―өкүрүү‖ кеңири тараган. ―Кошок‖ – байыркы үй-

бүлөлүк-ырым-жырымдык, кайгылуу же азалуу речитативдик жоктоп ырдоо.   

Көзү өткөн адамдарга кошок кошуу сөөк коюлуп жаткан учурларда, андан 

кийин аштарында болот.   

«Кошок» – баштапкы салттары өзгөрүүсүз калган бирин-серин 

фольклордук ыр жанрларынын бири болуп саналат, бул мурункудагыдай эле  

бүгүнкү күндө сөөк көмүү зыйнатынын өзгөрүүгө учурабагандыгы менен 

тыгыз байланыштуу. Кыргыз элинин сөөк коюу зыйнаты – бул бүтүндөй 

уруу жана топ жапырт катышкан ири масштабдуу иш-чара. Ал аял-

эркектердин ыйы менен гана коштолбостон, келгендерге сый тамак-аш, 

конокторго эстеликке белектер да берилет.   

Кошок менен бирге аял-эркектердин ырым-жырымдык жанры – жоктоо 

да тараган.  Кошок менен жоктоо ырларынын мазмуну – бул каза болгон 

адамдын кандайдыр-бир деңгээлдеги портрети, анын жасаган иштери жана 

жеңиштери тууралуу аңгеме-баян. Атактуу адамдар каза болгондогу кошок-

жоктоо ырларынын мазмуну ―жөнөкөй‖ адамдардыкына салыштырмалуу 

даңазалуу жана ыгы жок салтанаттуу болгон.    

Өлүк коюу ырымдары үйлөнүү ырымдары сыяктуу эле улуттук 

маданияттын байыркы түрлөрүнө кирет. Муну тарых илимдеринин 

маалыматтары, мындан тышкары XVIII–XIX кылымдарда Орто Азиядагы  

кыргыз жана башка элдердин турмуш-тиричилигин изилдеген 

саякатчылардын эмгектери тастыктайт. Мисалы, орус капитаны Н. Рычков 

1772-жылы кыргыз жана казактардын ырым-жырымдарын изилдеп, мындай 

деген: ―Кыргыз элинде үйлөнүү жана каза болгондорду көмүүгө 

байланыштуу ырым-жырымдардын бардыгы алгач бутпарас болуп, кийин 
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Азия чөлкөмүндө жашап, акыр-аягы мусулман  динин кабыл алган элдерде 

кездешкен байыркы адат-өнөкөттөрүнүн калдыгы‖  [8,  26–27].  

Бирок, биздин күндөрдө ―кошок‖ жалпы деградацияга учуроодо. Сөөк 

коюунун жана аза күтүүнүн нукура салттарын кармангандардын саны азайып 

барат. Көркөм кошок жанрынын жоголуу тенденциясы дээрлик бардык 

элдерде кездешет. Жанрдын мындай абалын тынымсыз жаңыланып, өзгөрүп 

турган дүйнө контекстинде тарыхый мыйзам ченемдүүлүк катары караса 

болот. 

 Корутунду  

 Кыргыз элинин музыкалык маданиятынын башаты тээ тереңден 

башталат. Кыргыздардын музыкалык жана поэтикалык салттары көптөгөн 

кылымдар бою өзүнүн түпкү көркөм өзгөчөлүгүн жоготпостон, ички жана 

тышкы факторлордун таасиринде өзгөрүүлөргө учураган.  Бул салттар 

жыйындысы улуттук музыкалык чыгармачылыктын – кыргыздардын 

музыкалык фольклорунун белгилүү бир системасын түзүшкөн, алар 

муундан-муунга, этникалык чөйрөдө сакталып жана берилип келет. Кыргыз 

элдик музыкасында өз ара таасирдеги эки ири катмар бар – массалык 

(фольклордук) жана профессионалдык. Массалык музыкалык фольклор – бул 

аздыр-көптүр музыкага жөндөмдүү инсандар менен калктын кеңири 

массасын түзгөн чыгармачылык болуп саналат. Профессионалдык фольклор 

– элдик музыкалык маданияттын аткаруучулук жана композитордук 

чеберчилиги боюнча биринчилерден жогору турган жана атайын мүнөзгө ээ 

болгон өзгөчө социалдык катмар.  
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 Аннотация: Кыргыз элдик музыкалык-поэтикалык жанрлардын   

