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Монгол империясынын өнүгүүсү жана кулашы 

Рассвет и падение Монгольской империи 

  
 Аннотация: Макалада Монгол империясынын түптөлүшү жана кулашынын көйгөйлөрү 

каралып, айрыкча Монгол империясынын ичиндеги мурастар аралык талаш-тартыштар кеңири 

баяндалат. Башкаруу проблемалары, анын карамагындагы жерлерди башкарууну тартипке 

келтирүүгө, аны борборлоштурууга аракеттенишкен Монгол хандарынын аракеттери каралган. 

 Аннотация: В статье исследуется проблемы рассвета и падения Монгольской империи, в 

частности подробно описываются межнаследственные споры внутри Монгольской империи. 

Также рассматриваются проблемы управления пытались упорядочение управления 

подконтрольными ей землями и ее централизации. 
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 XIII кылымдын биринчи чейрегинде Борбордук Азияда көптөгөн монгол 

урууларынын бириктирүүчүсү Темучин (Чыңгызхан) Түндүк Кытайдын жана 

Жети-Суунун бай жана байыркы өнүккөн маданиятын багындырып, тарыхка 

Монгол империясы деген ат менен кирген Хамаг Монгол Улус державасын түзгөн. 

Чыңгызхан тарабынан өркүндөтүлгөн монголдордун аскердик уюму, алардын талаа 

мейкиндигинде салттуу кыймылдуулугу менен бирге, замандаштары үчүн 

күтүүсүздөн жарым-жартылай жапайы талаада пайда болгон Монгол мамлекетинин 

өтө кыска убакыттын ичинде бүткүл Азияга үстөмдүк кылышына себеп болгон. 

Чыңгыз хандын административдик реформалары, анын бирдиктүү мыйзамдар 

кодексин басып чыгаруусу жаш империяны ичинен бекемдеген. Моңголдор 

өздөрүнүн башкаруучусу – улуу хандын, эл жашаган бүткүл дүйнөнү башкаруусу 

астында биригүү максатын көздөгөн тандалган эл экенине ынанышкан. Чынгызхан 

1227-жылы Си Ся Тангут мамлекетинин Эдзин шаарын курчоого алууда каза 

болгон. Өлөрүнүн алдында ал монголдорго бүт жер жүзүн "Франктардын акыркы 

деңизине", б.а. Жер Ортолук деңизге же Атлантика океанына чейин багындырууну 

керээз кылган [1].  

 Чыңгыз хан тирүү кезинде эле Монголиянын мүлкүн уулдарына бөлүп 

берген. Батыштагы жерлерди – Сибирь дарыясынын Иртыш менен Сырдарыя 

менен Аму-Дарыянын төмөнкү агымынын ортосундагы жерлерди улуу уулу 

Жучинин, Сырдарыя менен Аму-Дарыянын ортосундагы жерлерди экинчи уулу 

Чагатайга, Үчүнчү уулу Угедейге батыш монгол аймактарын, Тарбагатай чөлкөмүн, 

төртүнчүсү – эң кичүүсү, Тулуй уулу, байыркы салт боюнча атасынын улусун 

мураска алган, ал жерде улуу хан түздөн-түз бийлик жүргүзгөн. Чыңгыз хан 

Угедейди үчүнчү уулун Улуу хандын тактысына өзүнүн мураскери кылып 

дайындаган, бирок бул башкаруучунун тун уулу тактыда отурган мезгилдин жалпы 

кабыл алынган монархиялык салтына карама-каршы келген. Бирок, Чыңгыз хан тун 

уулун өзүнүн уулу эмес деп шектенген, себеби Жучи энеси бир канча убакыт 

моңгол уруусунун меркиттеринин туткунунда жүргөндөн кийин төрөлгөн. Чыңгыз 

хандын уулдары да бири-бирине өтө жаман мамиледе болушкан, бирок үй-бүлөнүн 

өкүмзор башчысы бардык чыр-чатакты чечкиндүү түрдө басып турган. Ал 

уулдарын жанына чакырып, аларга бир боо таяк берип, аны сындырууну 

сунуштаган. Бир туугандар ийгиликке жетпегендиктен, Чыңгызхан аларга мындай 

мисал менен түшүндүрөт: душмандан жеңилип калбоо үчүн бир туугандар боодо 

таяктай бекем кармалышы керек. Чыңгызхан өлгөндөн кийин Угедей өзүнүн 
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керээзи боюнча монгол тактысына көтөрүлгөн. Бул ошол кезде аң уулап талаада 

каза болгон улуу Жучинин балдары: Батый, Шейбан, Берке, Беркечорого жакпай 

калган. Бирок, монголдорду бириктирген кечтин бийлиги аскер башчыларынын көз 

алдында талашсыз болгон, ошондуктан анын эркин өзгөртүүгө эч ким батынган 

эмес жана Угедей 1228-1241-жылдары эбегейсиз зор империяны башкарган. 

Тактыга отурган Угедей көп тилдүү империянын биримдигин сактоо, тууган-

туушкан мурастарында өз алдынча башкарууну каалагандардын сепаратисттик 

умтулууларын жеңүү сыяктуу көп муктаждыктарга туш болгон. Мындай эбегейсиз 

зор державаны моңгол салттары боюнча гана башкаруу мүмкүн эместиги, алардын 

көбү империяга кошулган байыркы маданияты бар аймактарга таптакыр жараксыз 

болгондугу айдан ачык белгилүү болгон. Ошондуктан хан өзүнө мураска калган 

мамлекетти алдыңкы административдик деңгээлге чыгаруу үчүн терең мамлекеттик 

реформаларды жүргүзгөн. Ал мамлекеттик чиновниктерге билимдүү кытайларды, 

кидандарды, арабдарды, европалыктарды кызматка чакырган. Багындырылып 

алынган жерлерде хандын өкүлдөрү – даругачтар дайындалган, алар хандын 

керээзин жергиликтүү феодалдык башкаруучуларга өткөрүп беришкен жана 

дубандарды текшерип турушкан, жалпы империялык мыйзамдардын жана улуу 

хандын керээзинин кандайча аткарылышын карап турган. Аларга тамгачтар жардам 

берген. Даругачтар, тамгачтар да Кытайдан жана мусулман өлкөлөрүнөн келген 

билимдүү, мамлекеттик башкарууда көп жылдык тажрыйбасы бар адамдардан 

дайындалган. Демек, монголдор дүйнөлүк үстөмдүктү жеңүүгө умтулганы менен 

бөтөн жерди басып алууда өзгөчө ырайымсыздыгы менен айырмаланып, бирок 

улуттук артыкчылыгын таңуулабаганы айдан ачык болгон [1].  

 Абсолюттук бийликке ээ болгон улуу хандын алдында бардык улуттар, 

диндер жана тилдер бирдей болгон. Хан үй-бүлөсү монгол аскер башчыларынын 

алдында жүзүн сактап калуу үчүн байыркы монгол салттарын катуу сактоого 

аргасыз болгон, бирок алар чет элдиктерге таңууланган эмес, ошондуктан 

монголдор басып алган бардык өлкөлөрдө жана элдерде алардын тили, маданияты, 

каада-салты жана дини толук бойдон сакталган. Бул, биринчиден, монголдор басып 

алган өлкөлөрдүн көбүнүн алда канча өнүккөн жана байыркы, бай маданияты 

болгондугу менен түшүндүрүлөт. Акыр-аягы, жаңы жерлерди аннексиялоонун 

эсебинен бийлик ушунчалык өскөндүктөн, монголдор өзүлөрү анын калкынын аз 

бөлүгүн түзгөн. Ошондуктан анын башкаруусу Монголиядан келгени менен, 

аннексияланган аймактардын көбүндө басып алуучулар өздөрү дагы көп сандаган 

жана маданий жактан өнүккөн жергиликтүү дворяндардын арасында 

ассимиляцияланган. Монгол тектүү мусулман аймактарынын губернаторлору бир 

нече муундар өткөндөн кийин өздөрү ислам динин кабыл алышкан жана бул 

алардын бийлигинин жергиликтүү калк тарабынан мыйзамдуу деп таанылышына 

салым кошкон. Хан чиновниктеринин жетекчилиги астында кең жерлерде жолдор 

салынып, анын түйүндөрүндө үйлөр курулган. Хандын өкүлдөрү падза – алтын, 

күмүш же коло бирканы көрсөтүшүп, мейманканалардан бекер баш калкалоочу 

жай, тамак-аш жана жаңы аттарды ала алышкан. Багындырылып алынган Кытайдан 

жана мусулман өлкөлөрүнөн почта аркылуу жөнөтүлгөн: каттарды жана 

посылкаларды империянын бардык булуң-бурчуна атайын командалар менен 

жеткирип турган. Угедейдин тушунда Монголиянын Орхон дарыясынын боюндагы 

Чыңгыз хандын баш кеңсесинин айланасына Каракорум шаары курулуп, Монгол 

империясынын борбору болгон. Ал жерде монгол талааларында мурда эч качан 

көрүнбөгөн көрүнүктүү дворецтер жана храмдар тургузулган. XIII кылымдын 30-

жылдарында Каракорумда Угедейдин төрагалыгы алдында курултай – аскер 

башчыларынын жана дворяндардын курултайы болуп, анда маркум Чынгыз хандын 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

5 
 

керээзин биротоло аткарып, батышты көздөй баскынчылык жортуул жасоо, жерди 

басып алуу чечими кабыл алынган. Оросуттар жана Черкиссюттер (б.а. орустар 

жана Түндүк Кавказ элдери). Жүрүштү империянын батыш ээликтерин башкарган 

Жучи Батунун уулу (орус жылнаамаларында Батый деп аталат) жетектеп, ага 

жардамга жаш, дымактуу кол башчылар баш болгон башка улускалардын 

аскерлери жиберилген. Батунун армиясы Карпат менен Сибирдин ортосундагы кең 

талаа аймактарын мекендеген көчмөн кыпчактарды ырайымсыз талкалап, андан соң 

байыркы мусулман Волга Болгариясын урандыга айландырган, Байыркы 

Россиянын дээрлик бардык шаарларын («Батунун чабуулу»), анын ичинде тарыхый 

борборун басып алып, өрттөп жиберген. Киев, андан кийин Днепрден батышка 

карай жылып, от жана кылыч менен Чыгыш Европа аркылуу Италиянын түндүк чек 

арасына чейин өткөн. Ошол эле учурда кандуу салгылашуулардан кийин 

монголдор Закавказьени бир кездеги күчтүү Грузин падышалыгы менен басып 

алып, талкалашкан. Каракорумдагы Хан сарайынын калыбына келтирилиши 

Батышка каршы жортуул жүрүп жатканда, Угедей каза болот. Бул Европанын 

чыгышын сактап калган, себеби Бату өзүнүн көз карашы боюнча атасы Жучи 

ажырап калган адилеттүүлүктү калыбына келтирүүнү көздөп, аскерлерин артка 

кайтарып, Каракорумга шашып, жаңы улуу ханды шайлоого катышууга жана 

тактыга отурууну көздөгөн. Бирок арыз ээлеринин ортосундагы талаш беш жыл 

бою уланып, өлкөнү чындыгында Үгедейдин жесири Дорэгэн башкарып турган [2]. 

 Акыры ал 1246-жылы монгол тактысына отурган уулу Гуюктун улуу хан 

болуп шайланышына жетишет.Андан кийин Гуюк менен Батунун 

жактоочуларынын ортосунда кастык башталат. Гуюк козголоңчу аскерлерди 

жетектеген, бирок кагылышуунун жыйынтыгы айкын боло электе, ал бир жарым 

жыл гана падышалык кылып, каза болгон. 1251-жылы Чигис хандын улуу жана 

кичүү уулдары Жучи менен Тулуйдун мураскорлору анын ортончу уулдары Угедей 

менен Чагатайдын мураскерлерине каршы биригишкен. Алардын камкордугу 

менен Тулуй Моңкенин улуу улуу хан болуп шайланган. Моңке жалгыз бийликти 

бекемдөө үчүн ага каршы аракеттенүүлөргө каршы чыгуу үчүн өлүм жазасын 

киргизген. Империядагы бюрократияны жаңыртып, мурдагы хандарга кызмат 

кылгандарды кызматтан кетирип, жаңыларын – өзүнүн ишенимдүү колдоочуларын 

дайындаган. Андан кийин ал дүйнөлүк үстөмдүккө жетишүүгө багытталган басып 

алуу саясатын уланткан. Моңке Хулагу бир тууган Монголиянын эбегейсиз 

аскеринин башында батыш тарапка – мурда Араб халифатынын курамына кирген 

мусулман өлкөлөрүнө, азыр Чыгыштын стандарттуу мамлекеттеринин бирине 

айланган. 1256-жылы Хулагу мусулман шаарларын коркунучтуу кыйроого жана 

коркунучтуу зордук-зомбулукка дуушар кылып, бүт Иранды басып алган. 1258-

жылы ал Багдадга жетип, ал жерде бүткүл мусулмандардын руханий лидери, 

Аббасиддер династиясынан чыккан халифа Мутасимдин сарайы жайгашкан, сан 

жеткис байлыкка толгон байыркы шаарды басып алган. Багдаддын бир миллионго 

жакын тургундары монгол кылычынын астында өлгөн. Халифа Мутасим өзү 

өлтүрүлгөн. Месопотамиядан Хулагу аскерлерин чөл аркылуу андан ары батыш 

тарапка алып барат жана ал жерде биринчи жолу Египеттин башкаруучусу 

Кутуздун сакчылары тарабынан талкаланган. Ал ортодо Улуу хандын дагы бир бир 

тууганы Моңке Хубилайдын аскерлери монгол чек арасынын чыгыш тарабын 

көздөй жылып баратышкан. Хубилай Сун династиясы жана Дали падышалыгы 

башкарган Түштүк Кытайдын аймагынын бир бөлүгүн басып алган. Моңке 

Хубилайды Кытайга орун басары кылган. Кытайдын бай маданияты Хубилайды 

ыраазы кылып, ал өзүн жакын кытай, жергиликтүү окумуштуулар менен курчап, 

балдарына кытай тилин үйрөтө баштаган. Акырында ал өзүн көз карандысыз кытай 
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башкаруучусундай алып жүрүп, жалпы императордук мыйзамдарга карама-каршы 

келген жергиликтүү мыйзамдарды киргизип, агасынын кыжырын келтирген. 

Моңкенин көрсөтмөсү менен Хубилайды Каракорумга алып барышат, ал жерде 

кичүү хан көзүнө жаш алып ырайым сурап жалбарат. Хубилайга каршы репрессия 

боло турган болсо, ага берилген көптөгөн аскерлер көтөрүлүшкө чыгат деп 

чочулаган Моңке бир тууганын губернаторлуктан алып, Каракорумда кызмат 

кылууга калтыруу менен чектелип, Кытайда чыгарган мыйзамдарды жокко 

чыгарган. 1259-жылы Моңке өзү Борбордук жана Түштүк Кытайга жортуул 

жасоону чечкен, бирок ал жолдо каза болгон. Сапаттуу аскерлердин колдоосу 

менен Хубилай 1260-жылы өзүн улуу хан деп жарыялайт, бул моңгол ак 

сөөктөрүнүн каршылыгын жаратып, анын иниси Ариг-Бүктү тактыга көрсөткөн. 

Төрт жылга созулган жарандык согуштан кийин Хубилай акыры Ариг-Бүктү басып 

алып, ал жерде көп өтпөй каза болгон, бирок дароо такка жаңы талапкер – 

Угедейдин небереси Хайду пайда болгон. 1289-жылы гана Хубилай акыры бардык 

атаандаштарынан кутулуп, Кытайды өзүнүн экинчи мекени деп эсептеген Хубилай 

империянын борборун Каракорумдан адегенде Кытайдын Кайпин-Шанду шаарына, 

андан соң Кытайга көчүрөт. Анын көрсөтмөсү боюнча Кытайдын түштүк-

батышындагы Дайдуда (азыркы Пекин) шаар курулган. Ал жерде монгол ак 

сөөктөрүнүн интригаларынан коркпостон, өзүнүн эбегейсиз бийлигин башкарып, 

жашап, башкара алган. Ал империянын чегин кеңейтүүнү уланткан, 1271-жылы 

кытай тилинде "жаңы" же "башталгыч" дегенди билдирген Юань жаңы расмий 

аталышын берген. Анын Асман империясынын миң жылдык маданиятына болгон 

кайрымдуулугуна боор ооруган кытай чиновниктери улуу хандын негизги таянычы 

болгон. 1279-жылы бүт Кытай жана Тибет Юань империясына кошулган. Монгол 

аскерлери Бирмада, Камбоджада, атүгүл Зунда аралдарына (азыркы Индонезия) 

жортуулдарды жасаган [3]. 

 Юань флотун чөгүп кеткен катуу бороон-чапкындан улам кыйроодон 

куткарылып калган Японияга каршы эки жолу жортуул жасалган. Монгол 

Империясынын эң жогорку бийлигинин бул мезгилинде анын чек аралары Карпат 

жана Араб кумдарынан Тынч океанга чейин, Сибирдин түндүгүндөгү катаал 

тайгадан Түштүк Кытайдын тропиктерине чейин созулган. Батышта эбегейсиз зор 

аймактарды башкарган Жучинин тукумдарына баш ийген Чыгыш Европадагы орус 

феодалдары ага вассалдык көз карандылыкта болгон. Орустар Жохиддердин 

Улусту (ээлигин) Алтын Ордо деп аташкан. Кенже хандар өздөрүнүн мурастарында 

бийлик жүргүзүү үчүн улуу хандан буга укук берүүчү устав алышкан, ал Россияда 

империянын түрк букараларынын атынан жарлык деп аталган. Өз кезегинде 

моңголдор басып алган дубандардын төрөлөрү жарлык үчүн кенже хандарга 

кайрылышкан. Моңгол империясынын эң жогорку бийлик мезгилиндеги аймагы, 

басып алуулар мезгили чексиз улана алган эмес. Почта системасы өнүккөн болсо 

да, мамлекеттин көлөмү өтө чоң болгондуктан, улуу хан анын көптөгөн 

провинцияларында болгон нерселердин баарын көзөмөлдөй алган эмес. 

Империянын байыркы жана өнүккөн, бирок ошол эле учурда таптакыр башка 

маданияты бар өлкөлөрдөн курамы анын аймактарын борбордон обочолонтууга 

шарт түзсө, жергиликтүү тилди, каада-салтты, менталитетти кабыл алган монгол 

губернаторлорунун өзүлөрү чоң салым кошкон. 

 Басып алуучулар көп сандаган букаралардын арасында ассимиляцияланып, 

өздөрү да ошолордун кызыкчылыгында жашай башташкан. Исламды кабыл алган 

Хан Хулагунун урпактары биринчилерден болуп иш жүзүндө өз алдынча 

башкаруучулар болуп, Иранда, Жакынкы Чыгышта жана Закавказьеде өз алдынча 

ильхандык титулдарды – «алтын хандарды» кабыл алышкан. Мусулман 
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өлкөлөрүнүн калкы, өзгөчө, алар өз букаралары үчүн дин тутуу эркиндигин сактап 

калышса дагы, башка диндердин башкаруучуларына көз карандылыкка нааразы 

болгон жана бул нааразычылык хулагиддердин өздөрү тарабынан исламды кабыл 

алгандан кийин байкалган. Алардын колунда мусулман цивилизациясы топтогон 

эбегейсиз байлык болгон жана аларга империялык борбордун күчү барган сайын 

оорлошкон. Хулагиддер Закавказьедеги таасири үчүн Жохиддердин Улустары 

менен дайыма карама-каршы турган. 1266-жылы Жохид-хан Меңгу-Тимур да 

империянын борборуна формалдуу көз карандылыкты сактап, Карпаттан Орто Азия 

Хорезмине чейинки эбегейсиз зор ээликте эгемендүү башкаруучу болуп калган. 

Эбегейсиз зор Монгол империясы ыдырап, анын негиздөөчүсү Чыңгыз хандын ар 

кандай уулдарынын урпактары башкарып турган «майда империяларга» айланган. 

Улуу хандар тикелей башкарган Юань мамлекети барган сайын кытайлык 

башкаруу системасы, кытайлык бизнес тили, кытай менталитети менен типтүү 

кытай мамлекетине айланып бара жаткан. Анын башкаруучулары Тибеттен алынып 

келинген буддизм динин кабыл алышкан. Армия элдик жоокерлерден эмес, жазадан 

коркуп көбүрөөк кызмат өтөгөн аргасыз адамдардан толуктала баштаган. 1294-

жылы Хубилай хан каза болгон. Андан кийин 39 жыл Дайдун тактысында он 

башкаруучу алмашкан. Монгол дворяндары Кытайга үстөмдүк кылып, өлкөнүн 

түпкү тургундарынын укуктарын чектеп, калкка оор салыктарды салып баштаган. 

1333-жылы Тогон-Темур 13 жашында Дайдунда такка отурган. Төрт жылдан кийин 

Юань династиясынын деспотизми тарабынан эзилген кытайлар көтөрүлүшкө 

чыгышкан. Көтөрүлүш тез эле бүт Кытайды каптап, абдан кыйынчылык менен 

басылган. 1351-жылы Кытайда кызыл чалмачылардын көтөрүлүшү чыгып, анын 

жетекчилеринин бири, жөнөкөй кытай дыйканы Чжу Юаньчжан Мин 

династиясынын биринчи императору болгон. Козголоңчулар провинциялардын бир 

бөлүгүн басып алууга жана Юань армиясы менен үзгүлтүксүз согуш баштоого 

жетишкен. Акырында 1368-жылы Тогон Темур өзүнүн тарапкерлери менен бирге 

Монголияга качкан, ал өзү дагы бирдиктүү бойдон калган, бирок бардык чет 

тилдүү облустарынан ажыраган. Бул жыл өз доорунун ири державасы деп атоого 

боло турган Монгол империясынын тарыхынын аягы деп эсептелет [4]. 

