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Кыргыз тили — Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик тили, түрк

тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз-

кыпчак тобуна кирет. Кыргыз

Республикасынын түптүү

калкынын, Кытайдагы, Өзбекстан, Тажикстан,

Республикасында Ооганстан, Түркия, Орусияда

жашап жаткан кыргыздардын эне тили.
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2009 ж. өткөн элди жана турак-жай фондун

каттоонун жыйынтыгында Кыргыз

Республикасында кыргыз тилин 3 830 556 адам өз

эне тили катары көрсөтүшкөн жана 271 187 адам

кыргыз тилин экинчи тил катары биле

тургандыгы аныкталган[1]. Бул КРсындагы

калктын 76% кыргыз тилинде сүйлөйт дегенди

билдирет. Кыргыз тилинде 1 720 693 адам орус

тилин дагы билише тургандыгын көргөзүшкөн[2].

Бул 2 109 863 адам кыргыз тилинде гана сүйлөй

билишет дегенди билдирет. Болжолдуу эсеп менен

дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 6 700 000 адам

сүйлөйт.
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Байыркы элдин, Борбордук Азиядагы күчтүү

этностун бай тили, азыркы учурдагы суверендүү

мамлекеттин өзөгүн түзгөн, өлкөгө атын берген

титулдук улуттун эне тили жана дүйнөлүк

цивилизацияга айырбаштагыс салым кошкон

көркөм мурастарды жараткан кыргыз тилине

мамлекеттик статус ыйгарган мыйзамдын

кабыл алынышына быйыл 30 жыл толуп отурат.



Мамлекеттик тил кеӊири маанисинде - бул улуттун

иденттүүлүгүн аныктаган фактор, коомдук жана

мамлекеттик турмуштун бардык чөйрөсүндө адамдар

ортосунда карым-катнаштын каражаты. Нака

юридикалык маанисинде мамлекеттик тил

мамлекеттин аймагында коомдук турмуштун бардык

тармагында мыйзамдуу түрдө милдетүү колдонулуучу

тил. Бирок мамлекеттик тил жөнүндө укук нормалары

азыркы келбетке жана аныктамаларга ээ боло электе, 

юридикалык жоболорго айлана элек кезде да 

мамлекеттерде, бүтүндөй империяларда мамлекеттик

тил деген мыйзам менен бекитилген расмий статусу 

жок эле айрым тилдер ошол мамлекеттердин же 

империялардын мамлекеттик тили болуп кызмат

кылып келген.



Биз да мамлекеттик тил тууралуу кеп кылганда

жогоруда саналган тарыхый фактыларды, укуктук,

саясий жагдайларды эске алууга тийишпиз.

Кыргыз тили мамлекеттин тили катары кызмат

кылып келгенине кыргыз мамлекеттүүлүгүнө

канча убакыт болсо, ошончо мезгил толду.

Мамлекеттик тилдин аткарган функцияларына

жараша орду бар.
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Кыргыз Республикасынын Коомдук
телерадиоберүү корпорациясынын

тарыхы 1931-жылдан башталган. Ошол

жылы биринчи ирет Кыргыз радиосу

обого чыккан. 1926-жылы Кыргыз

автономиялуу облусу Кыргыз АССРине

айланган. Мындай жагымдуу окуяны

Ала-Тоонун аймагындагы жаамы журтка
жайылтуу үчүн радиолоштуруу

демилгеси башталган. 1927-жылы андай

асыл ой ишке ашып, Кыргыз АССРинин

Борбордук аткаруу комитетинин

курултайындагы аткаруу комитетинин
төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун

баяндамасы радиотүйүндөр аркылуу

элге угузулган.
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Жогорку Кенеш в первом чтении

принял законопроект о поправках в

Закон КР «О телевидении и

радиовещании». Одно из изменений

касается продления вещания двух

российских телеканалов.

Государство будет не только

платить им за ретрансляцию, но и

освобождает от соблюдения норм

закона, касающихся контента на

госязыке.





Кыргыз тилин үйрөтүүдө негизги максат - коом ичинде жашаган

атуулдарга улуттук аң сезимди калыптандыруу үчүн байланыш куруу

болуп саналат. Ушул жерде маанилүү деп ойлогон бир окуяны бергим

келип жатат. Кытай элинин улуу даанышманы Конфуцийге

жанындагылар бир жолу мындай деп сурашыптыр:

- «Эгер сиз өлкөнүн башчысы болсоңуз, эң биринчи эмне кылаар

элеңиз?» Улуу философ мындайча жооп бериптир:

- «Албетте эң биринчи тилге маани берип, аны оңдоо менен ишти

баштамакмын».

Бул жоопту уккан элдин баары таң калып, аны карап калышат. 