негизгилеринин бири болуп эпикалык жанр эсептелет. Эпос  элдин көркөм мурасы 

иретинде кесипкөй төкмө акындардын чыгармачылыгында ишке ашкан. Кыргыз элинде 

өздүк  тарыхын, маданиятын жана тагдырын каттоонун жазуу формасы 

болбогондугуна байланыштуу эпостун мааниси зор. Бул элдик жашоонун жана 

искусствонун «энциклопедиясы», улутту таанып-билүү булагы, руханий өздүк 

чагылдыруунун негизги каражаты. Эпос  бай баалуу тарыхтын жана маданияттын 

фонунда, ошондой эле элдик тилдин  түпкү касиеттерине ылайык көптөгөн кылымдар 

бою жакшырып, калыптанган.Эпикалык маданияттын кеңири өнүгүшүнүн негизги 

факторлору болуп элдин тарыхый турмуштун окуялары жана угуучулардын бош 

мезгилдеги эстетикалык рахаттануулары эсептелет. 
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         Аннотация: Одним из основных кыргызских народных музыкально-поэтических 

жанров является эпический жанр. Эпос как художественная летопись народа был 

реализован в творчестве профессиональных сказителей-импровизаторов. Значение эпоса 

именно у кыргызского народа в силу отсутствия у него письменной формы фиксации 

собственной истории, культуры и судьбы чрезвычайно велико. Это «энциклопедия» 

народной жизни и искусства, важнейшее средство духовного самовыражения, источник 

познания нации. Эпос совершенствовался в течение многих веков на фоне богатейшей 

истории и культуры, которые составили его содержание и форму, а также благодаря 

исконным свойствам народной речи. Важнейшими факторами широкого развития 

эпической культуры были потребность народа в художественно оформленной 

информации о событиях исторического прошлого и эстетическое наслаждение, испы-

тываемое слушателями в атмосфере содержательного досуга. 

Ключевые слова: традиция, эпос,  художественное, творчество, культура, поэзия, 

этнография, фольклор, жанр, народ. 
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 Abstract: One of the main Kyrgyz folk music and poetry genres is the epic genre. The 

epic as an artistic chronicle of the people was realized in the work of professional storytellers 

and improvisers. The significance of the epic precisely among the Kyrgyz people, due to the lack 

of a written form of fixing their own history, culture and destiny, is extremely great. This is an 

"encyclopedia" of folk life and art, the most important means of spiritual self-expression, a 

source of knowledge of the nation. This is an "encyclopedia" of folk life and art, the most 

important means of spiritual self-expression, a source of knowledge of the nation. The epic was 

improved over many centuries against the background of the richest history and culture that 

made up its content and form, as well as thanks to the primordial properties of folk speech. The 

most important factors in the wide development of epic culture were the people's need for 

artistically designed information about the events of the historical past and the aesthetic 

pleasure experienced by listeners in an atmosphere of meaningful leisure. 
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Киришҥҥ 

Эпосто элдик бай дүйнө тааным жана курчап турган чөйрөдөгү 

чындыктын чагылдырылышы башка жанрларга салыштырмалуу толугураак 

жана ачык-айкын болгон. Эпосто коомдук болмуш жана аң-сезимдин 

глобалдык категориялары: тарых, дин, материалдык жана көркөм маданият, 

кыргыздардын менталитети чагылдырылган. Эпос кыргыз элинин эң баалуу 

тарыхый, руханий жана чыгармачыл таржрыйбасында өз маанисин эч убакта 

жоготпогон нерселерди топтогон. Героика жана фантастика, лирика жана 

драма анын мазмунунда орун алган. Баарынан мурда анда элдик философия 

катылган. Мындан тышкары эпос вербалдык жана музыкалык искусствонун 

оозеки жарнларынын бардык түрлөрүнүн: көркөм проза, поэзия жана 

вокалдык музыканын бир жерге топтолгон түйүнү.  