 Монгол империясы биринчи кезекте өзүнүн пайда болуу табияты боюнча 

замандаштары үчүн күтүүсүз болгон уникалдуу мамлекет болгон. Евразия 

континентинин дээрлик жарымын өзүнө сиңирип алып, олуттуу геосаясий мурас 

калтырган. Монгол хандары алардын карамагына өткөн жерлерди башкарууну 

тартипке келтирүүгө аракет кылып, аларды борборлоштурууну жүргүзгөн, бул 

империянын маданий аймактарынын ордуна жаңы бирдиктүү мамлекеттердин 

пайда болушуна себеп болгон. Кытай кайрадан Мин династиясынын 

көзөмөлүндөгү бирдиктүү державага айланган; Чыгыш Европадагы мурда саясий 

жактан бөлүнгөн орус жерлерине Жочид хандары тарабынан бирдиктүү башкаруу 

киргизүүнүн натыйжасында Москва мамлекети түзүлүп, андан Россия пайда 

болгон; Волга боюндагы жана Батыш Сибирдеги жочиддордун бийлиги астындагы 

түрк элдери бирдиктүү татар этникалык тобунда калыптана баштаган; акырында, 

Монголия өзүн-өзү башкарган уруулар шамалдуу талааларды кезген аймак эле 

эмес, бирдиктуу мамлекет болуп калган. Бирок, монголдор тарабынан түзүлгөн 

мамлекет эч жерде олуттуу маданий мурас калтырган эмес, анткени ага сиңген 

дээрлик бардык мамлекеттер маданий жана саясий өнүгүү жагынан монголдордун 

өзүнөн алда канча алдыда болушкан жана анын биримдигин сактап калуу үчүн 

өздөрү да чет элдик маданиятты кабыл алышкан. Демек, Монгол империясы көпкө 

жашай алган эмес. Аны чындыгында монгол мураскорлорунун колдорунда 

талкалап салышкан, алар өздөрүнүн улустарында чет тилдүү букаралардай болуп, 
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алардын үстүнөн жогорку императордук бийликке туруштук бергиси келбей 

калышкан. 
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Европоцентризм как один аспектов политики ЕС на современном этапе 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается формирование еврпоцентристской идеи и 

ее эволюция. Представлены теоретико-методологические  и мировозренченские взгляды ведущих 

ученых зарубежных стран и российских исследователей. История европейских стран со времен 

Великих географических открытий и колонизации, период доминирования европейских ценностей. 

Развитие мировых цивилизаций на основе европейской культуы. Идеи и анализ идеологии 

европоцентризма.    

Annotation. This article discusses the formation of the Eurocentric idea and its evolution. 

Theoretical, methodological and ideological views of leading scientists of foreign countries and Russian 

researchers. The history of European countries since the time of Great geographical discoveries and 

colonization, the period of dominance of European values. The development of world civilizations on the 

basis of European culture. Ideas and analysis of Eurocentrism ideology. 

Аннотация. Бул макалада евроборбордук идеянын калыптанышы жана анын эволюциясы 

талкууланат. Чет өлкөлөрдүн көрүнүктүү окумуштууларынын жана орус изилдөөчүлөрүнүн 

теориялык, методологиялык жана идеялык көз караштары. Улуу географиялык ачылыштар жана 

колонизация доорунан берки Европа өлкөлөрүнүн тарыхы, европалык баалуулуктардын үстөмдүк 

кылуу мезгили. Европа маданияттарынын негизинде дүйнөлүк цивилизациялардын өнүгүшү. 

Евроцентризмдин идеологиясы жана идеяларын талдоо катары. 

Ключевые слова: европоцентризм, цивилизация, идея Европы, глобализация, европейские 

отношения, европейские ценности. 

Key words: Eurocentrism, civilization, idea of Europe, globalization, European relations, 

European values. 

Негизги сөздөр: евроцентризм, цивилизация, Европа идеясы, глобалдашуу, европалык 

мамилелер, европалык баалуулуктар. 

 

Европоцентризм – мировоззренческая установка, в соответствии с которой 

культура Европы, принятые в ней ценности и духовный уклад являются мерилом 

мировой культуры и цивилизации. Еще в Древней Греции эллины 

противопоставляли себя «варварам», не говорившим по-гречески и 

придерживавшимся иных обычаев. В Средние века христианская религиозная 

картина мира закрепляет это разделение на верующих и не верующих, язычников, 

которых необходимо обращать в истинную веру и обучать правильному, 

европейскому образу жизни и взглядам на мир. Великие географические открытия 

к Новому времени закрепляют в сознании европейцев представления о том, что 

Европа является передовой страной с точки зрения развития культуры и науки, а 

остальные страны – «недоразвиты», «отстают» и нуждаются в помощи европейской 

цивилизации. 

Идея Европы - это попытки подхода к европейскому континенту как к 

общности, когда Европа рассматривается как целое, то есть прежде всего в плане ее 

внутреннего единства и отличий от других континентов. Известно, что в течение 

многих веков бушевали страсти вокруг определения географических рубежей 

Европы и политического содержания самого понятия "Европа". История дала такие 

http://www.istorya.ru/book/uchebnik01/3_1_1.php
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реальные проявления европейской общности, как "европейские революции", 

"европейское Возрождение", "европейское Просвещение", "европейский роман" и т. 

д. Эти подходы к изучению понятий отражены в работах  Е. М. Жукова[2]. По 

мнению  М. А. Барга «Все эти термины, как правило, сочетают в себе, с одной 

стороны, совокупность явлений, присущих определенным европейским 

государствам, а с другой - попытки выявить и определить» общеевропейские 

типологические черты и особенности определенных явлений и процессов[1]. 

Естественно, и это необходимо подчеркнуть, что определяющие основное 

содержание развития мировой истории закономерности общественного процесса, 

присущие всем странам, в полной мере проявлялись и на европейском континенте 

Как пишет А.И. Уткин «Идеологи современного "европеизма" стремятся 

сохранить и укрепить буржуазные порядки в Европе и выдать западноевропейскую 

интеграцию за некий европейский эталон» [3]. 

Эпистемический и понятийный аппарат, посредством которого был разделен 

современный мир и институционализировано современное образование, находится 

в культурном комплексе под названием «европоцентризм». Западные 

образовательные учреждения и современные учебные программы, начиная с XVI 

века и до наших дней, были созданы для воспроизведения этого 

европоцентристского воображаемого под знаком «цивилизации». Е. Ландер 

определяет что, «Европоцентричное знание лежит в центре имперской и 

колониальной модели цивилизации, которая теперь угрожает разрушить условия, 

делающие возможной жизнь» [8]. 

Постоянство и преемственность европоцентризма скорее приводит к тому, 

что он рассматривается как часть габитуса имперской субъективности, которая 

проявляется в особом виде отношения»: европейское отношение — подмножество 

более всеобъемлющего «имперского отношения». Европоцентристская позиция 

сочетает в себе поиск теории с мифической фиксацией на корнях и утверждением 

имперской субъективности. Он создает и защищает то, что Энрике Дюссель назвал 

«мифом современности»[9]. 

Евроцентризм как историческое явление нельзя понимать без ссылки на 

структуры власти, созданные ЕвроАмерикой за последние пять столетий, которые, 

в свою очередь, породили европоцентризм, глобализировали его последствия и 

универсализировали его исторические притязания. Эти структуры власти включают 

экономическую (капитализм, капиталистические отношения собственности, рынки 

и способы производства, империализм и т. д.), политическую (система 

национальных государств и, что наиболее важно, новые организации для решения 

возникающих проблем). таким переустройством мира, новыми правовыми формами 

и т. д.), социальным (производство классов, полов, рас, этносов, религиозных форм, 

а также стремлением к индивидуальным социальным формам) и культурным 

(включая новые концепции пространства и времени, новые представления о 

хорошей жизни и новую концепцию развития жизненного мира). 

Сегодня в академической сфере образования «евроцентризм» обычно 

понимается как культурная точка зрения среди политических консерваторов, 

которые приписывают превосходство западного вклада (например, научного, 

культурного и художественного) в мировую цивилизацию, что, в свою очередь, 

оправдывает продолжающееся исключение неевропейских культур и знаний из 

учебной программы. Понимание европоцентризма как консервативного взгляда на 

западную культуру и образование игнорирует историческое утверждение о том, что 

европоцентризм является основой для производства и контроля знаний, что 
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европоцентризм представляет собой то, как «современный» мир был 

сконструирован как культурная проекция. 

Концепции европоцентризма и пост-евроцентризма предлагают 

противоположные парадигмы, с помощью которых учебная программа может быть 

оценена с точки зрения того, воспроизводят ли преподавание и обучение 

доминирующую современную/колониальную систему отношений власть/знание 

или деколонизируют ее. Успешная разработка и внедрение 

постевропоцентристской учебной программы зависит от адекватной историко-

философской интерпретации европоцентризма. Таким образом, в этом обзоре 

литературы используются элементы критического философского, 

интерпретационного и творческого подхода. Эйзенхардт описывает 

интерпретирующие обзоры как представление информации, которая «нарушает 

традиционное мышление» и стремится «выявить альтернативные способы 

осмысления»[6]. 

Европоцентризм относится к дискурсивной тенденции интерпретировать 

историю и культуру неевропейских обществ с европейской (или западной) точки 

зрения. Общие черты европоцентристской мысли включают:  

1) игнорирование или недооценка неевропейских обществ как низших по 

сравнению с западными;  

2) игнорирование или недооценка того, что азиаты или африканцы делают в 

своем собственном обществе, или рассмотрение истории неевропейских обществ 

просто с европейской точки зрения или как части «расширения Европы » и ее 

цивилизующего влияния. 

С 1980-х годов европоцентризм стал более тесно связан в гуманитарных и 

социальных науках с такими идеологиями, как сексизм и расизм. «Подчиненные 

исследования», которые нападают на все формы науки и идеологии, которые дают 

место любому виду доминирования или неравенства, становятся все более 

влиятельными в гуманитарных и социальных науках. 

Одним из очень важных примеров является рост гендерных и феминистских 

исследований, которые связывают европоцентризм, империализм и расизм с 

сексизмом. Эти теории выступают против возможности полного понимания 

империализма без ссылки на гендерную власть. Колониализм был мужским по 

своим интересам и насильственным по своим методам. 

Колониальность власти проявляется в четырех основных допущениях, 

лежащих в основе европоцентристского знания.  

Во-первых, европоцентристское знание основано на построении 

множественных дихотомий или оппозиций, т. е. разума и тела, субъекта и объекта, 

культуры и природы, мужского и женского[11].  

Во-вторых, европейская региональная или локальная история является 

моделью или эталоном для любой другой истории, вершиной прогресса 

человечества[5].  

В-третьих, культурные различия преобразуются в ценностные различия[10], 

пространственно-временные расстояния и иерархии, которые определяют всех 

неевропейских людей как низших[8].  

В-четвертых, наука и технология являются одновременно и источником, и 

доказательством продвижения Запада к большему контролю над окружающей 

средой. 

Европоцентризм как взгляд на знание заложен в самой структуре знания, 

включающей в себя современные учебные дисциплины и школьные предметы. 

Исторически сложилось так, что западные дисциплины знания, как концептуально, 
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так и идеологически, возникли внутри и служили продвижению проекта 

современности/рациональности или расширения и проникновения западной 

цивилизации как внутри Европы, так и за ее пределы. Гуманитарные и 

современные социальные науки создают воображаемый по отношению к 

социальному миру «низших» (азиатов, чернокожих, индейцев, крестьян) образ, 

который не только служил легитимации имперского господства на политическом и 

экономическом уровне, но и помогал для создания эпистемологических парадигм в 

рамках этих наук, а также для создания (личной и коллективной) идентичности 

колонизаторов и колонизированных[4]. 

Процесс европеизации, обычно определяемый как принятие странами-

кандидатами в Европейский Союз существующих норм и правил союза для 

удовлетворения требований обусловленности, означает осуществление политики и 

принятие норм, определенных Европой, как правило, без участия со стороны 

страны-кандидаты. Хотя этот процесс можно понимать как одно из применений 

традиционных правил членства, эти политики и нормы, продвигаемые 

европеизацией, следуют традиционному европоцентричному шаблону: (1) 

односторонне определяются европейскими акторами; но (2) считается имеющим 

универсальный характер; и (3) предполагается, что в конечном итоге она будет 

некритически принята любыми «дальновидными» акторами в мире, которые 

последуют «лидерству» Европы. Означает определение членства в группе, но в 

большей степени в том, как оно было реализовано: «нерефлексивный» 

интерсубъективный процесс, в котором акторы ЕС выступают в качестве 

«учителей» и «привратников», а европеизирующаяся сторона действует, вольно 

или невольно, в качестве « получателем стандартов ЕС.[7]   

Анализ европопентризма как идеологии и практики техногенной 

цивилизации позволил сделать вывод о тупиковом характере прогрессистской 

модели развития цивилизации. Идеал неограниченного экономического и 

технического роста является угрозой для существования всего человечества. 

Отсюда вытекает необходимость коренного изменения ценностных ориентиров в 

развитии мировой цивилизации. 

Подобно тому, как в солнечной системе каждая планета имеет свою 

собственную орбиту, так и в истории человечества каждая цивилизация имеет свой 

собственный путь развития.  

Европоцентризм дожил до наших дней и сегодня поддерживается 

концепцией "модернизации мира". Он утверждает, что другие культуры должны 

принять современный жизненный уклад Запада. Своеобразная разработка 

европоцентризма содержится в концепции "постистории" Фрэнсиса Фукуямы. Она 

исходит из того, что идея либерализма становится универсальной и должна 

распространиться на весь мир. 

В понимании соотнесенности различных культур присутствует и понимание 

равенства культур – эгалитаризм. Идею равенства всех культур обосновывали Н.Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, В. Шубарт, К. Леви-Стросс. С точки зрения 

эгалитаризма, все культуры равны. Чем более развиты формы общения между 

культурами, тем больше оснований для прогресса 

Процессы глобализации принимают более широкий характер чем, 

европоцентризма, американизация, регионализация и т.д. Глобализация стала новой 

концепцией развития или движения общества из одного состояния в другое, от 

одной стадии к другой. Интерпретация глобализации противоречива. С одной 

стороны, это признание универсализации через глобализацию, связи и 

взаимозависимости стран, но, с другой стороны, это процессы всемирной 
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унификации, инициируемые Западом, т.к. не все страны мира в равной степени 

вовлечены в процессы глобализации. В действительности влияние западных стран 

и их главенствующая позиция в этих процессах очевидны. 
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Борбордук Азиянын Россия империясынын курамына кириши: жыйынтыгы 

жана мааниси 
 

 Аннотация. Макалада Орто Азиянын Россия империясына кошулуусунун негизги 

өбөлгөлөрү жана себертери чагылдырылган. Кошулуунун негизги жыйынтыктары жана 

таарыхый мааниси чагылдырылган. Россиянын Орто Азияга болгон кызыгуусунун негизги 

себептери жана аймактын ошол мезгилдеги саясий, социалдык жана экономикалык абалы 

көрсөтүлгөн.  

 Урунттуу сөздөр: Орто Азия, Россия империясы, колония, басып алуу, хандык  

Аннотация. В статье описаны основные предпосылки и причины присоединения Средней 

Азии к Российской империи. Отражены основные итоги и историческое значение присоединения. 

Представлены основные причины интереса России к Центральной Азии и политическая, социальная 

и экономическая ситуация в регионе того времени. 

 Ключевые слова: Средняя Азия, Российская Империя, колония, оккупация, ханство  

Abstract. The article describes the main prerequisites and reasons for the accession of Central 

Asia to the Russian Empire. The main results and historical significance of the accession are reflected. The 

main reasons for Russia's interest in Central Asia and the political, social and economic situation in the 

region at that time are presented. 

 Key words: Central Asia, Russian Empire, colony, occupation, khanate 

 

 Россия империясы дайыма өз жерлерин кеңейтүүгө муктаж болгон. Муну 

экономикалык жана стратегиялык маселелер талап кылды. Ошондуктан Россия 

империясы өзүнүн колониялык саясатын көзөмөлсүз жүргүзгөн. Географиялык 
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мейкиндикти кеңейтүү зарылчылыгы Россия империясынын тынымсыз алга 

жылышын талап кылган. Ошентип, Украина, Прибалтика, Сибирь, Кавказ жана 

Орто Азия катарынан Россия империясына кошулган. Көбүнчө бул кошулуу 

аскердик жол менен өткөн. Бул Россия империясынын колониялык держава катары 

негизги концепциясы менен аныкталган. Экономикалык жактан өнүккөн бардык 

өлкөлөр (Англия, Франция, Испания) дүйнөнүн ар кайсы аймактарында өздөрүнүн 

колониялык саясатын жүргүзүшкөн жана бул жагынан Россия да четте калган эмес. 

 XIX кылымдын биринчи жарымында Россия Орто Азия чөлкөмүнө 

кызыгып, аны менен экономикалык байланыштарды түзүүгө аракет кылып, аны 

басып алуу жана андан кийинки өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдеген. Ал кезде ал 

этапта активдүү тышкы саясат болгон эмес. 1950-жылдары Россия Орто Азияга 

кирүү үчүн практикалык кадамдарга барган. Өкмөт бул аймакка үч орус миссиясын 

уюштурган: илимий миссия чыгыш таануучу Н.В. Ханыков, дипломатиялык 

посольство Н.П. Игнатьев жана соода өкүлчүлүгү Ч.Ч. Валиханов. Алардын 

алдында жалпы милдет — Жакынкы Чыгыштагы мамлекеттердин саясий жана 

экономикалык абалын изилдөө, болочоктогу согуштук-саясий чабуулга даярдоо 

болгон. Александр IIнин тушунда Россиянын императордук тышкы саясатында 

Орто Азияны басып алуу биринчи планга чыккан. Россиянын түштүк-чыгышында 

Орто Азиянын кеңири аймактары болгон. Алар чыгышта Кытай менен чек арадан 

батышта Каспий деңизине чейин, түштүктө Орто Азиядан (Ооганстан, Иран) 

түштүк Уралга жана түндүктө Сибирге чейин созулган. Бул аймактын калкы аз 

болгон (5 миллионго жакын адам) [1]. 

 Россия XVI кылымдан Орто Азиянын мусулман борборлору менен соода 

алакасын жүргүзгөн, бул мамилелерде Орто Азия соодагерлери жана Волга 

татарлары ортомчу болгон. Мусулман эместер көптөн бери Борбор Азиянын 

базарларына чыга алган эмес. 1717-жылы эле, андан кийин 1839-жылы Каспий 

деңизинин жээгинен Россиянын Хивага каршы өзүнчө аскердик экспедициялары 

чөлдө талкаланган. XIX кылымдын биринчи жарымындагы кээ бир сапарлар жана 

элчиликтер. байланыштардын кеңейишине кандайдыр бир деңгээлде салым 

кошкон, бирок XIX кылымдын ортосуна чейин га созулган. Орто Азия хандыктары 

Россия үчүн анча белгилүү эмес, алыскы, экзотикалык Азия бойдон кала берген. 

Казак талааларынын биротоло аннексияланышы жана алардын түштүк четине 

чептердин курулушу гана 50-жылдары Россияны бул тарапка толугу менен бурган. 

Крым согушу жана Кавказдын тоолуу элдерин толук багындыруу үчүн күрөштүн 

зарылчылыгы Россиянын түштүккө андан ары экспансиясын он жылга жакын 

убакытка кечиктирген. 1864-жылы черкестердин каршылыгы да басылгандан кийин 

гана Орто Азияны басып алуу башталган. 

 Документтерде келтирилген бардык мотивдердин арасында колониялык 

өнүгүү максатында аймакка ээ болууга эч кандай каалоо жок. Айтмакчы, 1960-

жылдан 1917-жылга чейинки мезгилде орус дыйкандарын аймакка көчүрүү 

отурукташкан жергиликтүү калктан көчүп келгендер үчүн жер алуу (сатып алуу) 

боюнча катуу тартипте жүргүзүлгөн. Мунун артында, колониялык экспансиянын 

башка учурларындай эле, экономикалык, стратегиялык жана саясий мотивдер 

турган. 60-жылдардын башында эле Америкалык жарандык согуш орус текстиль 

өнөр жайы пахта менен жетишсиз камсыз болушуна алып келген. Ошондуктан, 

Россия бул маанилүү чийки заттын альтернативалуу булактарына кызыктар болгон. 

Борбордук Азиянын соода жолдорун жана сатуу рынокторун көзөмөлдөө менен 

байланышкан орус кызыкчылыктары дагы жанданга.  Себеби бул Орусиянын өнөр 

жай продукциясы үчүн андан да маанилүү, анткени алар Чыгыш жана Батыш 

Европада жетиштүү суроо-талапты таппай калган [2]. 
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 Россиянын негизги экономикалык райондорунда айыл чарба өндүрүшүнүн 

архаикалык формаларынын сакталышы заводдук өндүрүштүн ички рыногун 

түзүүнү кечиктирип, капитализмдин терен өнүгүшүнө жолтоо болгон. Жаңы сатуу 

рынокторун басып алуу капитализмдин андан ары кеңири өнүгүүсүн камсыз 

кылган. Буга өндүрүшчүлөр жана селекционерлер гана эмес, ички 

провинциялардын помещиктери – дворяндары да кызыгышкан, анткени 

капиталисттик өндүрүштүн чөйрөсүнө экономикалык жактан артта калган жаңы 

райондордун кошулушу өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү реформадан кийинки 

айыл-кыштактардагы курч карама-каршылыктарды жумшарта алган. Жерсиз 

дыйкандар калкы аз чет жакаларга кете башташкан, ал эми өндүрүүчүлөр жаңы 

рынокторду өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. 

 Россия империясынын Орто Азияга жылышы колониялык көрүнүш болгон. 

Бирок батыш метрополияларынан айырмаланып, алар басып алганга чейин 

көпчүлүк колониялар менен мамилеси болгон эмес. Себеби Орто Азия менен 

Россиянын ортосунда тарыхый байыртадан бери келе жаткан байланыштар болгон. 