Конфуций сөзүн улайт:

- Тил системалуу, эрежеге таянган, бир тартипте болбосо, сүйлөмдөр

туура болбосо, сөздөр айта турган ойду жакшы бере албай калат. Ой 

жакшы, так, таамай түшүндүрүлбөсө, жасала турган иштер туура

жасалбай, кээ бир жерлери кемтик бойдон калат. Милдеттер жана

иштер өз орду менен так аткарылбаса, салт- санаа, маданият бузулат. 

Салт бузулса, адилеттик болбой, башкага ооп кетет. Адилеттик

бузулса, эл эмне кылаарын билбей калат, анан бул иш эмне менен

бүтөөрү да бүдөмүк болот. Так ушул себептен эч бир нерсе тилдей

маанилүү эмес». Конфуцийдин тил тууралуу бул сөздөрү канчалык

деңгээлде таамай айтылганы жогорудагы сөздөрүнөн даана көрүнүп

турат. Бул ой азыр деле актуалдуулугун жоготпой келет. Бир элдин

өнүгүү тарыхында тилдин ролу абдан маанилүү.



ХХ кылымдын экинчи жарымынан кийин бүт дүйнөдө байланыш

технологиясы тармагында өтө тездик менен өнүгүүлөр жасалып, коомдук

маалымат каражаттары белгилүү бир чектүүлүктөн чыкты. Каалаган

учурда, дүйнөнүн ар кандай бурчунан кабар окуу, жазышуу, маалымат

алуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Азыр үйдө отуруп эле 24 саат бою дүйнөдө

эмне болуп жатканын билүүгө болот. Мындай байланыш жана

компьютердик технологиянын өнүгүүсү менен катар, интернет аркылуу

кишилер арасында байланыш оңой болуп, тездеди жана арзандады. Бул

өнүгүүлөр тилдин өтө маанилүү курал катары колдонулушун өзгөртө

албады. Бирок, технологиядагы мындай өнүгүү өзү менен бирге кээ бир

мүчүлүштүктөргө, кедергилерге себеп болууда. Мисалы, ө, ү, ң 

тамгаларынын ордуна о, у, н тамгалары колдонулуп, сөздөрдү ката 

жазылганы аз келгенсип, жаштар уюлдук телефондордон, интернеттерден

бири –бирине билдирүү, кабар жөнөтүүдө колдонгон кыскартылган жана

ката жазылган «сленг» сөздөр көбөйдү да, «ушундай жазса деле боло

бере турганы тууралуу» жаңылыш ой жана кайдыгерлик пайда болду. 

Тилекке каршы ошол сленг сөздөр жана бузук тил коомдо орун алып, 

кеңири жайылып келе жатат. Ошондой эле бир эле сөздү, мисалы «бет 

ачар» деген сөздү ар бир газетада жана журналдарда ар бар автор 8 

түрдүү жазганын алсак болот.



Биз ата-бабаларыбыздан эки куттуу, ыйык мурас алып калдык: 

бири - Ата мекенибиз Кыргызстан, экинчиси – эне тилибиз. 

Мекен жана эне тили - бир коомду улут катары кармаган жана

улуттук аң сезимди өнүктүргөн эки чоң ыйык баалуулук болуп

саналат. Мекенди коргоо жана аны өнүктүрүү үчүн каны

жаныбызды аябай, кандай тикебизден тик турсак, тилибизди да 

(ар түрдүү тилдик паразиттерден) коргоп өстүрүү, аны адабий

тил деңгээлинен илим тили деңгээлине көтөрүү үчүн да ошондой

сезимталдык, жоопкерчилик көрсөтүү зарыл. Тилибизди жоготуп

алсак, улут болуу, улут катары жашоо же көз карандысыз болуу

тууралуу сөз козгоонун зарылчылыгы калбай калат.



Сунуштар:

•Тилди өнүктүрүү жагын жаңы мыйзамды талкууга коюуда эске

алуу керек. Антпесе, тил баягы бойдон калат же «аралаш тил» 

аркылуу артка да кете берүү, жоголуу ыктымалы да бар. 

Кечикпей ойлонуубуз, тил мыйзамы үчүн, тилди өнүктүрүү үчүн

керектүү чара колдонуубуз зарыл.

• Мамлекеттик кызматтарга кадр алууда өлкө атуулдарына

Кыргыз тилин билүү талабын күчөтүү аркылуу ийгиликке

жетише алабыз. Кыргыз тилин окуп, түшүнүү жана жаза алуусу

кесиптик компетенттүүлүктүн бир критерийи катары 

баалануусу атуулдардын Кыргыз тилин үйрөнүүсүн тездетет.

• Тил үйрөтүүчү курстарга жалаң эле чет тилин эмес, Кыргыз

тилин үйрөтүүнү да кошуу максатка ылайык. Чет тилге маани

берип жатып, өз тилибиз унутта же кийинки планда калбасын.

• Эне тилибизди урматтоо, колдонуу, сактоо, өнүктүрүүнү ар 

бир атуулдун милдети катары мыйзамдык актыларда белгилөө.