Материалдар жана изилдөө ыкмалары:  

«Манас» монолог, ыр, мындан тышкары кыялындагы диалог, ансамбль 

жана массалык сахналык окуялардын белгилерин камтыган көптөгөн 

бөлүмдөрдөн турган циклдик түзүлүшкө ээ. Анда музыкалык фольклордун 

лирикалык, тарыхый, ырым-жырымдык, комедиялык, акындык жанрлары, 

мындан тышкары макал-лакаптар, табышмактар, жомоктор, уламыштар 

кристаллдашкан же диффуздук түрдө кездешет. Спецификалык эпикалык 

речитативде аткаруу процессинде бул жанрлардын мүнөздүү интонациялык 

архетиптери жаңырат. Ири эпостордун интонациялык архетиптери – бул 

жомокчулук маданияттын бүтүндөй дүйнөсү, кыргыздын ыргактуу 

сүйлөөлөрүнүн өзүнчө топтогу антологиясы. Кыргыз элдик речитативин ар 

тараптан изилдеген В. С. Виноградов анын төрт түрүн аныктаган [1, 257–

260], ири эпостун көп жанрлуу обондуу стили дээрлик толугу менен ишке 

ашырылган. 

Эпос элдин көркөм тарыхый жазма булагы катары профессионалдык 

жомокчу-импровизаторлордун чыгармачылыгы аркылуу жайылтылган. 

Жазма булактар жок болгондуктан, кыргыз элинин жеке тарыхын, 

маданиятын жана тарыхын сактап калууда эпостун мааниси терең болгон.   

Бул элдик жашоонун жана искусствонун «энциклопедиясы», руханий 

билиминин маанилүү каражаты, улутту таанып-билүүнүн булагы. Эпос анын 

мазмунун жана формасын түзүп турган бай тарых жана маданияттын, 
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мындан тышкары эл сөзүнүн түпкү касиеттерине байланыштуу көптөгөн 

кылымдар бою жаңыланып толукталып турган [2,  122]. 

«Кыргыздар өз тилин билишет,  – деп жазган Радлов, – казак-кыргыздар, 

ошондой эле кара кыргыздар өздөрүнүн түрк уруулаштарынан сүйлөөнүн 

бөтөнчө ыкмасы менен айырмаланып турушат. Чынында кыргыздар өз тилин 

пайдаланышына таң калууга болбойт. Кыргыз такай такалбай, токтолбой 

кырааты менен сүйлөйт. Өздөрүнүн оюн так жана түшүнүктүү жеткирип, 

сүйлөгөндө белгилүү деңгээлде жагымдуу баяндоону билет, ал эмес кадимки 

маектешүүдө туруктуу фразаларды колдонгондуктан, көпчүлүк учурда 

ритмикалык касиет көрүнөт [3,  91]. ―Кыргыздын аңгемесин караганда анын 

жеңил жана ойлонулган кебинде өз угармандарын тартып тургандыгынан 

улам кыргыз сүйлөгөндү жакшы көргөндүгүн байкоого болот. Ал эми 

угуучулар сүйлөөчүнүн сөзүн канааттануу менен тыңшап, жакшы айтылган 

сөзүн баалай тургандыгын байкоо кыйын эмес. Мындай элдин чечендик 

менен рахаттанып, ыргактуу сүйлөөнү жогорку өнөр катары караганы 

түшүнүктүү. Ошондуктан кыргыздардын элдик поэзиясы дүйнө жүзүндөгү 

эң мыкты искусствонун деңгээлине жеткен‖ [3,  91]. 

Кыргыз эпосу жалпы жонунан көп бөлүктөн турган кубулуш. Бул ар 

түрдүү мазмун, көлөм жана стилге ээ көптөгөн эпикалык чыгармалардын 

жыйындысы. Ал эки ири катмардан: улуу жана кенже эпостордон турат.     