 Биринчиден, Россияга чектеш болгон Орто Азиянын феодалдык 

мамлекеттери (Бухара, Кокон жана Хива хандыктары) петринге чейинки доорлордо 

да аны менен кыйла жандуу соода алакаларында болгон. Тарыхый материалдарга 

караганда, XVI кылымда. Орто Азия менен Москва мамлекетинин ортосунда соода 

жана дипломатиялык посольстволорду алмашуу болгон. 

 Экинчиден, Орто Азия хандыктарынын ортосунда жүрүп жаткан өз ара 

согуштар жана хандыктардын өзүндөгү туруксуздук феодалдык башкаруучуларды 

сырттан жардам издөөгө мажбур кылган жана Россия эң жакын жана күчтүү тарап 

болгон. 

 XIX кылымдын экинчи жарымында. Орто Азия хандыктарындагы коомдук-

саясий кырдаал бир топ өзгөргөн, бирок Россия менен жакындашууга умтулуу 

байкалып кала берген. Ооба, падышачылык бир катар аскердик-саясий чаралар 

аркылуу бул мезгилге чейин Орто Азияда Осмон империясы менен бирге Улуу 

Британияга караганда теңдешсиз күчтүү позицияларды түзүүгө жетишкен. 

 Бирок бул Россиянын Орто Азияны басып алуусу каршылык көрсөткөн жок 

дегенди билдирбейт. Жок, каршылык болгон, бирок аны Россияга кошулуудан 

өздөрүнүн ―бөлүнбөгөн‖ үстөмдүгүнө – экономикалык, социалдык жана руханий 

жактан коркунуч туудурган аймактын феодалдык-клерикалдык чокулары 

уюштурган. Мына ушуга байланыштуу бул жерде царизмдин агрессивдуу 

саясатына каршылык керсетуу чыныгы элдик мунезге ээ болбогондугун айта кетуу 

керек. 

 XIX кылымдын экинчи жарымында Орто Азиянын эбегейсиз зор аймактары 

Россияга кошулган – Каспий деңизинен Тянь-Шань тоолоруна чейин жана 

Россиядан Арал деңизи Ооганстан менен чектешкен аймакка чейин. 

Россиянын Борбордук Азиядагы активдүүлүгүнүн өсүшү эки себеп менен 

шартталган: 

 биринчиден, өсүп жаткан капиталисттик өнөр жайы үчүн жаңы рынокторго 
жана сырье булактарына болгон муктаждыктын өсүшү; 

 экинчиден, Жакынкы Чыгышта Россия менен Англиянын ортосундагы карама-
каршылыктардын курчушу [4]. 

 Борбордук Азиянын аймагында көптөгөн элдер – өзбектер, тажиктер, 

казактар, түркмөндөр, каракалпактар, кыргыздар жашаган. XIX кылымда Россияга 

кошулганга чейин алар экономикалык, саясий жана маданий жактан өнүгүү 

жагынан европалык элдерден бир топ артта калышкан жана өзбектер менен 
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тажиктер айыл чарбасы, түркмөндөр жана кыргыздар – көчмөн мал чарбачылыгы 

менен алектенген. 

 Өзүнүн коомдук түзүлүшү боюнча Борбордук Азия өнүгүүнүн феодалдык 

этабында турган, бирок бул жерде феодалдык мамилелер патриархалдык-урулук 

жана кул ээлик мамилелеринин көптөгөн калдыктары менен айкалышкан. Айыл 

чарбасынын жана енер жайынын өнүгүшүнүн деңгээли өтө төмөн болгон. Өнөр 

жай орто кылымдардагы кол өнөрчүлүк жана майда кол өнөрчүлүк баскычында 

болгон. Ташкент, Бухара, Кокон, Самарканд, Хива феодалдык шаарлар болгон. Бул 

чептер, административдик бийликтин борборлору, кол өнөрчүлүк жана соода 

борборлору болгон. 

Борбордук Азияда Россия империясына кошулуунун алдында үч ири 

мамлекеттик бирикме болгон. Алар Кокон жана Хива хандыгы, Бухара эмирлиги, 

али өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ боло элек бир катар майда феодалдык 

составдар жана көчмөн уруулар. 

 Бул мамлекеттердин саясий системасы чыгыш деспотизминин 

өзгөчөлүктөрү менен мүнөздөлгөн. Хандардын жана эмирлердин башкаруусу 

негизинен баш ийген калктан салыктарды жана ар кандай салыктарды талап 

кылууга кыскарган. Бул жердеги саясий турмуштун мүнөздүү белгиси феодалдык 

топтордун бийлик үчүн күрөшү жана анын натыйжасында тез-тез хан сарай 

төңкөрүштөрү болгон. Мына ушулардын бардыгы тынымсыз феодалдык 

согуштарга, кагылышууларга алып келген. Алар чарбалык жана маданий 

курулушка кедергисин тийгизип, ирригациялык системаны, шаарлардын жана 

поселоктордун кыйроосу менен коштолгон.  Эл массасынын абалы өтө оор болгон. 

Бардык жер үстөмдүк кылуучу тапка – диниятчыларга жана светтик феодалдарга 

таандык болгон. Жерди пайдалануу үчүн дыйкандар түшүмдүн жарымын берүүгө 

мажбур болушкан. Феодалдар, бай соодагерлер жана кол өнөрчүлөр кул эмгегин 

кеңири пайдаланышкан. Коңшу урууларга жана элдерге жасалган жортуулдарда 

кулдар колго түшкөн. Шаарларда кул базарлары болгон. Орус туткундары өзгөчө 

жогору бааланган, алар аскердик иштерде жана кол өнөрчүлүктө адис катары 

пайдаланылган. Илим жана маданият орто кылымдардын деңгээлинде калган. 

Мусулман диниятчылары наадандыкты, фанатизмди үгүттөп, эски, эскирген үрп-

адатты жасалма түрдө колдошкон. 

Россияга кошулуу 

 XIX кылымдын биринчи жарымында. Россия менен Орто Азия элдеринин 

ортосунда экономикалык тыгыз байланыштар түзүлгөн. Орто Азия рыногунда орус 

товарлары, өзгөчө текстиль, тиричилик буюмдары чоң суроо-талапка ээ болгон. 

Казакстандын бир кыйла бөлүгү XVIII кылымда Россия империясынын курамына 

кирген. XIX кылымдын 50-жылдарынан тартып падыша өкмөтү Орто Азияга карай 

жыла баштаган. 

 Бул чабуул Россиянын капиталисттик өнүгүү дооруна кирген 60-70-

жылдары өзгөчө активдүү жүргүзүлгөн. Орус помещиктерине жана буржуазиясына 

Орто Азия өнөр жай жана айыл чарба товарларынын рентабелдүү базары катары 

керек болчу. Мындан тышкары, Борбордук Азия өнөр жай үчүн жетишпеген сырье 

менен камсыз кыла алмак. Россияны пахта менен камсыз кылуу менен ал орус 

текстиль өнөр жайынын импорттон көз каранды эместигин камсыз кылмак. 

Россиянын Орто Азиядагы чабуулун Англиянын да Борбор Азия рыногун басып 

алууга умтулуусу тездеткен. Орусия түштүккө экспансияга жергиликтүү элдердин 

өз ээликтерине чабуулун токтотууну көздөгөн. Ошол эле учурда Британия 

Индияны жоготуудан жана жаңы соода мүмкүнчүлүктөрү аркылуу Россиянын 

көтөрүлүшүнөн корккон. 
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 XIX кылымдын 50-жылдары - 60-жылдардын башында Россия Түштүк 

Казакстанда түптөлгөн. 1854-жылы Верное чеби курулуп, кийинчерээк чоң шаарга 

(азыркы Алма-Ата шаары) айланган. Ошентип, дээрлик бүт Казакстан Россиянын 

курамына кирген. Ушундан кийин кыргыз урууларынын олуттуу бөлүгү Россиянын 

бийлигин ыктыярдуу түрдө тааный баштаган. Кокондогу Хан сарайы Түштүк 

Казакстандын Россияга кошулушу Кокон жана Бухара менен кагылышууга алып 

келген. 60-жылдары орустун чакан армиясы алгач Кокон хандыгына, андан кийин 

Бухара эмирлигине чечкиндүү чабуулга өткөн. Алардын артта калган жана начар 

куралданган аскерлери талкаланган. 1865-жылы 100 миң калкы бар Орто Азиянын 

ири экономикалык борбору Ташкент алынып, 1868-жылы Кокон хандыгы менен 

Бухара эмирлиги Россияга вассалдык көз карандылыкты тааныган. 

 70-жылдары орус аскерлери Хивага каршы чабуулга өтүп, 1873-жылы бир аз 

каршылык көрсөткөндөн кийин Хива ханы Россияга вассалдык көз карандылыкты 

тааныган. Бухара эмирлиги менен Хива хандыгы 1917-жылга чейин падышалык 

Россиянын вассалдык мамлекеттери болуп кала беришкен, падышалык 

администрация алардын ички иштерине кийлигишкен эмес. Бул жерде эски, орто 

кылымдагы тартип сакталып, элдердин абалы дагы оор болгон. 80-жылдары 

Түркмөнстан Россияга кошулган. Түркмөн урууларынын бир бөлүгү катуу 

каршылык көрсөтсө, бир бөлүгү өз ыктыяры менен орус букаралыгына өткөн. 

Оккупацияланган аймакта Түркстан генералдык өкмөтү түзүлүп, ал аймактарга 

бөлүнүп, аскер губернаторлору башчылык кылган [3]. 

 Ал эми 1876-жылы Кокон хандыгы жоюлуп, анын аймагы Түркстан генерал-

губернаторунун курамына өткөн. Ошентип Орто Азиянын дээрлик бардыгы 

Россиянын курамына кирген. Ошентип Орто Азия элдери кош эзүүгө — 

жергиликтүү феодалдардын, көпөстөрдүн жана байлардын эзүүсү, чиновниктердин 

эзүүсү астында калган. Басмачыларга каршы багытталган көтөрүлүштөр 

ырайымсыз басылган. Кээде элдик демонстрацияларды жергиликтуу феодалдар 

жана дин адамдары жетектеп турган. Андан кийин көтөрүлүштөр реакциячыл 

мүнөзгө ээ болгон. Алардын жетекчилери элдин нааразычылыгынан пайдаланып, 

эски, феодалдык тартипти калыбына келтирүү үчүн күрөштү өздөрүнүн 

таламдарына багытташкан [5]. 

  Россияга кошулуу Орто Азия элдери учун прогрессивдуу мааниге ээ болгон. 

Анын аркасында өлкөнү кыйраткан феодалдык кагылышуу биротоло токтотулуп, 

кулчулук жок кылынган. Россияга душмандык кылган мусулман дин 

башчыларынын жана феодалдардын бийлигин жана таасирин төмөндөтүү 

максатында самодержавие жер реформасын жүргүзгөн. Дин кызматчыларынын жер 

үлүштөрү бир топ кыскарып, алардын бир бөлүгү дыйкандардын карамагына өткөн. 

Дыйкандар феодалдардан арендага алган ошол жерлер алардын тукум куучулук 

пайдалануусуна өткөн. Мамлекеттик жерлер да дыйкандардын тукум куучулук 

пайдалануусуна өткөн. Бул айыл чарбасында капитализмдин өнүгүшүнө негиз 

түзгөн. Салыктарды чогултуу тартипке келтирилген. Райондун экономикасын 

өнүктүрүү үчүн темир жолдордун курулушу чоң мааниге ээ болгон. Орто Азия 

элдеринин обочолонуусун, патриархалдык турмушун жок кылып, экономиканын 

жана маданияттын өнүгүшүнө түрткү болгон. 

 Орус эли менен жакындашуу жергиликтүү калкка жогорку айыл чарба 

техникасын өздөштүрүүгө жана жер иштетүүнү жакшыртууга мүмкүндүк берген. 

Бул райондун экономикасында пахтачылыктын зор мааниси бар жана Орто Азия 

Россиянын өнөр жайы учун пахтанын негизги булагы болуп калган. Ошол эле 

мезгилде Орто Азияда пахта тазалоочу заводдор, машина-ремонттук мастерскаялар 

курулган. 
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 Орто Азия элдеринин орус эли менен маданий жактан жакындашуусу зор 

мааниге ээ болгон. Бул элдердин маданиятынын өнүгүшүнө алдыңкы орус 

маданияты чоң таасирин тийгизген. Орус окумуштуулары жаратылыш 

байлыктарын жана аймактын элдеринин тарыхын изилдөөгө зор салым кошушкан. 

Алар көмүрдүн, мунайдын, жездин, коргошундун кендерин ачышкан. Орто Азияда 

мектептер, типографиялар, алгачкы гезиттер пайда болгон. Тарыхый өнүгүүнүн 

жүрүшү бир кыйла тездеген. 
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Роль НАТО в современном мире 

 
 Аннотация. Түндүк Атлантикалык Келишим Уюмунун (НАТО) азыркы мезгилдеги ролу, 

жаралуу тарыхы, структурасын өзгөрүш этаптары жана негизги милдеттери, ошондой эле 

негизги аскердик альянс катары анын учурдагы ролу талкууланат. НАТО-нун түзүлүү тарыхы 

талданат: альянстын түзүлүшүнө түрткү болгон окуялар. 

 Аннотация. В статье рассматривается роль Организации Североатлантического 

Договора (НАТО) в современном мире, история создания, этапы преобразования структуры и 

основых задач, а также еѐ нынешняя роль, как крупного военного альянса . Освещена и 

проанализирована история формирования НАТО: события, подтолкнувшие к соданию альянса . 

 Abstract. The article considers the role of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the 

modern world, the history of creation, the stages of restructuring the structure and main tasks, as well as its 

current role as a major military alliance. The history of the formation of NATO is highlighted and 

analyzed: the events that prompted the creation of the alliance.  

Урунттуу сөздөр: НАТО, СССР, Европа, Варшавв келишими, альянс, таасир, коопсуздук. 
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Углубляясь в историю создания и заложения фундамента военного альянса, 

необходимо остановиться на начальных ключевых этапах его зарождения. На 

протяжении большей части истории послевоенного периода, деятельность НАТО 

касалась обеспечения стабильности на Европейском континенте через сдерживание 

противостоящей ей Организации Варшавского Договора, таким образом вводя в 

рамки влияние советской угрозы на безопасность Западной Европы. Но стоит 

отметить, что спустя 70 лет после создания НАТО, ее основная роль и функции 

начали кардинально меняться. 

Начало эры «нового политического мышления», практическое завершение 

«холодной» войны» между Востоком и Западом в конце 80-х годов фактически 

закончилась. Окончание этого периода по большей части было связано со сменой 

власти в СССР, пересмотревшеговнешнеполитический курс. В 1991 году прекратил 

своѐ существовование один из центров биполярного мира—Советский Союз, 

распавшийся на ряд независимых государств. Его правопреемником объявила себя 

Россия. 

https://histerl.ru/lectures/19_vek/prisoedinenie_srednei_azii_k_rossii.htm
https://hist-world.com/rossijskaya-imperiya-xixv-fedosov/492-narody-srednej-azii-vo-vtoroj-polovine-xix-v-prisoedinenie-srednej-azii-k-rossii.html
https://hist-world.com/rossijskaya-imperiya-xixv-fedosov/492-narody-srednej-azii-vo-vtoroj-polovine-xix-v-prisoedinenie-srednej-azii-k-rossii.html
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Холодная война (около 1947-1991 гг.) составила значительную часть 

мировой истории, затронувшую практически все страны планеты. Это был период, 

когда Советский Союз и Соединенные Штаты (США) наращивали свои обычные и 

ядерные вооружения во многом из-за столкновения идеологий и интересов. Среди 

прочего, два лагеря сдерживали друг друга, создавая союзы. 

По словам Прадика Наяка (1969): «НАТО было создано, чтобы обеспечить 

максимальную объединенную силу в случае войны и сдержать [СССР], дав понять, 

что, если он нарушит европейское равновесие, он столкнется с объединенной 

силой… [его] 15 подписантов» (1050) [1]. 

Глубоко разделенная Европа после окончания разрушительной Второй 

мировой войны, в свою очередь, привела к созданию того, что Уильям Уолфорт 

(2016) называет «самой глубоко институционализированной и продолжительной 

контргегемонистской коалицией в истории», т.е. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Несмотря на более чем четверть века 

окончания холодной войны, НАТО, созданная 4 апреля 1949 года для 

противодействия «советскому экспансионизму», все еще существует сегодня, 

несмотря на то, что ее первоначальный смысл существования- Советский Союз 

распался в 1991 году  [2]. 

90-е года внесли изменения в историю Европы, среди которых важнейшими 

следует признать объединение Германии, роспуск Организации Варшавского 

Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, крах советской системы. Эти 

события оказали сильное влияние на позицию Североатлантического блока—

НАТО не могла игнорировать реалии изменившегося внешнеполитического 

климата, началась постепенная корректировка задач и стратегии альянса. 

Немаловажную роль в рамках НАТО также играет активное сотрудничество 

между государствами-членами и их партнерами в таких областях как гражданское 

чрезвычайное планирование, оказание помощи при стихийных бедствиях, научные 

и экологические программы. Хотя планирование действий при чрезвычайных 

ситуациях является, прежде всего, обязанностью самих государств, деятельность 

НАТО способствует, при необходимости, обеспечению наиболее эффективного 

использования гражданских ресурсов Североатлантического союза. 

Также важна роль НАТО как координирующая. В ноябре 1998 г. 

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия 

и катастрофы (ЕАКЦРСБК), открытый в июне 1998 г., координировал действия по 

оказанию помощи в районах западной Украины, пострадавших от наводнения. 

После ухудшения положения в Косово и вокруг него ЕАКЦРСБК также играл 

ключевую роль в координации гуманитарной помощи НАТО и государств-

партнеров по облегчению положения косовских беженцев и содействию соседним 

странам. 

НАТО также проводит ряд программ международных обменов по научным и 

экологическим проблемам, вызывающим озабоченность в Североатлантическом 

союзе и государствах-партнерах. Эти программы обеспечивают поддержку 

передовых научных исследований, способствуют развитию национальных научно-

технических ресурсов и экономии средств, достигаемой за счет международного 

сотрудничества. Ряд таких видов деятельности направлен на решение 

экологических проблем оборонного характера, воздействующих на соседние 

государства, решение которых возможно только путем совместных действий. 

Сегодня в НАТО входят 30 государств-членов, из которых Северная 

Македония (2020 г.)  присоединилась совсем недавно, по состоянию на 2022 год, 

пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнѐрства, 
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Сербия ведѐт переговоры о присоединении к программе индивидуального плана 

партнѐрства с НАТО. За время существования Альянса полностью из него не 

вышло ни одно государство; Франция покинула военную организацию блока в 1966 

году, вернулась в неѐ в 2009 году. [3]. 

НАТО — это не только военный союз, но и политический, который 

утверждает, что поддерживает демократические ценности, предотвращает 

конфликты и проводит «операции по урегулированию кризисов». Именно 

коммунистический переворот 1948 года в Чехословакии послужил мотивом для 

создания НАТО, а СССР, в свою очередь, в 1955 году сформировал «Варшавский 

договор» — военный союз с восточноевропейскими коммунистическими 

государствами. С момента своего создания 73 года назад НАТО утверждает, что 

успешно справилась с целым рядом кризисов, начиная от Суэцкого кризиса 1956 

года, боснийского кризиса 1992-1995 годов и последствий террористических атак 

11 сентября 2001 года (далее «11 сентября») с участием НАТО в Афганистане (сайт 

НАТО) [4]. 

Сегодня территорию Североатлантического альянса привыкли считать самой 

безопасной и стабильной на нашей планете. Кроме того, Североатлантический 

альянс сотрудничает с другими международными организациями, благодаря чему 

он наиболее эффективно добивается своих целей. Альянс НАТО развивает всѐ 

более прочные партнѐрские отношения практически с каждой страной Европы, с 

помощью которых все государства могут внести свой вклад в безопасность. За счѐт 

внешней и внутренней адаптации НАТО будет готова обеспечить безопасность во 

всѐм Евро-Атлантическом регионе. Решая эту задачу, альянс создаст необходимую 

основу для того, чтобы повсеместно утвердились мир, демократия и экономическое 

процветание. Такова роль НАТО в XXI веке - и НАТО уже не только может, но и 

готова еѐ выполнять. 

Как и любой клуб, НАТО не имеет политики, а только лишь правила 

членства. То, что воспринимается как политика НАТО, - не более, чем 

равнодействующая политик стран-членов. Анализировать и предсказывать эту 

условную политику без анализа и прогноза политики отдельных членов Альянса не 

имеет никакого практического смысла. 

Участники НАТО обязуются разрешать все международные споры мирными 

средствами, чтобы не поставить под угрозу международную безопасность. 

Согласно устройству НАТО вооружѐнное нападение на одного из членов НАТО 

считается нападением на все страны Североатлантического договора. Таковы 

основные положения устава НАТО [5]. 

НАТО имеет сложную структуру организации, но это не мешает довольно 

хорошо сотрудничать с государствами-партнерами и выполнять поставленные 

перед собой задачи. Структура организации создана таким образом, что альянс 

может относительно быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

безопасности. 

НАТО родилась в биполярном мире и после окончания «холодной войны» 

смогла адаптироваться к новым условиям, подтвердив тем самым эволюционную 

теорию изменений Кезара. Как пишет Аппатурай, НАТО пережила «кризис 

идентичности» после распада СССР. Этот кризис идентичности, вероятно, был (на 

мой взгляд) потому, что НАТО вмешивалась между угрозами и путалась в своих 

функциях, но «с нестабильностью в Европе из-за действий России и угрозой 

терроризма ясно [сейчас] что Альянс остается необходимым». Угрозы являются 

одним из определяющих факторов существования Североатлантического союза, 

потому что он был основан благодаря большому Советскому Союзу. Однако после 
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окончания «холодной войны» и распада Советского Союза уже не было ясно, что 

представляло собой главную угрозу для НАТО, если таковая существовала. На мой 

взгляд, наличие угрозы определяет существование и действенность НАТО, потому 

что без явной угрозы нет смысла вкладывать и прилагать усилия для сохранения 

устойчивости Североатлантического союза [5]. 

Безусловно, угрозы НАТО изменились с момента его создания. Тем не 

менее, до сих пор нет четкого ответа на вопрос, что является единственной или 

главной угрозой НАТО в 21 веке. Некоторые из экспертов, опрошенных для этого 

исследования, такие как бывший советник НАТО по вопросам политики Кастилья, 

утверждают, что угроза НАТО в 21 веке — это Россия, другие, такие как 

профессора Центра Маршалла Дунай и Глисон, говорят, что угрозой является 

терроризм. Ученые и сама НАТО предоставляют список угроз, включая ОМУ, 

кибератаки, терроризм, Исламское государство (ИГИЛ), российскую агрессию, 

несостоявшиеся государства, насилие в Африке и формы гуманитарных кризисов. 

Все эти вызовы делают НАТО очень актуальной и необходимой, как утверждают 

ученые и официальные лица Североатлантического союза. Соответственно, 

утверждают они, мир был бы в гораздо худшем состоянии, если бы НАТО не 

помогала в таких местах, как страны Балтии в конце 20-го века и Афганистан в 21-

м. Благодаря этим аргументам ученые и сама НАТО оправдывают смысл своего 

существования в 21 веке. 

Тем не менее, НАТО уже не так сильна и решительна, как раньше, как 

материально, так и объективно, поскольку любая организация сталкивается с 

некоторыми внутренними проблемами, влияющими на ее функции и 

существование в целом. Из-за проблем с бюджетом, проблем с принятием решений 

на основе консенсуса и разобщенности среди ее членов смысл существования 

НАТО был поколеблен. Например, без единства ценностей, приоритетов и четких 

целей государств-членов трудно договориться об одной операции и эффективно ее 

реализовать, как это видно на примере Афганистана и Ливии. Когда некоторые 

страны не вносят большой вклад в Североатлантический союз, у НАТО не может 

быть достаточно солдат, денег и оборудования для проведения своих операций. 

Принимая во внимание множество предполагаемых угроз для НАТО, имея 

проблемы с определением приоритетов угроз и финансированием операций, 

становится очень сложно быть эффективным Альянсом в военной сфере и 

безопасности. Эта возможная неэффективность бросает вызов смыслу 

существования Организации [6]. 

Во все юбилейные годы, особенно в период после окончания «холодной 

войны», НАТО превозносила и гордилась собой за стабильность и мир, которые 

она якобы получила от своих членов. Бывший пресс-секретарь НАТО и нынешний 

специальный представитель генерального директора НАТО по Кавказу и 

Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявляет, что НАТО — «единственная 

оставшаяся командная структура, способная командовать крупными операциями за 

пределами США». 

Что важно в случае с Украиной и Крымом, так это то, что НАТО 

оправдывает свое расширение и новое партнерство тем, что они приносят больше 

демократии и безопасности. Более того, действия России на Украине и ее 

агрессивная риторика продемонстрировали «необходимость сильного обычного 

оборонительного потенциала», который есть у НАТО. Однако парадокс 

заключается в том, что генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг заявил в 

2016 году, что «НАТО не представляет угрозы ни для одной страны. Мы не хотим 

новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. И мы не стремимся 
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к конфронтации», — сказал он во время саммита. И все же сразу после этого 

заявления тот же генсек заявил, что «по мере укрепления нашего сдерживания и 

обороны мы продолжаем стремиться к конструктивному диалогу с Россией». Сразу 

же возникает вопрос: какое сдерживание и против кого? А если альянс не хочет 

гонки вооружений, то почему на саммите 2016 г. Генсек НАТО говорил об 

увеличении своего военного потенциала? [7]. 

Одним из важных факторов является то, что на каждом саммите 

Генеральный секретарь заявляет, что основной причиной существования НАТО 

является «безопасность». По словам Пуглиси, «основная цель НАТО всегда была 

одной и той же — защищать свободу и безопасность своих членов. Эту роль 

необходимо выполнять независимо от существования Советского Союза». 

Аппатурай также говорит, что «стабильность в регионе НАТО является важной 

опорой европейской стабильности» и что «операции НАТО на Западных Балканах и 

в Афганистане сделали мир более безопасным». Далее он говорит, что 

«евроатлантическая зона без НАТО была бы гораздо менее безопасной». В то же 

время Аппатурай также признает, что НАТО не удалось защитить афганский и 

ливийский народы, но что Североатлантический союз продолжит свои попытки 

обеспечить безопасность в Афганистане. 

Если применить «теорию кризиса идентичности», то наличие 

множественных идентификаций и отсутствие приверженности одной 

последовательной идентичности, это означает, что альянс испытывает «диффузию 

идентичности». Таким образом, может показаться, что НАТО теряет свою 

актуальность из-за растяжения и потери своей единственной идентичности, тем 

самым теряя смысл своего существования. И, как утверждает Уолтц (2000), «вопрос 

цели может быть не очень важным; создай организацию и она найдет чем заняться. 

Однажды созданная, а тем более устоявшаяся, от организации становится трудно 

избавиться». Поэтому, даже если бы НАТО перестало быть эффективным, ее 

трудно распустить, и поэтому она продолжает свое неуместное существование [8]. 

После анализа выступлений генеральных секретарей НАТО на саммите, 

подробных интервью с официальными лицами НАТО и экспертами НАТО, а также 

изучения научных работ о НАТО было обнаружено, что сразу после окончания 

«холодной войны» угроза со стороны НАТО исчезла, но вскоре после этого 

появились новые угрозы. Важно то, что НАТО не сталкивалась с единственной 

статической угрозой до сих пор в эпоху после холодной войны, скорее, угрозы 

эволюционировали от этнического насилия на Балканах до терроризма после 11 

сентября и кибератак в наши дни. Что касается этих угроз, то, по мнению 

официальных лиц и экспертов НАТО, у НАТО есть веская причина для 

существования с точки зрения обеспечения безопасности и мира в основном за 

пределами североатлантической зоны, потому что НАТО полагает (и правильно 

делает), что внешний мир влияет на ее внутренние государства-члены и 

безопасность в мире[8]. 

По мнению ученых, существуют положительные и отрицательные 

оправдания существования НАТО. Одни утверждают, что он существует в 

гуманитарных целях и приносит миру больше мира и стабильности, в то время как 

другие утверждают, что Альянс, наоборот, приносит больше нестабильности, 

существует как инструмент США для господства в мире, существует для получения 

прибыли и продавать оружие его членами и вмешиваться в политику суверенных 

государств. 

Участники Североатлантического договора обязуются разрешать все 

международные споры мирными средствами, чтобы не были поставлены под 
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угрозу международный мир, безопасность и справедливость. Они воздерживаются 

в своих международных отношениях от угрозы силы или применение силы, каким 

бы то ни было способом, несовместимым с целями ООН. 

НАТО в настоящее время играет очень важную роль. Этот блок, в основном 

в лице США, не имеет в мире достаточно сильного политического и военного 

противовеса и, следовательно, практически не ограничены в своих действиях. 

Зачастую НАТО подменяет ООН, и еѐ решения. Что ясно видно на примере 

военного конфликта на Балканах, в котором США проводили политику 

односторонней поддержки хорватов и истребления сербов, как в будущем 

потенциальных союзников России. В будущем возможно противовесом НАТО в 

международных отношениях станет активно развивающаяся сейчас Япония в блоке 

с соседними странами (например, Китай, Корея ...) и вполне возможно, что Россия 

вступит в этот новый антинатовский блок и потерянный паритет будет 

восстановлен. 

По мнению ученых, существуют положительные и отрицательные 

оправдания существования НАТО. Одни утверждают, что он существует в 

гуманитарных целях и приносит миру больше мира и стабильности, в то время как 

другие утверждают, что Альянс, наоборот, приносит больше нестабильности, 

существует как инструмент США для господства в мире, существует для получения 

прибыли и продавать оружие его членами и вмешиваться в политику суверенных 

государств. 

Смысл существования НАТО определяется угрозами, с которыми он 

сталкивается, однако смысл существования не является единым и варьируется. 

НАТО — многопрофильная организация, которая служит сразу многим целям. 

Если раньше в биполярном черно-белом мире у НАТО была одна единственная 

угроза советского коммунизма, то теперь в более или менее новом биполярном или 

многополярном мире угроз много и НАТО пытается вмешиваться везде на земном 

шаре как Европа, Азия, Африка, программа «Партнерство ради мира», 

средиземноморский диалог, операции на Ближнем Востоке и так далее. Как видно 

из этого исследования, Североатлантический союз в настоящее время служит 

политическим, военным и даже гуманитарным целям и распространился по 

северному полушарию планеты с многофункциональными целями безопасности. 

НАТО в 21 веке имеет несколько идентичностей: гуманитарная, в то же время 

военная и в то же время политическая. 
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Европа Биримдиги: калыптануу жана өнүгүү этаптары 

Европейский Союз: этапы становления и развития 

  
Аннотация. Макалада европалык интеграциянын этаптары, европалык валюта 

системасынын өнүгүүсүнүн негизги көйгөйлөрү, ошондой эле еврозонага мүчө өлкөлөрдүн абалы 

каралат. Батыш европалык интеграциянын башталышынан тартып эле аны ийгиликтуу 

өнүктүрүүнүн принциптүү шарты болгон бекем, деталдуу укуктук базаны түзүүгө зор маани 

берилгендигин белгилей кетүү маанилүү. 

 Аннотация. В статье рассматриваются этапы европейской интеграции, основные 

проблемы европейской валютной системы, а также ситуация в государствах-членах еврозоны. 

Важно отметить, что с самого начала западноевропейской интеграции большое значение 

придавалось созданию прочной, детализированной правовой базы, что является основополагающим 

условием ее успешного развития. 

 Урунттуу сөздөр: евро, интеграция, Европа биримдиги, евроаймак  

 Ключевые слова: евро, интеграция, Европейский союз, еврозона   

 Keywords: euro, integration, European Union, euro area  

  

 Европа Биримдиги (ЕБ) соода, айыл чарба, транспорт жана башка 

экономикалык чөйрөлөрдө бирдиктүү саясатты иштеп чыгууда жана ишке 

ашырууда көрүнгөн, улуттар аралыктын күчтүү элементтери бар ири региондук 

мамлекеттер аралык интеграциялык бирикме болуп саналат. ЕБ алкагында 

экономикалык жана валюталык биримдик түзүлүп, бирдиктүү валюта – евро 

киргизилип, 2002-жылдан бери мүчө өлкөлөрдүн басымдуу көпчүлүгүнүн улуттук 

валюталарын толугу менен алмаштырган. Европадагы интеграциялык процесстер 

дүйнөдөгү эң жогорку деңгээлге жетип, учурда ЕБ 28 европалык мамлекеттен турат 

жана бир нече талапкер өлкөлөр бар. Бул Союздун тарыхы мындан жарым кылым 

мурда башталган. Батыш европалык интеграциянын башталышынан тартып эле 

аны ийгиликтүү өнүктүрүүнүн принциптүү шарты болгон бекем, деталдуу укуктук 

базаны түзүүгү зор маани берилгендигин белгилей кетүү маанилүү. 

 Экономикалык чөйрөдө Батыш Европанын көп тараптуу кызматташтыгынын 

биринчи этабы 1951-жылы Көмүр жана болот боюнча Европа коомчулугунун 

(ЭКСК) түзүлүшү болуп саналат. Ал согуштан кийинки оор жылдарда француздук 

саясий ишмер Жан Моне менен Франциянын тышкы иштер министри Роберт 

Шуман тарабынан ФРГнын жана Франциянын көмүр жана болот куюу өнөр 

жайларын улуттан жогорку органдын контролдугу астында бириктирүү жөнүндөгү 

идеяга негизделген. ECSC башында Франция, Германия, Бельгия, Голландия, 

Люксембург жана Италия кирген. Ассоциация эл аралык мамилелерде укукка 

жөндөмдүү өз алдынча юридикалык жак статусуна ээ болгон. Аны башкаруу үчүн 

институттардын системасы түзүлгөн, анын негизги схемасы кийинчерээк 

Европалык экономикалык шериктештикте (ЕЭШ) кабыл алынган. 

 Көмүр жана болот боюнча Европа коомчулугуЕвропада гана эмес, ошондой 

эле дүйнөдө биринчилерден болуп улуттар аралык механизмди түзгөн уюм болгон, 

анын потенциалы Батыш европалык экономикалык интеграциянын тереңдеп жана 

кеңейиши менен өнүгүп жана чыңдалган. Бул потенциал эбегейсиз зор болуп, андан 

аркы европалык интеграция процесси улуттар аралык негизди түзүүнүн негизинде 

курулган. 

 Көмүр жана болот боюнча Европа коомчулугу Батыш Европа өлкөлөрүнүн 

кеңири интеграциялык бирикмесинин жарчысы болуп калды, анткени аны түзүү 
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жөнүндө келишимде болот жана көмүр өнөр жайын коллективдүү башкаруунун 

практикалык проблемалары жөнүндөгү статьялардан тышкары, экономикалык 

өнүгүүгө, жумуштуулуктун өсүшүнө жана калктын жашоо деңгээлин 

жогорулатууга көмөктөшүү сыяктуу максаттар; тынчтык мамилелерди сактоо; узак 

убакыт бою кандуу кагылышуулар менен бөлүнүп турган элдердин экономикалык 

жамаатын түзүү ж.б. кеңири масштабдагы пункттар камтылган.  

 Бирок интеграциянын алгачкы этабында бул максаттар эрте болгондуктан,  

интеграциялык улуттар аралык принцибин мамлекеттер аралык мамилелердин 

башка тармактарына (атап айтканда, коопсуздук маселелерине) жайылтуу 

аракеттери улуттук мамлекеттердин аны иш жүзүндө колдонууга аяр мамилесинен 

улам ишке ашкан жок.  Ошондуктан кийинки көп жылдар бою Батыш Европа 

интеграциясынын негизги эрежеси тепкичтүүлүк жана саясий интеграциянын 

негизи катары экономикалык интеграциянын артыкчылыктуулугун катуу сактоо 

болгон. 

 Европа Биримдигинин түзүлүш жана өнүгүү процесси бүгүнкү күндө бул 

теманы изилдеп жаткан изилдөөчүлөрдүн ортосунда көптөгөн талкууларды жана 

талаштарды жаратып жаткан негизги маселелердин бири болуп эсептелет. 1999-

жылдын 1-январында евро расмий түрдө акча бирдигине айлангандан бери 20 

жылдан ашык убакыт өттү. Бирок, европалык мамлекеттердин интеграцияланган 

системасын түзүү процесси көп жылдар бою созулуп келген. Европа өлкөлөрүн 

бириктирүү боюнча биринчи аракеттер 1867-жылы Париж конференциясында 

жасалган, бирок алар эч качан иш жүзүндө ишке ашкан эмес, анткени 

мамлекеттердин ортосундагы карама-каршылыктар өтө чоң болгон [5]. 

 Европалык интеграцияны түзүү тенденциялары Экинчи дүйнөлүк согуш 

аяктагандан кийин кайрадан пайда болгон. Улуттук экономиканы кайра жаратуу 

жана андан ары өнүктүрүү биргелешкен күч-аракет менен гана мүмкүн боло 

тургандыгын түшүнүүго зарыл шарттар келип чыккан. Шарттуу түрдө 

окумуштуулар европалык интеграция процессин 6 этапка бөлүп карашат: 

 Биринчи этап (1947-1957) - даярдоо. Дал ушул этапта европалык 

интеграциянын башталышы түптөлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында 

көптөгөн мамлекеттердин экономикалык позициялары солкулдап, эл аралык 

валюта системасына олуттуу сокку урулган. Согушта жеңилип калган мамлекеттер, 

өзгөчө Германия, өздөрүнүн саясий позицияларын жана эл аралык кадыр-баркын 

калыбына келтирүүгө абдан муктаж болгон. Континенттин мамлекеттеринин 

социалдык-экономикалык чөйрөдө жакындашуусу европалык биригүү процессинин 

негизи болуп калган. Экономикалык жана саясий интеграциянын алгачкы 

долбоорлору 1948-жылы Европалык Экономикалык Кызматташтык Уюмунун 

(ЕЭКУ) түзүлүшүнө алып келген. 

 1950-жылы июлда Европалык төлөмдөр союзу түзүлүп, ага Батыш 

Европанын 17 өлкөсү: Австрия, Бельгия, Улуу Британия, Греция, Дания, Ирландия, 

Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Түркия, 

Франция, Германия, Швейцария жана Швеция. Биримдик үч негизги максатты 

көздөгөн: 1) эки тараптуу эсептешүүлөрдүн бардык түрлөрүн жоюу жана аларды 

көп тараптуу клирингдик системага алмаштыруу; 2) валюталык жана тышкы соода 

чектөөлөрүн алып салуу; 3) валюталардын конвертациялануусун калыбына 

келтирүү [1,129-б.]. Ал Европа Экономикалык Кызматташтык Уюмуна мүчө 

мамлекеттердин өз ара талаптарын жана милдеттенмелерин эсепке алуунун жана эл 

аралык төлөмдөрдүн тең салмактуулугуна негизделген [2]. 

1951-жылдын апрелинде Европанын көмүр жана болот коомчулугуна  кирген 

өлкөлөрдүн көмүр жана металлургия өнөр жайларын ийгиликтүү интеграциялоо 
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ишке ашырылган. Бул окуя европалык экономикалык интеграциянын башталышы 

болгон деп эсептелет. 

 Биринчи этапта мындай интеграция болгон эмес деп ишенимдүү айтууга 

болот, анткени ар бир мамлекет өз суверенитетин сактап калууга умтулуп, бардык 

кызматташтык мамлекеттер аралык келишимдерди белгиленген ченемдердин 

чегинде ишке ашырууга кыскарган. 

 Экинчи этап - 1957-1974-жж. Негизинен 1957-жылдын 25-мартында 

Европалык экономикалык шериктештиктин (ЕЭК) түзүлүшү менен белгиленген, 

анын максаты бирдиктүү соода-экономикалык блокту, бажы биримдигин түзүү, 

ошондой эле региондун ичиндеги ар кандай тоскоолдуктарды жоюу болгон. Европа 

өлкөлөрүнүн экономикалык биригүүсү валюталык тартипти киргизүүгө алып 

келген жана 1962-жылы ЕЭК Комиссиясы бул өлкөлөр үчүн бирдиктүү акча 

бирдигин түзүү идеясын сунуштаган. 1969-жылдын аягында Гаагадагы европалык 

кеңешмеде экономикалык жана валюталык биримдикке үч этаптуу өтүү 

концепциясын түшүндүргөн «Вернер планы» деп аталган уюм түзүлгөн. 

 Үчүнчү этап - 1974-1985-жж. Бул этап абдан маанилүү окуялар менен 

мүнөздөлөт, алардын бири Европа валюта системасын (EMS)  (ECU – European 

Currency Unit) түзүү чечими болгон. ECU расмий түрдө 1979-жылы 

киргизилген,жана анын киргизилиши менен бир мезгилде европалык валюта 

системасы түзүлдү, анын негизги максаты европалык мамлекеттердин ортосундагы 

валюталык мамилелердин туруктуулугун орнотуу болгон. Төртүнчү этап - 1985-

1992-жж. 1988 жылы февралда «Европалык валюта аймагын жана Европа ортолук 

банкын куру туралы» меморандум сунушталган. Комиссияны меморандумду 

колдогон Ж.Делор жетектеген. Кийинчерээк ЕЭК өлкөлөрүнүн ортосунда жалпы 

рынокту түзүүнү, макулдашылган экономикалык, салыктык жана бюджеттик 

саясатты ишке ашырууну, Европанын Борбордук банкын түзүүнү караган Делор 

планы иштелип чыккан. Делор планынын негизги идеялары баяндалган жана 

кийинчерээк Маастрихт келишиминде бекитилген. 

 Бешинчи этап - 1992-2002-жж. Бул мезгил негизинен еврону накталай эмес 

төлөмдөргө киргизүү менен мүнөздөлөт. Буга эң маанилүү окуя негиз салган – 

1992-жылдын 7-февралында Маастрихтте (Нидерланды) тарыхый келишимге кол 

коюлган. Анда экономикалык, валюталык жана саясий биримдикти түзүү каралган. 

Чыныгында Маастрихт келишимине кол коюлгандан кийин гана европалык 

мамлекеттер бирдиктүү экономикалык жана финансылык саясатка өтүшөн, анын 

түпкү максаты бирдиктүү улуттук валютаны киргизүү болгон. Документте аны 

киргизүүнүн этаптуу планы, ошондой эле каржы жана акча-кредит саясаты 

жаатында жалпы кабыл алынган эрежелерди белгилөө каралган. Келишимге 

ылайык, биримдик экономикасы өнүккөн өлкөлөрдү гана бириктире алат, 

тиешелүүлүгүнө жараша катышуучулар конвергенциянын жогорку деңгээлин 

камсыз кылууга милдеттенишет. Бул деңгээлди аныктоо үчүн Маастрихт 

критерийлери иштелип чыккан, алар бүгүнкү күндө да күчүндө. Ошентип, 

биримдикке мүчө болгон жана келишимге кол койгон мамлекеттер ЕМУга кирүү 

учурунда жетекчиликке алуусу керек болгон беш пункт боюнча макулдашкан: 

 Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы ИДПга карата 3% ашпоого тийиш; 

 Инфляциянын деңгээли эң төмөнкү деңгээли бар үч өлкөнүн инфляциянын 
орточо деңгээлинен 1,5% ашпоого тийиш; 

 Мамлекеттик карыз ИДПнын 60%нын аз болушу керек; 

 Мамлекеттик облигациялар боюнча узак мөөнөттүү пайыздык чендер 
инфляция эң төмөн болгон өлкөлөрдөгү тиешелүү чендердин орточо 

маанисинен 2% ашпоого тийиш; 
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 Улуттук валюта акыркы эки жылда девальвацияланбашы керек жана 
европалык валюта системасы тарабынан каралган 2,25% чендин 

өзгөрүшүнүн чегинде калууга тийиш. 