Улуу (чоң) эпос дегенде ―Манас‖ эпопеясын түшүнөбүз, ал элдин жашоосун 

толук жана ар тараптан чагылдыруу жагынан дүйөлүк эпикада ага теңдеш 

бир да чагарма жок. Кенже эпос дегенде ―Манаска‖ караганда көлөмү бир 

топ кичине көп сандаган дастан, поэмаларды түшүнөбүз. Кыргыздардын 

кенже эпосторунун ичинен таанымалдары –  «Эр Төштүк», «Эр Табылды», 

«Эр Солтоной», «Жоодарбешим», «Кедейкан», «Жаңыл Мырза», «Сейитбек», 

«Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Кожожаш», «Сарынжи-Бөкөй», «Олжобай 

менен Кишимжан», «Гүлгаакы», «Ак Мөөр» ж.б. Кенже эпостор жалпысынан 

30дун терегегиндеги дастан жана поэманы камтыйт. Улуу эпосторго 

караганда көлөмү жагынан бир топ аздык кылат, ал тематиканын, сюжеттин 

жана музыкалык коштоолордун байлыгы менен артыкчылык кылат. Кенже 

эпостордун ири эпосторго жакындыгын аныктоочу орчундуу белгилерине 

мазмунунун түрү жана форма түзүү принциптери кирет. Жалпы жанрлык 

белгилеринин мазмундук планы болуп, мифологиялык сюжет, образдарды 

гиперболизациялоо, оң каармандарды идеалдаштыруу кирет. Конкреттүү 

окуялар тууралуу баяндар кеңири тарыхый планда жүргүзүлөт. Бүтүндүк 
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формасынан тышкары контрасттык-түзүмдүк курамдар, бирок шарттуу түрдө 

дастан деп аталган бөлүмдөр салыштырмалуу компакттуураак болот.     

Эпос дайыма фольклордун башка жанрларынын ичинен дайыма 

өзгөчөлөнүп турган. Мында анын монументалдуулук, баатырдык, көркөм 

образдардын кеңири диапазону, мындан тышкары ийкемдүү речитативдүү-

обондуу форма, жомокчулардын чеберчилиги сыяктуу көркөмдүк-

эстетикалык өзгөчөлүктөрү роль ойнойт.   

Улуу эпос – кыргыздардын эпикалык маданиятынын негизги жанры. 

Улуу эпос жалпысынан ―Манас‖ делген, генеологиялык принцип боюнча 

башкы каармандардын аттары менен аталган бир нече ири бөлүмдөрдөн 

турат. Манас өзү эпосто көп тармактуу образ катары сүрөттөлөт. Ч. Айтматов 

―Манас‖ эпосун океан деп атап, мындай деп жазган: ―Бул гениалдуу жана көп 

катмарлуу эпос өз кучагына байыркылардын социалдык турмушун, сүйүү 

лирикасын, моралдык-этикалык маселелерди, географиясын, медициналык, 

астрономиялык, философиялык түшүнүктөрүн камтыйт. Мазмунунун 

мындай көп түрдүүлүгү – жомок, миф, фантастикадан тамыр алып, реализмге 

(фольклордук мааниде) чейин келип жетип, бирдиктүү шайкештикти түзгөн 

эпостун көркөм түрү менен органикалык байланышта болот‖  [3, 11]. 

Улуу эпостор кенже эпостордон, мындан тышкары көптөгөн музыкалык-

поэтикалык жанрлардан куралып, жаңы эстетикалык сапатка ээ болуп, 

нечендеген кылымдардан бери өз алдынча өнүгүп келет. Бүгүнкү күндө 

―Манас‖ эпосунун алтымыштан ашуун варианты жыйналган жана 

алтымыштай манасчынын айтуусундагы бөлүмдөр топтолгон. 

Варианттардын, алардын мазмунунун, стилдик аткаруулардын көп 

түрдүүлүгүнө карабастан, эпопея-үчилтик өз алдынча бирдиктүү жанрлык 

катмар болуп саналат.   