 Биригүү критерийлери бардык саясий чечимдердин негизи болууга 

багытталган. Алар EBUге киргенден кийин өлкөлөр тарабынан сакталышы керек 

жана алар кошулууну каалаган бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү болгон. 

Ошентип, 1998-жылдын 2-майындагы критерийлер боюнча Еврозонага 11 гана өлкө 

кирүүгө уруксат берилген: Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия жана Франция. Ал эми 

3 жылдан кийин гана Греция аталган мамлекеттерге кошулган. Евронун европалык 

бирдиктүү акча бирдиги катары жүгүртүүгө расмий түрдө 1999-жылдын 1-

январында киргизилген. 

 Алтынчы этап - 2002-жылдан азыркы учурга чейин. 2003-жылдын 1-

январына карата ЕМУнун бардык мүчө-өлкөлөрүндө еврого толук өтүү аяктаган. 

Мындан ары евро евромейкиндик өлкөлөрүндө жападан жалгыз мыйзамдуу төлөм 

каражаты болуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин евроаймакка 28 мамлекет кирет: 

келишимдерге кошулуу менен өлкөлөр жалпы кызыкчылыкта иш алып баруу менен 

биримдиктин институттарындагы өкүлчүлүктүн ордуна өз суверенитетин 

чектешкен [3, б. 22]. 

 Бирок еврого өтүү көптөгөн мамлекеттер үчүн олуттуу экономикалык 

көйгөйлөрдү жараткан. Себеби, кээ бир өлкөлөр жаңы экономикалык жана саясий 

шарттарга даяр эмес болчу. Жаңы саясатка өтүү өзүнүн терс натыйжаларын да 

көрсөткөн: 

 евронун киргизилиши пайыздык чендердин кескин төмөндөшүнө алып 
келген; 

 ички рынокто суроо-талап абдан өсүп, бул товарларга баанын кескин 

өсүшүнө шарт түзгөн; 

 эмгек акынын эмгек өндүрүмдүүлүгүнө тескери пропорционалдуу өсүшү; 

 экономикалык өсүш тиричилик кызмат көрсөтүү секторундагы динамика, 
курулуш жана мамлекеттин ролунун өсүшү менен шартталган; 

 чет элдик инвестициялардын болушун эске алуу менен импорттун үлүшү 

кескин өсүп, ал эми экспорт ошол эле деңгээлде калган. Бул күндөлүк 

операциялар эсебинин тартыштыгынын өсүшүнө алып келген; 

 натыйжада - мамлекеттин жана жеке жактардын карызынын өсүшү келип 
чыккан. 

Кээ бир өлкөлөр үчүн ортомчулардын жардамысыз мамлекеттик карызды кайра 

каржылоо кыйын же мүмкүн эмес болуп калган [5, б. 123-136]. Перифериялык 

өлкөлөр – Греция менен Ирландия биринчилерден болуп карыз кризисин көтөрө 

алышкан жок. Еврого өтүү өлкөнүн көптөгөн көйгөйлөрүн чечет деп 

болжолдонгон. Бирок, чет өлкөлүк инвесторлордун жагымдуулугу чет элдик 

капиталдын агылып келишине алып келип, бул экономика үчүн чыныгы катаал 

шарт болгон: ички суроо-талап өсүп, жана ошого жараша күндөлүк операциялар 

эсебинин тартыштыгы дээрлик 4 эсеге көбөйүп, кескин өсүш байкалган.  

 2011-жылы еврозонанын башка өлкөлөрү да көйгөйлөргө туш болушкан. 

Алар Испания жана Португалия. ―Домино эффектиси‖ Европа Биримдигинин 

каржы булактарын муктаж болгон өлкөлөргө жардам берүүгө аргасыз кылган. 

Бирок, бул түбөлүккө улана алган жок. Атүгүл евроаймактын лидерлери болгон 

Германия менен Франция да карыз кризиси жалпы европалык болуп калганын 

моюнга алууга аргасыз болушкан. Европанын борбордук өлкөлөрү да рецессияга 

кабылып, Германиянын экономикасы 2009-жылдан берки эң начар 
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жыйынтыктарды көрсөтүп, Франция менен Нидерландиянын экономикалары 

орточо эсеп менен 0,25% төмөндөгөн. 

 Европадагы карыз кризисинин негизги себептери төмөнкүлөрдү камтыйт: 

 Бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн мамлекеттик карыз алуунун өсүшү. 

 Өндүрүштүн көлөмүнүн төмөндөшү, жумушсуздуктун өсүшү, калктын 

кирешелеринин кыскарышы, салыктык базанын тарышы бюджеттин 

тартыштыгынын өсүшүнө алып келген. Бул өз кезегинде Евробиримдиктин 

бардык өлкөлөрүндө мамлекеттик карыздын, анын ичинде тышкы карыздын 

өсүшүнө түрткү болгон [5]. 

 Маастрихт критерийлерине туура келбегендик. 

 Кабыл алынган критерийлердин сакталышын көзөмөлдөө механизми 
түзүлбөгөндүктөн, бир катар өлкөлөр белгиленген эрежелерди айланып 

өтүп, бюджеттин тартыштыгынын жана карызынын өлчөмүн жашыра 

алышкан. 

 Структуралык көйгөй. 
 Бир катар келишимдерге ылайык, евроаймактын бардык өлкөлөрү бирдиктүү 

акча-кредит саясатын карманууга милдеттүү. Бирок фискалдык саясат ар бир 

өлкөдө ар кандай ишке ашырылышы мүмкүн. Бирдиктүү акча-кредит саясаты 

менен биригип, евроаймактын өлкөлөрү өз алдынча салыктарды коюуда жана 

мамлекеттик чыгымдарды жүргүзүүдө эркин жана бирдиктүү башкаруу органы 

(ECB) болгонуна карабастан, алар жөн эле бул саясатты кармана албай калышы 

мүмкүн. Терс кырдаалдан чыгууга багытталган үнөмдөө саясаты өзүнүн 

жөндөмсүздүгүн гана көрсөтпөстөн, андан да курчуган кесепеттерге алып келген. 

Мамлекеттик чыгашалардын азайышы социалдык жөлөкпулдардын жана 

пенсиялардын кыскарышына түрткү болуп, калк жумушсуз калган. Мунун баары 

көчөдөгү массалык баш аламандыктарга жана эмиграцияга түрткү болгон. 

 2015-жылдын башында Европаны дагы бир көйгөй каптады - миграциялык 

кризис. Сириядагы жарандык согуш, Ооганстан, Ирак жана Ливиядагы согуштар 

Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн качкындардын көп агымына алып келип, бул 

миграциялык кризис Европадагы Экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң кризис 

деп аталат. 

 2015-жылдын 1-3-кварталына чейин ЕБ мамлекеттеринде 700 миңден ашуун 

качкын катталган. Италияны, Грецияны жана башка бир катар мамлекеттерди араб 

дүйнөсүнүн жана Тундук Африканын өлкөлөрүнөн келген мигранттардын толкуну 

каптап кеткен. Европага күн сайын бир нече миң адам келет. Качкындарды 

жайгаштыруу үчүн каражаттын жана турак жайдын жетишсиздиги, мигранттарды 

Евробиримдиктин өлкөлөрүндө бөлүштүрүүнүн ойлонулбаган концепциясы, 

жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы жана башка бир катар факторлор 

Европада кризиске алып келди, анын кесепеттери дагы эле сезилүүдө [5]. 

 Дагы бир катастрофа Улуу Британиянын 2016-жылдын 23-июнунда өткөн 

Европа Биримдигине мүчөлүгү боюнча референдум болуп эсептелет. Добуш 

берүүнүн жыйынтыгы бүткүл дүйнө коомчулугун таң калтырган: шайлоочулардын 

51,9% Улуу Британиянын ЕБден чыгышы үчүн добуш беришкен. Мындай 

жыйынтык болорун аз эле адамдар алдын ала айта алмак. Дүйнөлүк каржы 

базарлары бул окуяга дароо реакция кылып, фунт стерлингдин тарыхындагы эң чоң 

төмөндөө байкалган. Евробиримдиктин бүткүл тарыхында бул ага эң күчтүү сокку 

болуп саналат. Экономикалык жана миграциялык проблемалардын контекстинде 

Евробиримдик бүтүндөй Европанын алсызданышына алып келе турган оор 

мезгилди башынан кечирүүдө [5]. 
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 Ошентип, европалык мамлекеттердин акча системаларын унификациялоо 

жолу узак жана оңой болгон жок, бардык өлкөлөр биригүү үчүн түзүлгөн 

шарттарга туруштук бере алган жок жана катышуучулардын курамы өзгөрдү. 

Бирок бир катар европалык мамлекеттердин, биринчи кезекте Германиянын жана 

Франциянын жетекчилеринин өжөр иши акыры жаңы валютанын чыгышына алып 

келген. Бирок, өнүгүүнүн азыркы этабында Евробиримдик көптөгөн 

көйгөйлөрдүн алдында турат. Дүйнөлүк окумсуштуулар, эгерде Евробиримдик 

аларды чече алса, анда бул евронун дүйнөлүк экономикага дагы тереңирээк 

интеграциясына алып келет, антпесе ―евроаймактын‖ ыдырашына алып келет деп 

эсептешет. 
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Европа өлкөлөрүндөгү мультикультурализм саясатынын кризиси проблемасы 

Проблема кризиса политики мультикультурализма в странах Европы 

The problem of the crisis of the policy of multiculturalism in European countries 

 
 Аннотация. Бул макалада  мультикультурализм жана анын Европа биримдигинин 

өлкөлөрүнүн саясатына тийгизген таасири, ЕБ өлкөлөрүндө мультикультурализм саясатын ишке 

ашыруунун жүрүшү,  көп маданияттуулук саясатынын маңызы жана өзгөчөлүктөрү карлды. 

Европа миграция кризиси, социалдык көйгөйлөр, терроризм, кылмыштуулуктун жайылуусу 

чагылдырып берилди. 

 Аннотация. В данной статье рассматривается мультикультурализм и его влияние на 

политику ЕС, реализация мультикультурализма в ЕС, сущность и особенности 

мультикультурализма. Освещались европейский миграционный кризис, социальные проблемы, 

терроризм и распространение преступности. 

 Abstract. This article discusses multiculturalism and its impact on EU policy, the implementation 

of multiculturalism in the EU, the essence and features of multiculturalism. The European migration crisis, 

social problems, terrorism and the spread of crime were covered. 

 Урунттуу сөздөр: маданият, көп маданияттулук, европа өлкөлөрү, миграция, иммиграция, 

кризис, социум.  

 Ключевые слова: культура, мультикультурализм, страны Европы, миграция, иммиграция, 

кризис, общество. 

 Key words: culture, multiculturalism, European countries, migration, immigration, crisis, society.  

  

 Азыркы дүйнөдө болуп жаткан глобалдык процесстер улуттар аралык 

мамилелердин мүнөзүн ошондой эле улуттук маданиятты барган сайын өзгөртүп 

жатат. Этностор аралык жана маданияттар аралык өз ара аракеттенүү 

проблемалары азыркы дүйнөдө эң көп талкууланган маселелердин бири. Акыркы 

50 жылдын ичинде мультикультурализмди жактагандар менен ассимиляцияны 

жактагандардын ортосунда талаш-тартыштар көп кездешет. Дүйнөдө 258 
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миллиондон ашык мигрант бар жана 2017-жылдын аягында Европадагы 

мигранттардын саны 1,1 миллиондон 1,5 миллионго чейин жетет. Андан тышкары 

мигранттардын төрттөн бирине жакынкы өлкөлөрдөн мыйзамсыз, документсиз 

келишет. 

 Саясий дискурста «мультикультурализм» термининин аныктамасынын 

тегерегинде көп талкуулар бар. Кеңири мааниде алганда, бул жарандардын 

мультиэтникалык жана мультиконфессионалдык социуму, бул жерде үстөмдүк 

кылган маданияттын башка маданият менен ассимиляциясы жокко чыгарылат. Ал 

эми, тар мааниде мультикультурализм – бул жарандыкты таануу саясаты, 

этникалык жана конфессиялык азчылыктардын укуктары жана маданий 

өзгөчөлүгү[1]. 

 Туруктуу көп улуттуу коомду түзүү маселеси азыркы илимдин эң маанилүү 

милдеттеринин бири болуп саналат. Ушуга байланыштуу мультикультурализм, 

өнүккөн өлкөлөрдө, анын ичинде негизинен Батыш Европада бир нече ондогон 

жылдар бою жүрүп келе жаткан илимий, саясий жана коомдук талкуулардын 

негизги темасы болуп саналат. 

2010-2011-жылдары Европанын ири державаларынын лидерлери этно-диний 

мамилелерди жөнгө салууда көп маданияттуулук саясатынын ыраатсыздыгын эл 

алдында моюнга алууга аргасыз болушкан. Германиянын канцлери Ангела Меркель 

[2]: «Биздин мамилебиз көп маданияттуулук болчу, себеби жанаша жашап, бири-

бирибизди баалайбыз деген мааниде» деп айткан. Бирок бул ыкма толугу менен 

ишке ашпай калган. Кийинчерээк Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон 

47-Мюнхен коопсуздук конференциясында сүйлөгөн сөзүндө көп маданияттуулук 

доктринасын биротоло баш тартууга үндөгөн [3]. 

 Франциянын президенти Николя Саркози аны менен макул болуп: «Биз да 

өлкөгө келген кимдир-бирөөнүн ким экенине тынчсызданып, бирок жаңы 

келгендерди тосуп алган өлкөнүн жарандарына жетиштүү көңүл бурбайбыз» деген 

пикирин билдирген [4]. Бирок бул мезгилде Европада абал начарлап, кризис бүткүл 

Европага жайыла баштаган. 2013-жылдын май айында шаар четинде Стокгольм 

толугу баш аламандыктарга дуушар болуп, бул көрүнүш, 2007 жана 2009-жылдары 

Францияда, кийинчерээк Швециянын башка шаарларында жайлып, погромдор 

башталып, жаш иммигранттар машиналарды, мектептерди, бала бакчаларды 

өрттөп, полицияга кол салышкан. 

 Көп маданияттуулук саясатынын ишке ашпай калышынын бирден бир 

себеби мына ушунда болгон. Мамлекеттин Институттук структурасы дайыма 

үстөмдүк кылган маданиятка негизделет. Ал эми маданиятта олуттуу айырмаланган 

обочолонгон жамааттардын пайда болушу, чындыгында ―параллель коомдордун‖,  

акырында ―параллель мамлекеттердин‖ пайда болушун билдирет. Альтернативдик 

(жана андан да азыраак саясий) коомдук институттар расмий структуралар менен 

кагылышып,сөзсүз түрдө конфликттерди пайда кылат, бул өз кезегинде изоляцияны 

күчөтөт.  

 Бул түшүндүрмөнү теориялык жактан баштап, кененирээк карап көрөлү. 

Биринчиден, коомдук илимдердеги «институт» категориясынын маанилүүлүгүнө 

көңүл бурушубуз керек. Ал тургай Э.Дюркгейм социология ―Институт‖ жөнүндөгү 

илим деп аныктама берген. Саясат таануу илимине келсек, басым мамлекетке 

жасалат. Айрым илимий мектептерде мекемелер ар кандай жолдор менен 

түшүнүүгө болот, бирок дээрлик бардык изилдөөчүлөр коомдук мамилелерди 

жөнгө салууда алардын негизги ролун таануу керек деп эсептешет. Мисалы, 

неоинституционализмдин негиздөөчүлөрүнүн бири Норт Д. «Институттар 

коомдогу «оюндун эрежелери» же формалдуу түрдөмамилелерди уюштурган 
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адамдар тарабынан адамдардын ортосунда түзүлгөн чектеш кутучалар» деп 

эсептейт. Бул «оюндун эрежелерин» убактылуу гана кароого болот жеке 

адамдардын ортосундагы келишимдердин продуктусу, мисалы, теорияда 

рационалдуу тандоо. Бирок, бизге системалуураак мамиле кылуу керектей сезилет  

[5]. 

 Социалдаштыруу процессинде адам мурунтан эле түзүлгөн коомдук 

тартипке кирет. Адам дайыма бир мекемеде же практикалык институтта жашайт: 

дарстарга катышат университетте же машина айдаганда, кесиптеши менен 

учурашууда же талапкерге добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.  Албетте, жеке 

студент конференцияны өткөрүп жиберүүнү чечиши мүмкүн, шофѐр - ылдамдыкты 

ашыра аткаруу, таанышуу - салам айтуу эмес, бирок шайлоочу - шайлоого барбай 

коюшу мүмкүн.  Бирок бул бузуулар дайыма эпизоддук болуп саналат, жана эч ким 

иш-аракеттерди жөнгө салуучу эрежелердин зарылдыгына шек келтирбейт 

Контркультуралык топтор мындай максатты талап кылышы мүмкүн, бирок иш 

жүзүндө алар жөн гана кээ бир нормаларды башкалары менен алмаштырышат. 

Мисалы, кылмышкер субкультура расмий нормаларды бузууга үндөйт, бирок катуу 

жазалайт 

Коомдун институционалдык структурасынан «тышкаркы» болуу үчүн, адам бардык 

социалдык ролдордон баш тартууга, бардык социалдык топтордон баш тартууга, 

башка адамдар менен байланышты үзүүгө туура келет. Демек, институттар 

социалдык реалдуулуктун ажырагыс негизи болуп саналат, ансыз коом жашай 

албайт. Эми келип чыгышын такташыбыз керек. 

 Мурда жасалган тандоолордун ар бири институттардын өнүгүүсүн 

аныктоочу факторлордун бири гана болуп саналат. Андан да маанилүүсү, бардык 

коомдук нормалар маданиятка негизделген. Ар турдуу маданияттын өкүлдөрү бир 

эле кубулуштарга ар кандай реакция жасашат, демек алар түзгөн институттар да ар 

түрдүү болот. Д.Норт: ―Маданият тил аркылуу маалыматты коддоо жана чечмелөө 

үчүн концептуалдык негизди жаратат, аны биздин сезүү органдарыбыз мээ аркылуу 

ишке ашырат‖ адамдын ой жүгүртүүсүнүн өзгөчөлүктөрү «институттардын 

болушунун негизи» деп эсептейт. Неоинституционализмдин дагы бир теоретиги 

Дж.Р.Серлдин тыянактарына ылайык, институт адамдарда аны менен байланышкан 

белгилүү бир ишенимдер жана көз караштар болгондо гана менталдык мекеме же 

ага байланыштуу эрежелер жөнүндө ишенимдер маанилүү ролду ойнойт.  

 Демек, институттардын (демек, коомдук түзүлүштүн) болушунун негизин 

маданият же тагыраак айтканда, адамдардын менталитети, алардын дүйнө тааным 

түзөт. Бул дүйнө тааным негизинен этникалык жактан аныкталат. Бирок, 

этнологиянын негиздөөчүсү С.М. Широкогоров этникалык өзөгүн түзгөн өзгөчө 

түшүнүк – «психикалык комплекс» түшүнүгүн киргизген. Этникалык өзгөчөлүктүн 

негизи – «маданий элементтер, психикалык жана психикалык реакциялардан турган 

жалпысынан да, анын элементтери боюнча да өзгөрүлмө же туруктуу, динамикалык 

же статикалык болушу мүмкүн» [6, 8-б.]. Мигрант башка мамлекетке жеткенде ―ага 

өзүнүн этникалык баалуулуктарын алып келет‖ дейт, окумуштуу Ю.В. Бромли, 

«себеби, этностук топтун бөлүнүүчүлүк чеги, анын касиеттери негизинен 

сакталган, индивид болуп саналат жана этникалык микроэлемент. Ошондой эле ал 

мамлекеттин саясатына жараша болот. 

 Башында, XX кылымдын экинчи жарымына чейин иммигранттар 

мыйзамдык нормаларды гана эмес, расмий эмес өлкөлөрдү да байкашкан. 

Мигранттардын өз маданиятын сактоого тыюу салынган эмес, бирок түпкүлүктүү 

калктын маданияты артыкчылыкка ээ деп эсептелген. Бирок азыркы 

мультикультурализм саясатында ар бир, атүгүл кичинекей этностор, мамлекет 
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түпкүлүктүү калк кандай колдоо көрсөтсө, азыркы коомго ыңгайлашууга муктаж 

эмес. Этникалык система үстөмдүк кылуучу маданият менен чектелбестен, өзүндө 

белгиленген принциптерге ылайык кайра жарала баштайт. Эгерде түпкүлүктүү 

калкты ээрчиген мекемелер мигранттардын дүйнө таанымы менен макул болбосо, 

демек мигранттар да аларды ээрчибейт. Чынында, ар бир дүйнө тааным «чыныгы» 

реалдуулуктун белгилуу моделин жана коомдук-саясий системалардын бардык 

башка варианттарын болжолдойт. Муну философ М. Поланьи «Ишенимдердин 

туруктуулугу» деген макаласында жакшы көрсөткөн. Ал шаманизм болобу, 

фрейдизм болобу, жада калса дүйнөгө илимий көз караш болобу, жабык ишеним 

системаларынын окшоштугун көрсөткөн. 

 Белгилүү бир маданияттын, демек, дүйнөнүн белгилүү бир көз карашынын 

көзгө көрүнгөн көрүнүшү болуп, символдор тигил же бул аймактын кимге "ээлик" 

экенин көрсөтүп турат. Алардын мүнөзүн кеңейтүү же чоочундарды 

иммигранттарга чектөө дегенди билдирет. Бирок иммигранттарды жеңүү жолунда 

когнитивдик диссонанс маданияттын символу гана эмес, түпкүлүктүү элдер, 

ошондой эле алар жашаган принциптер да бар. Мигранттар өз стандарттары менен 

жашоого жетишсиз, алар  кошуналары тарабынан бул эрежелердин сакталышын 

талап, толугу менен жок кылуу байкалган социалдык реалдуулуктун 

«регламентсиздиги». деген мекемелер мурда коомчулуктун ичинде гана аракет 

кылып келген, түпкү калкка карата колдонула баштады. Андан кийин Лондондун 

көчөлөрүндө өтүп бараткандарды шарияттын осуяттарын аткарууга мажбурлаган 

―ислам патрульдары‖ пайда болду. Бирок, монополия мыйзамдуу зомбулук, 

аныктама боюнча, мамлекетке гана таандык болушу мүмкүн  [7, 8-29-бб.]. 

 Эгерде миграциялык анклавдарда жана ага жакын аймактарда бул де-факто 

башка түзүмдөргө ээ болсо, анда альтернативалуу ―параллель мамлекеттер‖ бар. 

Маданияттардын тирешүүсү сөзсүз түрдө социалдык жактан саясий тарапка өтөт, 

анткени эки мамлекет бир коомдук мейкиндикте жанаша жашай албайт. Өзүнүн 

аракеттери менен чектелген, көп маданияттуулук жана саясий тууралык, расмий 

мамлекет, альтернативдик бийлик структуралары акырындык менен кайтып келет. 

Бир жагынан параллель институттар чиновниктерди кууп чыга башташат, мисалы, 

Германияда мигранттарга байланыштуу кылмыштардын көбү Германиянын 

юстиция системасынын макулдугу менен алардын коомчулугунда расмий эмес 

соттор тарабынан каралат. Маселен, Франкфурттун үй-бүлөлүк сотунун судьясы 

Кристина Даз-Зин аялын системалуу түрдө сабаган мигранттын мындай жүрүм-

турумуна жол берген шариятка таянып, актаган. Ошол эле учурда саналып өткөн 

мыйзам ченемдүүлүктөр түпкүлүктүү калкка да тиешелүү экенин эстен чыгарбоо 

керек. Ошол эле когнитивдик диссонанс, көнүмүш социалдык реалдуулуктун 

болушуна коркунуч сезими жарандарды өз алдынча башка адамдын маданиятынын 

кеңейишине каршы турууга түртөт. 

 Мультикультурализмге мыйзамдуу түрдө каршы чыкпоо табигый түрдө 

мыйзамсыз аракеттерге жана радикалдашууга алып келет. Бул, өз кезегинде 

мигранттардын радикалдашуусуна жана агрессиясына дем берет. Убакыттын өтүшү 

менен мындай процесстер коомду ―ыктыярдуу апартеид‖ деп аталган абалга алып 

келиши мүмкүн, анын мисалы Түндүк Ирландия. "Ыктыярдуу апартеид" тарабынан 

Ирландиялык себеп ар бир этникалык топтун өзүнчө топтору менен билим берүү 

системасы сыяктуу эң маанилүүлөрүнөн баштап, өзүнүн институттарын жана 

коомдук уюмдарын түзүп, кармап турат дегенди билдирет. 

 Европа мамлекеттери, ырааттуу эмес мультикультурализм, ЕБ өлкөлөрүнүн 

көбү ушул саясатты карманышат. Анын үстүнө аны сындаган саясатчылар, 

эксперттер четте калып, алардан ажырап калышат. Мигранттардын коомчулугуна 
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мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө көңүл бурулбайт же репрессияланат жана 

либералдык Европага мүнөздүү эмес. Мисалы, Бельгияда Льеж шаарынын мэри 

мамлекеттин эсебинен аянты 11 миң чарчы метр болгон китепканасы, кафелери, 

дүкөндөрү жана 18 метр мунарасы бар чоң мечиттин курулушуна каршы 

нааразылык жүрүшүнө кескин түрдө тыюу салган.  

 Ушул жана башка учурлар Европанын башкаруучу элитасы 

мультикультурализмди кандайдыр бир нерсе катары көрөрүн көрсөтүп турат. 

Франциянын Миграция боюнча Жогорку Кеңешинин мүчөсү, публицист Малика 

Сорел белгилегендей, мындай мамиле саясий класс үчүн обсесс болду. Анын 

айтымында, өкмөт бул иммиграцияга болгон мамилесинде олуттуу 

катачылыктарды кетирген, анткени ал интеграция процессинде маданият ээлеген 

негизги позицияны системалуу түрдө баалабай койгон», андан тышкары, 

«интеграция жөнүндө сөз кылганда, алар көп учурда ролдорун алмаштырып турат, 

кабыл алуучу мамлекеттин түпкү элдеринин жаңы келгендерге 

ылайыкташтырылган, алардын принциптерин жана баалуулуктарын өзгөрткөн 

алардын өзүн-өзү аң-сезиминин негизи»   

 Бирок, анча-мынча гана саясатчылар «расизм» жана «расизм» деп 

айыптоодон коркуп, мындай күмөн саноолорду билдирүүгө тобокелге салышат. 

Калктын барган сайын көбүрөөк бөлүгүнүн каршылыгы менен элитанын 

ийгиликсиз саясатта өжөрлүгү жарым-жартылай болушу мүмкүн жана ошол эле 

жабык дүйнө менен түшүндүрүлөт. Европа өкмөттөрү, көп маданияттуулук 

саясатын интеграция учун эмес, өздөрүнүн «тар» таламдарын жүзөгө ашыруу үчүн 

жүргүзүп жатышат. Немис мультикультурализминин мүнөздүү өзгөчөлүгү 

мультикультурализм саясаты Германиянын өкмөтү жана саясий партиялары 

болгон. Коом көп маданияттуулук саясатына жана сабырдуулукту пропагандалоого  

жакшы  мамиле кылган эмес. Натыйжада иммигранттар менен өз ара аракеттенүү 

механизмин иштеп чыгуу колунан келбеген бийлик, мультикультурализм 

ийгиликсиз деп жарыялоого аргасыз болгон. 

 Евробиримдиктин алдыңкы өлкөлөрүнүн саясатында мультикультурализм 

ийгиликсиз болду деп айтууга болот. Муну Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 

башчылары да айтышууда. Германия, Франция, Улуу Британия сыяктуу алдыңкы 

мамлекеттердин катышуусу менен өтүп жаткан саммиттер да ушундай эле 

ийгиликсиз болгон. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө гана мамлекеттер 

миграция маселелери, ошондой эле жүргүзүлүп жаткан мультикультурализм 

саясаты боюнча бирдиктүү келишимге жетише алышты. 

 Европадагы миграциялык кризис саясий кризиске айланып баратат. 

Германияда А.Меркель башында турган башкаруучу коалицияда ажырым бар.  Бул 

процессти Германиядагы ХСС партиясынын лидери Х.Зехофер Меркелдин 

миграциялык саясатын кескин сынга алганынан көрсөк болот. Ал коалициядан 

чыгабыз деп коркутуп, мигранттарды өлкөдөн чыгарууну талап кылган. 

Улуу Британияда да бөлүнүүлөр жана талаш-тартыштар бар, өзгөчөбашкаруучу 

партияда. Себеби, партиялаштары лидери Т.Мэйге кайрадан миграция маселеси 

боюнча каршы чыгышкан. Ошондой эле, Улуу Британиянын Евробиримдиктен 

чыгуу себептеринин бири миграция маселеси боюнча пикир келишпестиктер бар 

деп белгилешет саясатчылар таануучулар. Евробиримдиктин өлкөлөрүнүн 

башкаруучу партияларында орун алган пикир келишпестиктерге байланыштуу 

оңчул партиялардын, ошондой эле улутчул кыймылдардын позициялары 

чыңдалууда [8]. 

 Көп маданияттуулук саясатынын орун алган кемчиликтери менен бирге 

жакшы жактарын да баса белгилеп кетүүгө болот. Саясат мезгилинде, 
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Евробиримдик өлкөлөрүндө мигранттардын эсебинен калктын саны өскөн. Демек, 

товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү 

зарылчылыгы келип чыккан. Мигранттар өз кезегинде жумушка ээ болушту, ал эми 

Евробиримдиктин жарандары арзаныраак товарларды сатып алуу мүмкүнчүлүк 

алышты. 

 Ошентип, көп маданияттуулук азыркы либералдык идеологиянын негизги 

принциптердин бири болуп саналат жана аны четке кагуу анын башка 

принциптерине шек туудурат. Демек, европалык саясатчылар өздөрүнүн 

баалуулуктар системасынын барымтасында болупа,  жана ал натыйжаларга жетпесе 

да, тандап алгандан кийин курсту ээрчүүнү каалашат. Бирок, бул позиция коомдук-

саясий системаны мындан ары дестабилдештируу коркунучун жаратат. 
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Европа Биримдиги идеясынын пайда болуу жана өнүгүү тарыхы  

 
 Аннотация. Макалада ―Бирдиктүү Европаны‖ түзүүнүн идеялары жана негизги 

этаптары каралган. Евробиримдиктин саясатынын алкагында болуп жаткан процесстерге 

рационалдуу жана объективдүү баа берүү үчүн же аларды алдын ала айтуу үчүн, албетте, бул 

түзүмдүн пайда болуу жана андан ары өнүгүү тарыхына терең үңүлүү зарыл. Бул көптөгөн 

изилдөөчүлөрдү европалык интеграциянын тарыхын, тактап айтканда, көпчүлүк эксперттердин 

пикири боюнча, бул процесстин негизги этаптарынын бири болуп саналган Европалык 

экономикалык шериктештиктин түзүлүшүн жана андан ары өнүгүшүн изилдөөгө алып келет. 

 Аннотация. В статье рассматриваются идеи и основные этапы создания «Объединенной 

Европы». Для того чтобы рационально и объективно оценить или спрогнозировать процессы, 

происходящие в рамках политики ЕС, безусловно, необходимо глубоко вникнуть в историю 

возникновения и дальнейшего развития этой структуры. Это побуждает многих исследователей к 

изучению истории европейской интеграции, в частности, формирования и дальнейшего развития 

Европейского экономического сообщества, которое, по мнению многих экспертов, является одним 

из ключевых этапов этого процесса. 

 Abstract. The article discusses the ideas and main stages of the creation of the "United Europe". In 

order to rationally and objectively evaluate or predict the processes taking place within the framework of 

EU policy, of course, it is necessary to delve deeply into the history of the emergence and further 

development of this structure. This prompts many researchers to study the history of European integration, 

in particular, the formation and further development of the European Economic Community, which, 

according to many experts, is one of the key stages in this process. 

 Урунттуу сөздөр: Бирдиктүү Европа, интеграция, Европалык идея, Европа биримдиги, 

федерализм, Улуттар Лигасы, Европалык саясат, Европалык стратегия. 

 Ключевые слова: Объединенная Европа, интеграция, европейская идея, Евросоюз, 

федерализм, Лига Наций, Европейская Политика, Европейская стратегия. 
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 Азыркы учурда Европа Биримдиги 28 мамлекеттен турган интеграциялык 

бирикме болуп саналат. (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Дания, Ирландия, Улуу Британия, Греция, Португалия, Испания, 

Австрия, Финляндия, Швеция, Кипр, Чехия).Республика, Эстония, Венгрия, 

Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Болгария, Румыния, 

Хорватия). Бул бирикме товарлардын, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин 

кыймылынын принцибине негизделген Ал эми фактылар өзүлөрү айтып тургандай, 

Европа биримдиги мыйзамдуу түрдө чет өлкөлүк инвестициялардын экспорту жана 

импорту жаатында алдыңкы позицияны ээлейт, ошондой эле ЕС 4 миллион км2ден 

ашык жер аянты боюнча дүйнөдө 7-орунда, ал эми калкынын саны боюнча дүйнөдө  

3-орунда турганын эске алуу керек. Бул фактылар бирикменин адамдык жана 

жаратылыш ресурстарынын байлыгын, башкача айтканда, анын зор потенциалын 

көрсөтөт. 

     Евробиримдиктин саясатынын алкагында болуп жаткан процесстерге 

рационалдуу жана объективдүү баа берүү үчүн же аларды алдын ала айтуу үчүн, 

албетте, бул түзүмдүн пайда болуу жана андан ары өнүгүү тарыхына терең үңүлүү 

зарыл. Бул көптөгөн изилдөөчүлөрдү европалык интеграциянын тарыхын, тактап 

айтканда, көпчүлүк эксперттердин пикири боюнча, бул процесстин негизги 

этаптарынын бири болуп саналган Европалык экономикалык шериктештиктин 

түзүлүшүн жана андан ары өнүгүшүн изилдөөгө алып келет. 

 Бүгүнкү күндө ―Бирдиктүү Европа‖ деп аныктоого боло турган феноменди 

алып карап көрө турган болсок, Европаны бириктирүү идеялары XX кылымдын 

экинчи жарымында европалык экономикалык интеграция процессинин 

башталышына туура келбейт. Мындай идеялар көп убакыт мурун пайда болуп, бул 

тууралуу  XVI кылымдын башында  Эразм Роттердамский жазып кеткен [4, с.23].  

 Кийинчерээк, бул идеялар ар кандай вариациялар менен башка көрүнүктүү 

ойчулдар, окумуштуулар, философтор, саясатчылар тарабынан өнүгүп өскөн. 

Бүгүн, XXI кылымдын башында бул ойчулдардын жана саясатчылардын 

эмгектеринен азыркы Европанын биригүү процесстерине жакын идеаларды көрсөк 

болот. Мисалы, Англиядагы квакер кыймылынын лидерлердин бири Уильям Пенн, 

XVII кылымдын аягында ―Европадагы азыркы жана келечектеги дүйнө‖ аттуу 

очеркин жарыялаган. Очерк боюнча ―Европалык идея‖, христиандык гуманизм 

менен пацифизмди айкалыштыруу үчүн мумкунчулук берип, Европанын саясий 

түзүлүшүн реалдуу түрдө эске алууга мүмкүндүк берет. Бирдиктүү Европанын 

келип чыгышынын европалык коомчулук үчүн объективдүү түрдө табигый жана 

тарыхый өбөлгөлөр бар экени түшүнүктүү. Бул Европанын территориясынын 

салыштырмалуу компакттуулугу менен байланышкан (айрыкча анын батыш 

бөлүгү) географиялык фактор. Мисалы, Азиянын кеңири мейкиндиктери жана 

башка континенттер менен салыштырганда, тоо кыркалары менен бөлүнбөгөн 

түздүктөрдүн басымдуу болушу, кеме жүрүүчү көптөгөн дарыялардын болушу.  

Бирок, бул өбөлгөлөр терс кесепеттерге алып келген,  душмандардын оңой басып 

киришине шарт тузгөн. Тарыхый жактан, ошол эле учурда, үй-бүлө уруулар аралык 

обочолонуу, уруулар аралык байланыштар пайда болуп, ар кандай этносторду 

бириктирген мамлекеттик түзүлүштөр туулуп, жок болуп, кайра пайда болуп, 

ошого жараша мамлекеттик чек аралар кайра чийилген. Бул тууралуу Ю.А.Борко: 

―жогорку мобилдүүлүк, салыштырмалуу ачыктык, улуттар аралык байланыштарга 
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даярдыгы, башка бирөөнүн тажрыйбасын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү бар 

европалыктын типтүү белгилери калыптанат‖ [2, с.45] деп жазып кеткен.  

 Ошол эле учурда Европа иш жүзүндө эч качан этникалык жактан да, саясий 

жактан да бириккен эмес. Тарыхынын эң башында гана мезгил-мезгили жана күч 

менен жасалма түрдө биригип, Батыш, Түштүк жана Борбордук Европаны толук же 

жарым-жартылай камтыган «квазиконтиненттик» мамлекеттер пайда болгон: 

Байыркы Рим империясы (б.з. I-IV кылымдар), Франк Каролинг империясы (IX 

кылымдын биринчи жарымы) жана Герман, же. Белгилей кетчү нерсе, Ыйык Рим 

империясы бул көбүнчө бирдиктүү католик жана монархиялык Европанын 

прототиби деп аталган. X кылымдын экинчи жарымында жок болуп, номиналдуу 

түрдө 1806-жылга чейин жашап келген чындыгында феодалдык мамлекеттердин 

жана алардын ээликтеринин конгломераты болгон Ыйык Рим Империясы 

жаралгандан бери бир топ «эркин» жана туруксуз түзүлүш болгон. 

Иш жүзүндө Европанын биримдигинин идеялары XX кылым 50-жылдардын экинчи 

жарымында гана ишке ашып, эл аралык экономикалык интеграция жолуна түшкөн. 

Бирдиктүү Европа идеясы төрт негизги фактордун өз ара аракеттенүүсүнүн 

убакыттын өтүшү менен дал келгендигинин натыйжасында практикалык мааниге ээ 

болгон. [2, с.426-427].  

 Бул факторлордун биринчиси так Европадагы мамилелердеги конфликттерге 

негизделген эки дүйнөлүк согуштун трагедиялык тажрыйбасы менен байланыштуу. 

Себеби бул жерде тандоо ачык болгон: же тынчтык - же 1918-жылы Освальд 

Шпенглер тарабынан алдын ала айтылгандай европалык цивилизациянын өчүшү. 

Экинчи фактор жалпысынан негизин рынок экономикасы түзгөн батыштын 

экономикалык системасынын ―кристаллизациясы‖ процесси аяктагандыгына 

негизделет. Үчүнчү фактор – экономикалык турмуштун кеңири 

интернационалдашуусу жана протекционисттик тоскоолдуктар экономикалык жана 

социалдык прогресске тоскоол болуп гана тим болбостон, жаңы конфликттерге 

жык толгон улутчулдуктун кайра жаралышы үчүн өбөлгөлөрдү түзөрүн түшүнүү 

болгон. Төртүнчү фактор боюнча Европа идеясы цивилизациянын өзгөчө түрү 

катары грек-рим антикалык маданий мурастарына, христиан этикасына, 

гуманисттик кайра жаралуу, реформация жана агартуу доорунун салттарына, 

либерализмдин принциптерине негизделген.  

 Эгерде XX кылымдын биринчи жарымы Батыш Европа үчүн кыйроо 

мезгили болсо, XX кылымдын экинчи жарымында олуттуу ийгиликтерге жетишип, 

маңызы боюнча жаңы кайра жаралуу мезгилине кирген. Батыш Европанын мындай 

позитивдүү өнүгүшүндө (кийин ага Борбордук жана Чыгыш Европанын бир катар 

мамлекеттери кошулган) эл аралык экономикалык интеграция процесси чечүүчү 

роль ойногон. Бул процесстин алкагында эркин соода аймагынын, бажы 

биримдигинин, жалпы рыноктун, экономикалык жана валюталык биримдиктин 

түзүлүшүнүн этаптары өткөн.  

 Евробиримдиктин азыркыдай калыптанышы үчүн европалык интеграция бир 

нече этаптарды басып өтүшү керек болгон, бул тарыхый жол 60 жылга созулган. 

Европалык биримдикти түзүүнүн максаты Америка Кошмо Штаттарына окшош 

нерсени түзүү болгон. Биринчи жооптор Европаны бириктирүү үчүн согуштан 

кийинки кыймыл менен башталган [6].  

 Европа Биримдиги Батыш, Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүн 

аймактык жана максаттуу негизде, укук белгилөөчү документтердин болушу менен 

бириктирүүнүн эң мисалы болуп саналат. Европалык интеграция европалык 

мамлекеттердин кызматташтыгынын практикасында эбегейсиз зор секирик 

жасаган. Коомдоштуктун жалпы тагдыры менен биригүү идеясы интеграциянын 
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алкагында мамлекеттик эгемендүүлүктү улуттар аралык деңгээлге ыктыярдуу 

өткөрүп берүү сыяктуу эле өзү калыптанган [4].  

 Учурда Евробиримдиктин кеңейиши максаттары жана каалоолору окшош 

бардык өлкөлөр үчүн ачык. Кирүү шарттары Копенгаген критерийлеринде 

чагылдырылган (1993-жылдын июнь айы).  Европа биримдигинин пайда 

болушунун алгачкы өбөлгөлөрү Осмон империясына каршы өлкөлөрдүн 

биргелешкен аракеттерин уюштурууда феодализм учурунда болгон. Экинчиси XX 

кылымга туура келген:  барган сайын көбүрөөк өлкөлөр өз аракеттерин 

кызматташууга кызыкдар болуп, дээрлик бардык өлкөлөр эгемендүүлүгүнүн бир 

бөлүгүнөн баш тарта башташкан. Натыйжада, дээрлик бардык ички маселелер 

Европалык Биримдикке, ошондой эле узак мөөнөттүү тынчтыкка жүктөлгөн[4].  

 XX кылымдын башына чейин, европизм идеясы кандайдыр бир жол менен 

өнүккөн. 1924-жылы Coudenhove-Kalergi француз бийлигин колдогон манифестти 

түзөт.  6 жылдан кийин француз өкмөтү Евробиримдикти жана аны менен бирге 

Европа комитетин түзүүнү сунуштайт. Тилекке каршы, идея колдоо тапкан эмес. 

Ал эми экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Уинстон Черчиллдин аркасы менен бул 

идея кайрадан жандана баштайт. Согуштун кесепеттерин жоюп, бирдиктүү 

башкаруу органын түзүүнү сунуштаган жана бул идеяны 16 мамлекет колдогон. 

«Маршалл планы» экономиканы калыбына келтирүүдө — эмгектин 

өндүрүмдүүлүгүн жана европалык өнөр жай менен айыл чарбасынын 

өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууда, эл аралык финансылык туруктуулукка 

жетишүүдө, соода жана европалык экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө 

маанилүү роль ойногон. СЭВдин тузулушу да болду. Ага ГДР, Польша, 

Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния жана Батыш Европанын ишканалары 

үчүн мурда чийки заттын жана сатуунун булагы болгон бардык өлкөлөр кирген [5].  