Натыйжалар жана талкуулар:  

Миңдеген жылдарга созулган тарыхы жана өнүгүүсү үчүн эпос 

жомокчу-манасчыларга милдеттүү, алардын ар бири буга чейин да бүгүнкү 

күндө да эпостун мазмунун оозеки өткөрүп берүүнүн поэтикалык-музыкалык 

чеберчилигин өздөштүргөн элдик профессионал артист болуп саналышат. 

Кыргыз элинин көчмөн маданиятында жомокчулук чыгармачылыкка өзгөчө 

маани беришкен. Бул элиталык касиетке ээ искусство катары саналган жана 

жөндөмдүү адамдардын гана үлүшүнө берилген энчи катары эсептелинген.  

Элдик аң-сезимде жомокчулук табияттын жана жогорку күчтөрдүн 

тандоосуна илинген адамдарга гана берилген жогорку руханийлүүлүктүн 

өндүрүмү катары кабылданган. 
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Тарыхый өтмүштөрдү көркөм жасалгалаган маалыматтарга жана бош 

убактыларын мазмундуу өткөрүү атмосферасындагы угарман кабылуучу 

эстетикалык ырахат алуу сезимдерин элдин керектөөсү эпикалык 

маданияттын кеңири өнүгүшүнүн маанилүү факторлорунан болуп саналат. 

Эл арасында жомокчулардын кадыр-баркы өтө жогору болгон, анткени алар 

ири сүрөтчү гана болбостон,  элдин ыйыктыгы – ―Манаска‖ тыгыз тиешеси 

бар көрүнүктүү инсандардан болушкан. Манасчы өзүнө философ, тарыхчы, 

артист, акын жана музыканттын сапаттарын камтыган.   

―Манас‖ эпосун изилдөө иштерине биринчилерден болуп кайрылгандар 

чыгыш таануучу-окумуштуулар, орус географиялык коомунун мүчөлөрү Ч. 

Валиханов жана В. Радлов болгон. Ч. Валиханов кыргыз эли үчүн эпостун 

өзгөчө ролун жана маанисин баалап, мындай деп жазган: «Жапайы 

кыргыздардын эң байыркы жана укмуштуу легендасы, алардын келип 

чыгышы жөнүндөгү легенда экени талашсыз... Байыркы мезгилге болгон 

сүйүү жана каада-салттардын көптүгү көчмөн монгол түрк урууларын 

отурукташкан бир туугандарынан айырмалап турат. Бул уламыштардын 

жөнөкөйлүгү жана табигыйлыгы аларды тарыхый жактан жогорку 

чеберчиликке жеткирет" [4,  45]. ―Манас‖ – бардык жомоктордун, 

аңгемелердин, уламыштардын, географиялык, диний, акыл-эс билиминин 

жана адеп-ахлак түшүнүктөрүнүн бир бүтүнгө биригип, бир мезгилге 

арналган энциклопедиялык жыйнагы жана мунун бардыгы бир адамдын, 

Манас баатырдын тегерегине топтолгон‖ [4,  59]. 

XX кылымда совет мезгилинен баштап, кыргыз эпосуна болгон кызыгуу бир 

топ жогорулаган. Кыргызстанда фольклористтердин улуттук кадрлары иштей 

баштады. Улуу эпосту чогултууга манас таануучу, этнограф жана манасчы 

Ыбырайым Абдрахманов чоң салым кошкон.  