  Белгилүү себептерден улам соода токтотулган. Көпчүлүк жергиликтүү 

валюталар ―өз‖ өлкөлөрүнүн аймагында гана жарактуу, бул коңшулаш европалык 

мамлекеттердин ортосундагы эл аралык мамилелерди олуттуу начарлатат. Бирок 

европалык ар кайсы мамлекеттердин экономикасына доллардын инъекциясы эл 

аралык сооданын түптөлүшүнө жардам берген. Европанын экономикасын 

жакшыртуу үчүн карыз алуу принциби иштей баштады, бирок мындай инвестиция 

―өзүнүн‖ өлкөсүнүн экономикасын жакшыртуу үчүн каражаттарды ысырап 

кылууну чектеген. Ошентип, бюджет эки кабаттуу структура болгон: салыктар 

операциялык чыгымдарды жаап, кредиттер капиталдык салымдарга багытталган. 

Маршалл планынын аркасында Европа чоң экономикалык кризистен кутулуп, 

өлкөлөр ортосундагы сооданы калыбына келтирген. 

 Тарыхый жактан алганда, ―Бирдиктүү Европа‖ Европа мамлекеттери үчүн 

узак убакыт бою Осмон империясы (Түркия) болгон негизги агрессордон коргонуу 

каражаты катары каралып келген. Феодалдык Европаны бириктирүү боюнча 

долбоорлордун ичинен Богемия королу Иржи Подебраддын ишмердүүлүгү, ал 

өзүнүн ―Тынчтык жана коопсуздук уюму жөнүндөгү‖ трактатында түрк 

коркунучуна, ашыкча дооматтарга жана таасирге каршы күрөшүү үчүн европалык 

суверендерди бириктирүүгө чакырган Рим папасы зор мааниге ээ болгон. Осмон 

империясына каршы күрөштө европалык монархтардын аракеттерин бириктирүү 

жана ушул максаттар үчүн 1639-жылы «Улуу Долбоордо» аталган Европа 

мамлекеттеринин федерациясын түзүү үчүн Генрих VIнын тушундагы француз 

өкмөтүнүн башчысы Максимилиан де Бетюн белгилүү болгон. 1693-жылы 

англиялык Уильям Пенн ―Европадагы мамлекеттердин мозаикасын‖ жок кылууну 

сунуштап, бирдиктүү европалык парламентти түзүү идеясын көтөргөн. 
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 Бирок европалык монархтардын өз ара аймактык дооматтарынын жана 

жарандык кагылыштарынын шартында ал кездеги интеграциялык идеяларды 

реалдуулукка айландыруу мүмкүн болгон эмес. Бул тарыхый этапта ар кандай 

мамлекеттер аралык бирикме монархтардын бирикмеси гана боло алган. Ошол эле 

учурда, монархтын бийлигинин ―диний‖ идеясынын өзү туруктуу негизде 

кандайдыр бир саясий бирикмелерди түзүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган. 

Белгилүү болгондой, Жан-Жак Руссо негизинен европалык интеграциянын 

жактоочусу болуп, монархиялардын биримдиги түрүндөгү Евросоюзду түзүү 

мүмкүнчүлүгүнө өтө күмөн санаган. Ушундай эле ойду Иммануил Кант да айткан. 

―Түбөлүк тынчтыкка карата медитация‖ (1795) деген эмгегинде ал тынчтыкты 

камсыз кылуунун каражаты катары европалык мамлекеттердин федерациясы 

жөнүндө жазган, анын түпкү максаты, автордун айтымында, башкаруунун 

республикалык формасынын принциптерине негизделген жамааттарды түзүү 

болгон [ 5]. 

 XIX кылымдын башында Француздук утопист-социалист граф Сен-Симон 

евромонархтын постун түзүүнү, европалык өкмөттү жана армияны түзүүнү караган 

европалык мамлекеттердин саясий биримдигинин концепциясын сунуш кылган. 

1849-жылы Виктор Гюго Европа континентинин мамлекеттерин бириктирүүгө 

чакырган, анын идеясы боюнча, Европа Кошмо Штаттарынын түзүлүшүнө XX 

кылымда алып барышы керек болчу. XIX кылымдын аягында келечектеги саясий 

европалык союздун планын ошол кездеги эң ири эл аралык окумуштуулардын бири 

И.К.Бланчли сунуш кылган. 1878-жылы жарык көргөн «Европалык мамлекеттердин 

биримдиги» деген макаласында И.К.Блунчли бул биримдикти түз шайлоо аркылуу 

шайланган Федералдык Кеңештин жана Сенаттын көзөмөлүндө түзүүнү сунуш 

кылган [6]. 

 Кылымдар бою ойчулдар жана философтор тарабынан көтөрүлгөн 

европалык биримдик идеялары чындыгында көптөн бери суроо-талапка ээ болгон 

эмес. XX кылымда, Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин, мамлекеттер ортосундагы 

мурдагы карама-каршылыктардын курчтугу алсыра баштаганда гана, бул идеялар 

саясий турмушта кайрадан биринчи орунга чыккан. 

 1923-жылы Венада Р.Н.Фон Куденхове-Калергинин жалпы европалык 

манифести жарык көргөн, анда автор Европаны күтүп жаткан коркунучтарга: жаңы 

дүйнөлүк согушка, АКШнын экономикалык гегемониясына жана Россиянын 

экспансиясына каршы биригүүгө чакырган. Куденхове-Калергинин идеялары 

европалык интеллигенциянын чөйрөлөрүндө дароо жооп тапкан. 1926-жылы 

октябрда Венада жалпы европалык кыймылдын биринчи конгресси болуп, ага 

Европанын 24 элинин 2000 өкүлү катышып, жалпы европалык биримдиктин эл 

аралык президенти болуп Ричард Куденхове-Калерги шайланган. Жалпы 

европалык кыймылдын максаты Батыш Европада ―континенттеги мамлекеттердин 

саясий, экономикалык жана аскердик союзун‖ түзүү болгон. 30-жылдардагы 

экономикалык жана саясий кырдаал, XX кылым Европада жалпы европалык 

идеяларды ишке ашырууга салым кошкон эмес жана кандайдыр бир деңгээлде 

тоскоолдук кылган. Европа элдеринин биримдигинин идеялары Экинчи дүйнөлүк 

согуштун (1939-1945-жж.) жылдарында, адегенде биригүү жана фашизмге жана 

германдык агрессияга биргелешип каршы туруу негизинде, андан кийин 

келечектеги кайра куруунун пландарын иштеп чыгууда алардын өнүгүшүнө жаңы 

түрткү алган.  

 Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда ―бирдиктүү Европа‖ мамлекеттердин 

саясий бөлүнүшү сакталган ―улуттук мамлекеттердин Европасы‖ катары каралат. 

Каршылык көрсөтүү кыймылы Европада согуштан кийинки интеграциянын 
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зарылдыгы жөнүндөгү идеянын массалык колдоосу жана коргоочусу болуп калат. 

Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Европанын келечеги жөнүндөгү маселе 

боюнча каршылык көрсөтүүнүн катарларында ―жаңы‖ тартипти орнотууга 

туруктуу умтулуу болгон, анын негизи суверенитетти чектөө жана  Улуттар 

Лигасынын тажрыйбасы, натыйжалуу европалык федерация түзүлө турган 

шарттарды түзүүгө кызыкдар. Ушундай эле көз караштарды каршылык көрсөтүү 

кыймылынын көптөгөн лидерлери жана катардагы мүчөлөрү ар кайсы өлкөлөрдө, 

өзгөчө Франция менен Италияда болгон, аларды кайрылууларда, манифесттерде, 

ошондой эле 1944-жылы Женевада түрдүү мамлекеттердин каршылык көрсөтүү 

лидерлери кол койгон биргелешкен декларацияда билдиришкен. Европаны басып 

алуу боюнча нацисттик идеяларга каршы европалык федерализмдин классиги 

италиялык Алтьеро Спинеллинин долбоорлору жаралып, алар 1941-жылы Вентотен 

манифести деп аталган европалык федералисттер тобунун манифестинде өз 

көрүнүшүн тапкан. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Европадагы 

интеграция процесси конкреттүү формага ээ болгогн. Буга, бир жагынан, 

европалык идеянын популярдуулугунун жогорулашы, экинчи жагынан, саясий 

биригүүгө түрткү берген Европанын реалдуу көйгөйлөрү көмөктөшкөн. 

 Бул процессте В.Черчиллдин 1946-жылдын 19-сентябрында Цюрихте 

«Европалык үй-бүлөнү» жаңылоо идеялары менен сүйлөгөн сөзү маанилүү роль 

ойногон. В.Черчилль жеңгендер менен жеңилгендердин ортосундагы союзга, 

биринчи кезекте жаңы союзда лидерликти ала турган Франция менен Германиянын 

шериктештигине чакырыктарды колдогон. Ошол эле учурда Каршылык көрсөтүү 

кыймылынын лидерлери жана европалык федералисттер ―Европаны федералдык 

принциптерде бириктирүүнүн‖ негизги принциптерин формулировкалаган 

аракеттердин программасын кабыл алышкан: 

 Европада тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу; 

 Европа өлкөлөрүнүн чек араларын жоюу; 

 европалык мамлекеттердин экономикасын жакшыртуу; 

 Советтер Союзу башчылык кылган Чыгыш Европадагы мамлекеттердин 
биригишине жооп. 

 Европанын бир катар өлкөлөрүндө тынчтыктын орношу менен көптөгөн 

коомдор, ассоциациялар, союздар пайда болуп, алар кайрадан тез интеграция 

ураандары менен чыга башташкан. Натыйжада, Европада ар кандай багыттагы эл 

аралык уюмдар пайда болууда, алардын арасында биринчи кезекте 1948-жылы 

түзүлгөн жана гуманитардык чөйрөдө кеңири ыйгарым укуктарга ээ болгон Европа 

Кеңешин айтуу керек. 1948-жылы Брюссель пактынын негизинде Франция, Улуу 

Британия жана БЕНИЛЮКС өлкөлөрү Батыш Европа биримдигин түзүшөт, анын 

ишмердүүлүгү биринчи кезекте ошол кездеги германдык реваншизмдин 

коркунучтарына каршы багытталууга тийиш. Бир жылдан кийин Америка Кошмо 

Штаттарынын демилгеси боюнча Батыш Европанын коопсуздук проблемасын 

чечуунун принципиалдуу башкача жолу тандалды, анын мацызы Германияны 

обочолонтуу эмес, тескерисинче, аны жалпы адилеттуу ишке тартуу болгон ири 

бирикме - Түндүк Атлантикалык Келишим Уюму (НАТО). 

 Ошол эле учурда АКШнын президенти Гарри С.Трумэндин ысмы менен 

аталган Трумэн доктринасы өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алган 

өлкөлөргө колдоо көрсөтүү жана аларды таасир этүүнүн жана баш ийдирүүнүн 

агрессивдүү аракеттеринен коргоо зарылдыгын жарыялайт. 

 Маршаллдын планын 1947-жылы АКШнын мамлекеттик секретары 

Америкалык сунуштарга ылайык ошол кездеги Батыш Европанын 16 өлкөсүнүн 

өкүлдөрү Европалык экономикалык кызматташтык комитетин түзүшкөн, ал кийин 
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1948-жылы АКШнын Экономикалык Кызматташтык уюму менен бирдикте 

Европаны калыбына келтирүү программасын башкаруу үчүн түзүлгөн Европалык 

Экономикалык Кызматташтык Уюмуна айланган. Кызматташтыктын максаты - 

Маршалл планын ишке ашыруу жана экономика жана акча-кредит саясаты 

жаатында тыгыз кызматташуу. Калыбына келтирүүнүн европалык программасы 

товарларды жеткирүү түрүндө да, мамлекеттик капиталдык салым долбоорлорун 

каржылоо үчүн кредиттер түрүндө да жардамдан турган. [7].   

 Ошентип, Европа биримдигинин идеяларынын өнүгүшүнүн төмөнкү 

этаптарын бөлүп көрсөтүүгө болот: 

 европалык биримдик идеясынын жаралышы жана калыптанышы (XIV-XIX 
б.р.); 

 европалык биримдик идеяларынын жалпы европалык кыймылга айланышы 

(1918–1939); 

 Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда европалык биримдик идеяларынын кайра 
жаралышы жана европалык интеграциянын алгылыктуу шарттарынын пайда 

болушу (1939–1946). 
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Бириккен Европанын саясий системасынын эволюциясынын кырдаалында 

Европа союзунун чыгыш экспансиясы 

 
 Аннотация. Макалада Европа Биримдигинин чыгышка кеңейүүсүнүн өбөлгөлөрү, негизги 

теориялары жана этаптары талкууланып, негизги геосаясий жана экономикалык проблемаларды 

жана европалык экспансиянын ар бир этабынын кесепеттерин жаңы мүчө-мамлекеттерди кабыл 

алуу жана заманбап шарттарда Европа Бирлигинин саясий системасын трансформациялоо менен 

байланышкан интеграциялык талаа көрсөтүлгөн. 

Евробиримдиктин кеңейүүсүнүн жакынкы перспективалары жана жаңы этаптардын мүмкүн 

болуучу кесепеттери интеграцияны тереңдетүү үчүн кеңейтүүлөр. Евробиримдикти кабыл алуунун 

перспективалары изилденип жатат Түркия жана Батыш Балкан. 

 Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки, основные теории и этапы 

расширения Европейского союза на восток, выявлены основные геополитические и экономические 

проблемы и последствия каждого этапа расширения европейского интеграционного поля, 

связанные с принятием новых государств-членов и трансформацией политической системы 

Евросоюза в современных условиях. Определены ближайшие перспективы расширения ЕС и 

возможные последствия новых этапов расширения для углубления интеграции. Исследуются 

перспективы принятия в ЕС Турции и стран Западных Балкан. 

 Abstract. The article discusses the prerequisites, main theories and stages of the expansion of the 

European Union to the east, identifies the main geopolitical and economic problems and consequences of 

each stage of European expansion integration field associated with the admission of new member states 
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and the transformation of the political system of the European Union in modern conditions. Defined 

Immediate Prospects for EU Enlargement and Possible Consequences of New Stages extensions to deepen 

integration. Prospects for EU adoption are being explored 

Turkey and the Western Balkans. 

 Урунттуу сөздөр: чыгышты көздөй кеңейүү, Европа Биримдиги, ЕБ интеграциялык 

процесстер, саясий жана экономикалык интеграция, ЕБ саясий системасынын эволюциясы. 

 Ключевые слова: расширение на восток, Европейский cоюз, интеграционные процессы, ЕС, 

политическая и экономическая интеграция, эволюция политической системы ЕС. 

 Key words: eastward expansion, European Union, integration processes EU, political and 

economic integration, evolution of the EU political system. 

  

 Бул макаланын актуалдуулугу европалык интеграциялык талааны кеңейтүү 

процессин жана анын бүтүндөй европалык интеграция үчүн кесепеттерин кароо 

зарылдыгы менен шартталган. XXI кылымдын башында Евробиримдик 

экспансиянын бир нече этаптарынан өттү: 2004-жылы ага дароо 10 мамлекет, 2007-

жылы Болгария менен Румыния, 2013-жылы Хорватия кошулган. Кийинки катарда 

Батыш Балкан өлкөлөрү жана Түркия турат. 

Изилдөөнүн объектиси болуп европалык интеграциялык талааны кеңейтүү 

процесси, ошондой эле Европалык коомчулуктун да, Европа Биримдигинин 

кеңейүү этаптары эсептелет. Изилдөөнүн предмети болуп Евробиримдиктин 

өнүгүүсүнө европалык интеграциялык талааны кеңейтүү процессинин таасири жана 

ЕБге кирген өлкөлөрдүн тереңдетүүгө тийгизген таасирин талдоо саналат. 

 Бул иштин максаты  - европалык интеграциялык талааны кеңейтүү 

процессинин европалык интеграциянын тереңдешине тийгизген таасирин жана 

саясий жана институттук системаны кайра куруу процесстерин кароо. 

 Европа Биримдигине учурда 28 өлкө мүчө жана эң ири жана эң өнүккөн 

интеграциялык биримдик болуп эсептелет. Европа Биримдигинде жашаган жана 

иштеши боюнча бири-бири менен учурдагы ассоциацияны бекемдөө үчүн 

байланышкан эки тенденция жана эки саясий умтулуу дайыма байкалат:  

суверендуу мамлекеттерге жана анын тынымсыз экспансиясына. Белгилей кетсек, 

кеңейүү процесси Евробиримдиктин башкаруучу чөйрөлөрүндө гана эмес, калк 

тарабынан да белгилүү колдоого ээ болуп жатат. 2008-жылы жүргүзүлгөн 

социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, Босния жана Герцеговинанын  

Биримдигине кошулуусун Батыш европалык калктын 39 пайызы, Хорватиянын 

киришин - 51 пайызы, Түркияны - 30 пайызы гана колдогон1. 

Евробиримдиктин географиялык жана башка чек араларын кеңейтүү процессин 

жана анын уланып жаткан процессин аныктаган негизги себептер жана мотивдер 

бар.  Буга байланыштуу батыш окумуштуулары тарабынан иштелип чыккан үч 

негизги теория бар, алар Европа Биримдигинин кеңейүүсүнө негиз болгон 

себептерди жана мотивдерди түшүндүрүп, талдоого алышат. 

 Алардын биринчиси, интеграциялык бирикменин жаңы мүчө-мамлекеттер 

үчүн жагымдуулугун түшүндүргөн чечим, ага ылайык Европа Биримдиги 

прагматикалык феномен катары көрсөтүлөт, анын ишмердүүлүгү экономикалык 

көйгөйлөрдү чечүүгө жана ишке ашырууга багытталган. 

 Экинчи теория - «этикалык-саясий» теория. Евробиримдикти жалпы 

европалык баалуулуктардын негизги алып жүрүүчүсү катары кароо менен  Европа 

Биримдигинин кеңейиши, бул «бул материалдык кызыкчылык гана эмес, жалпы 

европалык иденттүүлүк жана жалпы европалык баалуулуктар» деп эсептешкен[1]. 

 Европа Биримдигинин мүчө-мамлекеттерге жана үчүнчү мамлекеттерге 

карата ―жагымдуулугун‖ түшүндүргөн үчүнчү теория  моралдык теория-болжол 

менен, ага ылайык себептер менен байланышкан. Бул теорияда көрсөтүлгөндөй 
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Биримдиктин кеңейүү процесси анын «адам укуктарынын универсалдуу 

принциптерине жана демократиянын принциптерине» берилгендигинде турат [1]. 

 Жаңы мүчө мамлекеттердин Европа Биримдигине киришинин себептерин 

жана мотивдерин түшүндүргөн жогоруда аталган теориялар менен катар саясий, 

финансылык жана башка мүнөзгө ээ болгон башка факторлор да бар. 

Евробиримдиктин саясий системасынын эволюциясын анын түптөлгөн учурунан 

баштап бүгүнкү күнгө чейин чыгышка кеңейүү процессинде карап көрөлү. 

 Европа Биримдигинин кеңейиши – бул мүчө-мамлекеттердин санын 

көбөйтүү процесси, бул Европа коомдоштуктарын ийгиликтүү түзүүнүн 

натыйжасы болгон. Дал ушул мыйзам үстөмдүгүнө жана демократияга негизделген 

жаңы укуктук тартип көптөгөн талапкер мамлекеттерди өзүнө тарткан.  1951-жылы 

келишимге кол койгон алгачкы алты уюштуруучу өлкөнүн ичинен европалык 

көмүр жана болот коомчулугу түзүлгөн. 

Батыш европалык интеграцияга карай маанилуу кадам 1957-жылы июлда Европа 

Союзун тузуу жөнүндөгү Рим келишимдерине кол коюу болгон. Экономикалык 

шериктештик (ЭШ) жана 1958-жылдын январында күчүнө кирген атомдук энергия 

боюнча Европалык коомдоштук (Евратом)., бара-бара жалпы рынок түзүлгөн [1]. 

 ЭШ келишимге кол койгон өлкөлөргө экономиканы калыбына келтирүүнү, 

калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну, Батыш Европада тынчтыкты сактоону, 

ошондой эле макулдашылган экономикалык жана социалдык саясатты, 

товарлардын, капиталдын жана жумушчу күчтүн жалпы келишимдин алкагында 

эркин жүгүртүүнү камсыз кылган парламенттик ассамблея жана Европа 

коомдоштуктарынын соту сыяктуу маанилүү улуттар аралык органдар түзүлгөн [2]. 

 1965-жылы апрелде Брюсселде биригүү келишимине кол коюлган, ал 1967-

жылдын 1-июлунда күчүнө кирген, бардык европалык коомчулуктар үчүн Кеңеш 

жана Комиссия түзүлгөн. Европалык үч коомчулуктун институттары, Кеңеш жана 

Евробиримдиктин Комиссиясы, Европарламент жана Жогорку Сот 

коомчулуктардын бирдиктүү структурасын түзүшкөн. Ошол эле жылы ЕККУ, ЕЭК 

жана Евратомду бириктирүү аркылуу Европа Биримдиги (ЕБ) түзүлгөн. 

 1970-жылы октябрда Европа коомчулугу «Вернер планын» кабыл алынып, 

(Люксембургдун премьер-министри), анда бирдиктүү валюта менен толук 

экономикалык жана валюталык союзду түзүү каралган. Тилекке каршы бул план 

ишке ашырылган эмес.  

Европа Биримдиги тышкы дүйнөгө карата бирдиктүү уюм катары аракеттенүүгө 

жөндөмдүү [3]. Еврокеңештин түзүлүшү Франциянын президенти Шарль де 

Голлдун Европа Биримдигине кирген мамлекеттердин лидерлеринин бейформал 

жолугушууларын өткөрүү идеясына негизделген. Ошол эле жылы Улуу Британия, 

Ирландия жана Дания ЕБге кошулат. 

 1979-жылы Европарламентке биринчи шайлоо болуп өтүп, бул ЕЭКти 

саясатташтырууга карай дагы бир кадам болгон. 1981-жылы Грециянын ага 

киришине байланыштуу ЕЭК кеңейген, ал эми 1986-жылы Испания менен 

Португалия расмий түрдө ага кошулган. 