 Улуу жана кенже эпостордун музыкасын жаздыруунун жана 

изилдөөнүн жаңы баскычы В. С. Виноградовдун топтоо жана изилдөө иш-

аракеттери менен байланыштуу. Кыргыз элдик эпосун изилдөө эстафетасы 

анын кийинки жыйноочу жана изилдөөчүлөрүнүн муунуна өттү. 1957-

жылдан бери Улуттук илимдер академиясында манас таануу бөлүмү иштеп 

келе жатат. 1990-жылы Кыргызстандын борборунда "Манас" эпосун 

комплекстүү изилдөө проблемалары боюнча Бүткүл Союздук симпозиум 

өткөн [5,  191]. Эпосту чогултуу, изилдөө жана үгүттөө иштери БУУнун 

Башкы Ассамблеясы тарабынан Эл аралык Манас жылы деп жарыяланып, 

1995-жылдын күзүндө Кыргызстанда кеңири белгиленип, анын 1000 

жылдыгына байланыштуу кыйла күчөдү. ―Манас‖ эпосунун феномени 
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суверендүү Кыргызстандын руханий жашоосундагы орчундуу ролу менен 

аныкталат.   

Корутунду:  

Көптөгөн жылдар бою ―Манас‖ эпосуна көңүл буруу негизинен 

тексттерди жыйноо жана аларды этнографиялык жана филологиялык багытта 

изилдөө иштери менен чектелген. Ар түрдүү жанрдагы көркөм 

каражаттардын бүтүн комплекси жана туура түзүлгөн системасы катары жеке 

айтуучулук искусствосун өнүктүрүү маселелери көптөгөн жылдар бою четте 

кала берген, бул биздин оюбузча, эки негизги себеп менен шартталган. 

Биринчиден, манас таануу тармагындагы окумуштуулардын алдында турган 

изилдөө маселелеринин татаалдыгынан гуманитардык илимдердин (анын 

ичинде музыкалык фольклористиканын) өнүгүү деңгээлинин дал келбестиги. 

Экинчиден, чыгармачыл интеллигенциянын айрым патриоттук деңгээлде 

күүлөнгөн өкүлдөрүнүн эпикалык чыгармаларды изилдөө жана өнүктүрүү 

аракеттери 1940-1950-жылдары улутчулдуктун белгиси катары 

баалангандыгы.     

1947-жылы Кыргызстан БК КП(б)нын атайын токтому менен ―Манас‖  

эпосунун 1000 жылдыгы өткөрүлүшү керек эле, бирок эпостун мазмунун 

баалоодогу карама-каршылыктарга байланыштуу маараке өтпөй калган.  

1952-жылкы ―Манас‖ эпосунун маселелерине арналган бүткүл дүйнөлүк 

илимий конференция чыгарманын идеялык мазмуну боюнча сынчылардын 

терс баасын бир аз жумшартып, оңдогон. Бирок жомокчулук маданияттын 

маселелери белгисиз мөөнөткө дагы артка жылдырылган. Ал арада эпикалык 

айтуучулуктун деңгээлинин төмөндөө тенденциясы бүгүнкү күнгө чейин 

уланууда.  

Жомок айтуу көркөмдүгүнүн деңгээлинин төмөндөшүнүн себептеринин 

бири – элдик эпостун оозеки импровизациялык үнүнүн аны чагылдыруунун 

заманбап жазуу түрүндө жетишсиздиги. Элдик эпостун чыныгы маңызы 

өзүнүн баштапкы маанисин жоготот. Музыкалык аткаруу менен адабий 

презентация ортосунда сезилерлик ритмикалык, синтаксистик жана 

структуралык дал келбестиктер бар.  

Кесипкөйлүк оозеки баян айтуу чыгармачылыгынын өнүгүшүнүн 

бардык мезгилинде бекем орун алган жана жазма булактардан эпикалык 

текстти жаттап алып, жомокчу болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн азыркы этапта 

өзгөрүлө баштаган. Эпостун жазма түрү пайда болгондон кийин, жомокчулук 

искусствосу бай өзгөрүлмөлүүлүк, музыкалык жана поэтикалык 

импровизация, речитативдик чеберчиликти өркүндөтүү сыяктуу алгачкы 
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салттуу сапаттарын жоготуп баштады [6, 23 ]. Ошондуктан акыркы бир нече 

он жылдыкта республикада популярдуу деп эсептелинбеген, бирок 

үчилтиктин өзүнүн версиясын түзгөн новатор бир дагы мыкты кесипкөй 

манасчы пайда болгон жок. 
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