 Парижди, андан кийин эки Рим келишимин түзүү менен, ЕСтин алты 

негиздөөчүсү мамлекетке мүчөлүк үчүн эч кандай шарттарды кабыл алууга аргасыз 

болушкан. 

Европа Биримдиги - бул шарттарды өздөрү аныктоого укугу бар болчу. 

Кийинчерээк Евробиримдикке кирген мамлекеттер башка позицияда болушкан. 

Алар Коомчулуктун институттары жана мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн 

жүрүшүндө болушу керек эле. 
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ЕБ мүчөлөрү жамааттардын белгиленген мыйзамдарын эске алуу менен ЕБге 

кирүүнүн тартибин жана шарттарын макулдашат. 

 Жаңы мамлекеттин ЕБге кошулуу жол-жобосу төмөнкү этаптарды камтыйт: 

талапкер өлкө өз арызын Кеңешке жөнөтөт; комиссия өзүнүн алдын ала пикирин 

билдирет, анда ал мүчө мамлекеттерге сүйлөшүүлөрдү баштоону же талапкер өлкө 

сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн зарыл болгон белгилүү бир шарттарды аткарганга 

чейин аны баштабоону сунуш кылат; Комиссиянын оң корутундусу болгон учурда 

кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр, анын максаты талапкер мамлекеттин кабыл алуу 

шарттарын аныктоо үчүн иштелип чыккан келишимдин долбоорун иштеп чыгуу 

болуп саналат. 

 ЕБде жана негизги документтерге киргизилиши керек болгон өзгөртүүлөр, 

келишимдин долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар аяктагандан 

кийин ал мүчө мамлекеттердин жана талапкер өлкөнүн өкүлдөрүнүн кол коюусуна 

берилет. 

Талапкер өлкөнүн Евробиримдикке кирүү үчүн акыркы кадамы бул чечимди 

кол койгон мамлекеттердин конституциялык түзүлүшкө ылайык 

ратификациялоосу. Мүчө мамлекеттерден 

 ЕБ бир добуштандуулук эрежесин колдонот: эгерде алардын жок дегенде 

бири келишим түзбөсө ратификацияланган, талапкер өлкөнүн кошулуусуна бөгөт 

коюлган. ЕБге мүчөлүк чексиз, бирок убактылуу токтотулушу мүмкүн. 

Евробиримдиктен ыктыярдуу чыгуу да фундаменталдык келишимдерде каралган 

эмес. Батыш Европада экономикалык жана саясий интеграцияны терендетүүнүн 

жаңы этабы европалык келишимдин долбоорун жактыруу менен башталган. 1992-

жылы Европалык Кеңештин сессиясында Маастрихтте Биримдик келишимине кол 

коюлган. Келишим үч «тиркекке» негизделген: реформаланган европалык 

шериктештик жөнүндө; жалпы тышкы саясат жана коопсуздук саясаты (SPSP); 

жана тармактагы кызматташтык. 

 1995-жылы  Испания менен Португалия баштапкы мүчө-өлкөлөргө 

кошулганда, Евробиримдиктин кезектеги кеңейиши болгон. Бул ЕБнин уюштуруу 

документтерин иштеп чыгуу жана өзгөртүү процессин аныктаган. Бул максатта 

1996-ж. Евробиримдиктин түзүмүн жана ишин жакшыртууга багытталган жаңы 

негиздөө актысынын текстин иштеп чыгуу милдетин алган өкмөттүк конференция 

уюушулуп, 1997-жылы Амстердамда жаңы келишимге кол коюлуп, 1999-жылы 

күчүнө кирген. Анда төмөнкү жоболор каралган: 

 ЕБ алкагында мүчө мамлекеттердин жарандарынын эркин жүрүүсүн камсыз 
кылуу боюнча чараларды ишке ашыруу;  

 мүчө мамлекеттердин милдети демократиянын, адам укуктарынын жана 
мыйзамдын үстөмдүгүнүн принциптерин урматтоо;  

 ЕСтин социалдык саясатын активдештирүү; 

 бирдиктүү коопсуздук жана коргонуу саясатын түзүү;  

 чечимдерди кабыл алууда жана ЕБ мыйзамдарын калыптандырууда 
Европарламенттин ролун жогорулатуу [9]. 

 ЕБ мүчө-мамлекетине каршы санкциялар Европа Биримдигинин 

түзүлүшүнүн жана иштешинин негизги принциптерин олуттуу кайталап бузууга 

жол берген. Ошентип, келишимде Евросоюзга мүчө мамлекеттердин ортосундагы 

кызматташтыкты тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө багытталган эң маанилүү жоболор 

камтылган. 2000-жылдын 29-мартында Ниццада (Франция) жаңы Келишимге кол 

коюлган, анда институционалдык реформанын кээ бир актуалдуу көйгөйлөрү 

чечилген: кезектеги экспансия аяктагандан кийин ЕБ институттарынын саны жана 
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курамы, добуштарды бөлүштүрүү Кеңешинин тартиби, квалификациялуу көпчүлүк 

принцибинин колдонулушу ж.б. 

 Келишим Ирландиядагы референдумда четке кагылгандыктан 2 жылга артка 

жылдырылган. Бул маселе 2002-жылдын октябрында оң натыйжа менен өтүп, 

Ницца келишиминин 2003-жылдын башында күчүнө киришине мүмкүнчүлүк 

түзгөн. Кошумчалай кетсек, 2002-жылдын октябрында Брюсселде Еврокеңештин 

жыйыны болуп, анда Евробиримдиктин бешинчи кеңейүүсүнүн шарттары 

аныкталган, анын жыйынтыгында Борбордук жана Чыгыш Европанын 10 жаңы 

мамлекети Шериктештикке кошулууга тийиш болгон (Венгрия, Польша, Чехия, 

Румыния, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Словения). 

 Евробиримдиктин бешинчи кеңейиши бардык мурункулардан сапаттык 

жактан айырмаланат – мурда Евробиримдикке бир эле учурда үчтөн ашык жаңы 

мүчө кирбесе, азыр мүчө өлкөлөрдүн санын эки эсеге көбөйтгөн.  

 2004-жылдын 1-майында Европа Биримдигине Борбордук жана Чыгыш 

Европанын он өлкөсү, анын ичинде Мальта жана Кипр (аралдын грек бөлүгү), 

2007-жылы аларга Румыния жана Болгария расмий түрдө кошулуп, ошону менен 

бешинчи экспансия аяктаган. Бул бар болуу тарыхындагы аймактык жана адамдык 

көрсөткүчтөгү боюнча эң чоң биригүү болгон. 

 2013-жылдын 1-июлунда Хорватия Евробиримдиктин 28-мүчөсү болуп, 

тилекке каршы каржы маселесин чече алган эмес.  Борбордук жана Чыгыш Европа 

мамлекеттеринин товарларды эркин алмашуу боюнча башкы макулдашуусунан 

чыгып, өлкө өзүнүн сатуу рыногунун бир бөлүгүн жана хорватиялык товарлардын 

атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүндө олутту жоготууга учураган.  

 Ал эми Түркиянын 20 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келе жаткан 

Европа Биримдигине интеграциялоо маселеси өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. ЕЭКке 

«ассоциацияланган мүчөлүккө» биринчи расмий арыз Түркия тарабынан 1959-

жылдын июлунда берилген. Дал ошол учурдан тартып 1989-жылы кошулуудан баш 

тартканга чейин, бул тараптардын мамилелеринин биринчи этабы деп эсептесе 

болот. Бул мезгилде болгон мамилелердин негизи тузулгөн жана кызматташтыкты 

мындан ары өнүктүрүү боюнча бир катар маанилүү милдеттенмелер белгиленген. 

Ошол мезгилде Түркия менен ЕЭКтин ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө 

таасир эткен бир катар факторлор бар. Биринчиден, Коомчулукка мүчө болгон 

өлкөлөр Түркияга товарлардын негизги жеткирүүчүлөрү болгон. Макулдашуу түрк 

товарларынын Европа рыногуна чыгуусуна шарт түзмөк жана чет элдик 

инвестицияны тартууга жардам бермек. Экинчиден, Түркияны айыл чарбасын Рим 

келишиминин артыкчылыктарынын чөйрөсүнө кошуу мүмкүнчүлүгү кызыктырган. 

Үчүнчүдөн, ага илимий-изилдөө институтунун ички социалдык-экономикалык 

инфраструктурасын жакшыртуу жана модернизациялоого каражат керек болгон [5]. 

Түркиянын ЕБге интеграциясынын кийинки этабы өлкөнүн 1995-жылы Бажы 

биримдигине кириши менен болгон. 1998-жылы Еврокомиссия кабыл алган 

Евробиримдиктин укуктук стандарттарын ишке ашырууну жана Бажы 

биримдигинин шарттарын Түркиянын тейлөө жана айыл чарба секторлоруна 

жайылтууну караган «Түркия үчүн Европалык стратегия», 1999-жылы октябрда 

Европарламент «Түркиянын кошулуусу ЕБнин мындан аркы өнүгүшүнө, ошондой 

эле Европада тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоого маанилүү салым болот» [7] 

деген резолюция кабыл алган.  Акыры, 1999-жылы декабрда Европа Кеңешинин 

саммитинде Хельсинкиде Түркияга Европа Биримдигине кирүүгө талапкер өлкө 

макамын берүү чечими кабыл алынган. 

 2002-жылы күзүндө Режеп Эрдоган башында турган исламчыл Адилеттик 

жана Өнүгүү партиясы Түркияда бийликке келип, Евробиримдикке кирүү багытын 
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өлкөнүн артыкчылыктуу багыты катары белгилеген. 2005-жылдын 29-июнунда 

Еврокомиссия Түркия менен анын Евробиримдикке кошулуусу боюнча 

сүйлөшүүлөрдү баштоо боюнча расмий сунушун чыгарган. Ошол эле жылы 

сүйлөшүү процесси токтоп калган. Евробиримдиктин Түркиядагы ички саясий 

процесстерге тийгизген таасиринин деңгээли төмөндөгөн.  

 Буга 2004-2007-жылдардагы бешинчи кеңейүүдөн жана дүйнөлүк 

экономикадагы рецессиядан ЕБнин ―чарчашы‖,  Түркиянын европалык интеграция 

процессинин токтоп калышынын ички себептери да таасир эткен. Эң олуттуу 

факторлордун бири бийликчил партиянын авторитардык тенденцияларга өзгөрүү 

вектору болгон.  

 2000-жылдардын экинчи жарымында Түркия Жакынкы жана Ортоңку 

Чыгыш аймагындагы таасирин арттыра баштады. Аймактык жетекчиликтин 

жогорулаган амбициялары жана алардын экономикалык ийгиликтерине болгон 

ишеними алып келген. Проблемалардын бири да кыска мөөнөттө 

чечилбегендиктен, ондогон жылдар бою созулуп келе жаткан сүйлөшүүлөрдүн 

аягы көрүнбөйт. Түркия бүгүнкү күндө стратегиялык жактан маанилүү өлкө жана 

узак мөөнөттүү Евроатлантикалык союздашы болгонуна карабастан, Европа 

Биримдигинин процессти жандандырууга саясий эрки жетпейт. Учурда Сербия 

менен Черногория Еврокомиссиянын февраль айындагы презентациясынан кийин 

мүчөлүккө талапкер өлкөлөр катары расмий түрдө аталды. 

 2020-жылга карата Европа Биримдигинин кеңейүү боюнча жаңы саясаты 

коомчулуктун геостратегиялык максаты болуп саналат деп баса белгилеген. 

Еврокомиссиянын билдирүүсүндө айтылгандай, «сүйлөшүүлөр процессине 

көбүрөөк динамизм берүү үчүн, Еврокомиссия сүйлөшүүлөрдү алты тематикалык 

блокко топтоону сунуштайт. Бул негиздер, ички рынок, атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүк жана инклюзивдик өсүү, экологиялык күн тартиби жана туруктуу 

байланыштар, ресурстар жана айыл чарбасы, тышкы байланыштар». 

 Биздин оюбузча, мындан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү суроолорду 

жаратат, анткени экспансия саясатын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө терс таасирин 

тийгизген чечилбеген көйгөйлөрдүн жыйындысы бар. 

 Биринчиден, Европа Биримдигинин бардык мүчө-мамлекеттери жаңы 

мамлекеттердин кошулушун жактап жатканы айдан ачык.   

 Экинчиден, Brexit маселеси интеграциялык кыймылдын бардык 

аспектилерине өз таасирин сактап калууда, айрыкча анын өнүккөндүгүн эске 

алганда интеграциялык топтун экономикалык өсүшүнүн басаңдашы фонунда жана 

еврозонада көйгөйлөрдүн сакталышы. Улуу Британиянын Евробиримдиктен 

чыгышы менен байланышкан каржылык көйгөйлөрдөн тышкары, Brexit 

улутчулдук, улуттук таламдардын жана мамлекеттик суверенитеттин артыкчылыгы 

идеяларын белгилеген. 

 Үчүнчүдөн, алардын көбүндө интеграциялык процесске жаңы 

мамлекеттердин кириши экономикалык жылышка алып келген жок жана ЕБге 

мүчө-мамлекеттердин өсүп жаткан көлөмүн көтөрө албай жатканын көрсөттү. Ар 

кандай көйгөйлөр, алардын арасында Түндүк Африкадан жана Жакынкы 

Чыгыштан жаңы келген иммигранттардын миграциясы жана интеграциясы көйгөйү 

өзгөчөлөнүп турат. 

 Төртүнчүдөн, коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча, ЕБ 

жарандары анын кеңейишинен күмөн санашат, ошондуктан, 2019-жылы 47 пайыз 

респонденттер анын кеңейишине каршы чыгышкан4. 

 Ошентип, пандемия шартында экономикалык кризис курчуган заманбап 

шарттарда экспансия процессинин туруктуулугу, кандайдыр бир жол менен ал 
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иллюзия болуп эсептелет. Ошондуктан, бизге кыска мөөнөттө Евросоюзга мүчө 

мамлекеттердин лидерлери жана улуттар аралык актерлор толук мүчөлүккө ар 

кандай альтернативаларды талкуулоого умтулушат. Жана ошондой сценарий 

жакынкы келечекте Батыш Балкан өлкөлөрүндө да сыналышы мүмкүн. 
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Европа интеграциясы: тарыхы жана өбөлгөлөрү 

 
 Аннотация. Макала европалык интеграцияга байланышкан маселелерди кароого арналган. 

Автор европалык биримдик идеясынын пайда болуу жана өнүгүү тарыхына, бул теориянын 

түптөлүшүнө шарт түзгөн шарттарга жана анын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурат.  

 Аннотация.  Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся европейской 

интеграции. Основное внимание автор сосредотачивает на истории возникновения и развития 

идеи европейского единения, условиях, способствовавших укоренению этой теории, и ее 

характерных особенностях.  

 Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to European integration. The 

author focuses on the history of the emergence and development of the idea of European unity, the 

conditions that contributed to the rooting of this theory, and its characteristic features.  

 Негизги сөздөр: интеграция, улуттук мамлекеттер, Европа Биримдиги, өбөлгөлөр.  

 Ключевые слова: интеграция, национальные государства, Европейский Союз, предпосылки. 

 Key words: integration, national states, European Union, background. 

 

 Европа Биримдиги – уникалдуу уюм. Европа Биримдигинин пайда болушуна 

алып келген Европадагы интеграциялык процесстер, бир жагынан, Батыш 

цивилизациясынын өнүгүүсүнүн объективдүү натыйжасы болсо, экинчи жагынан, 

алар биздин замандын чакырыктарына, биринчи кезекте глобалдашууга жооп 

болуп саналат. Интеграция процесстеринин маанилүүлүгү алар институттардын үч 

деңгээлин бириктиргендигинде турат: Евробиримдиктин улуттар аралык 

институттары, улуттук мамлекеттер жана аймактык деңгээл. Ушуга байланыштуу 

Евробиримдиктин тажрыйбасын изилдөө дүйнөлүк саясаттагы жана эл аралык 

мамилелердеги акыркы өзгөрүүлөргө байланыштуу пайдалуу жана эффективдүү 

болушу мүмкүн. Европалык интеграция он эки жылдан ашык убакытты камтыйт, 

бул мезгилде бирдиктүү Европанын негиздөөчүлөрү жана куруучулары өнүгүүнүн 

оптималдуу жолун табуу үчүн тынымсыз күч-аракеттерди жумшашты. Интеграция 

Евробиримдиктин түзүлүшүнө негиз салган идеологиялык тармактын өнүгүүсүнүн 

узак тарыхына негизделген. XX кылымдын орто ченинде калыптанып калган 

системанын алдында бир нече кылымдар бою идеологиялык интеллектуалдык 

даярдык жана коопсуздук жана андан аркы өнүгүү үчүн европалык мамлекеттерди 

бириктирүүнүн мүмкүндүгү жана зарылчылыгы жөнүндө коомдук талкуу болгон. 
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Тарыхчылар белгилегендей, Европанын өзүнчө бир дүйнө катары идеясы 

кылымдар бою жипке тизилгендей болуп келет. Ал көптөгөн инкарнацияларга ээ 

болгон: ал Байыркы Грецияда миф жана бирдиктүү географиялык коомчулуктун 

концепциясы катары пайда болгон, кийинчерээк цивилизациянын үлгүсү болуп 

калган жана кээде Азия жана Америка элдеринин турмушун деспоттук уюштурууга 

каршы болгон. Философиялык ойдун эң мыкты өкүлдөрү Европадагы саясий 

долбоорлорун баяндап беришкен. Аларды ишке ашыруу боюнча конкреттүү 

аракеттер тез арада сунушталган, бирок, акыры, ийгиликсиз болуп ишке ашпай 

калган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин да, ири европалык курулуш башталганда, 

Европанын өз тагдырын өзү чечүүсү жөнүндөгү талаш-тартыштар токтогон эмес. 

Тескерисинче, көптөн бери иштелип чыккан татаал идеяны башка татаал 

долбоордон кантип ишке ашырууга болорун талкуулоонун жаңы айлампасын 

башталган. Грек мифиндеги, Зевс тарабынан уурдалып, Крит аралына жөнөтүлгөн 

финикиялык принцессаны эске албаганда, Европаны бириктирүүнүн биринчи 

идеясы географиялык болгон [1, 34-б.]. 

 Байыркы грек тарыхчысы Геродот өзүнүн «Тарых» трактатында 5-к. BC д. 

Азия менен Африканын жанындагы үч континенттин бири болгон Эгей деңизи 

менен Дон дарыясынын ортосунда жайгашкан Европаны чагылдырган. Көп өтпөй, 

Александр Македонскийдин басып алууларынан жана Рим империясы пайда 

болгондон кийин, бул чек аралар түндүк жана чыгыштагы варвар элдерине каршы 

туруп, бир кыйла кеңейген. 8-кылымда Араб басып алуулары христиандар менен 

мусулмандарды бөлүп турат. Чарльз Мартелдин армиясы биринчи жолу 

―европалыктар‖ армиясы деп аталып. 800-жылдары Император Карл "Европанын 

атасы" деп аталган. 1095-жылы Клермондо Рим папасы Урбан II Европа өлкөлөрүн 

крест жортуулу үчүн биригүүгө чакырган. Европа идеясы христианчылык менен 

тыгыз байланышта болуп, ошого жараша диний мааниге ээ болгон. 1453-жылы 

Константинополдун түрктөр тарабынан алынышы «европалык» деген сөзгө саясий 

маани берген. 

 Жаңы сунуштар континентте жүргүзүлүп жаткан кандуу согуштарга бөгөт 

коюу жана болгон тартипти сактап калуу максатында пайда болду. Бирдиктүү 

Европа идеясын билдирген ошол кездеги эң көрүнүктүү өкүлдөрдүн ичинен эң 

жогорку бийлик органы катары Франциянын Король Филипптин (XIV кылым) 

ордосунда Пьер Дюбуаны жана анын Принцтер Союзун бөлүп көрсөтүүгө болот. 

Чех королу Иржи Подебрад (1462) жана анын христиан мамлекеттеринин 

конфедерациясынын долбоору, герцог Сулли, англиялык корол Генрих IVнун 

кеңешчиси (XVI-XVII кылымдар), англиялык Вильям Пен жана анын 1692-

жылдагы «Азыркы учур жөнүндө эссе жана Европада келечектеги дүйнө», француз 

аббаты Сен-Пьер менен «Европада туруктуу тынчтык орнотуу долбоору» (1713). 

Булар Европаны трансформациялоо боюнча дагы эле чачыранды пландар болгон, 

бирок алар буга чейин эле олуттуу натыйжаларды берген. Ар кандай 

конфессиядагы мамлекеттерди жана ар кандай мамлекеттик системаларды 

бириктирген европалыктын саясий аң-сезиминин концепциясы кеңири жайылууда. 

 Европанын келечеги жөнүндөгү идеялардын кийинки айлампасы – Жаңы 

доордун мезгили. Ж.Ж. Руссо монархиялардын алкагында мындай мүмкүнчүлүккө 

өтө күмөн санаса да, европалык мамлекеттердин биримдигин жактаган. Иммануил 

Кант «Түбөлүк тынчтыкка карай» аттуу эмгегинде мамлекеттердин федерациясын 

тынчтыкты камсыз кылуунун каражаты катары, республикачылдыктын, 

федерализмдин жана мыйзамдын үстөмдүгүнүн салттарына негизделген 

жамааттарды түзүүгө багытталган өткөөл этап катары айткан. Клод Анри де Сен-

Симон 1814-жылы эки палатадан турган универсалдуу европалык парламенттин 
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концепциясын иштеп чыккан, «ал бардык улуттук өкмөттөрдөн жогору турган» [2, 

159]. Ошол мезгилде Европадагы мамлекеттердин биримдиги зарыл болгон 

тарыхый өбөлгөлөр али калыптана электигинен, негизинен таза саясий биригүү 

идеялары үстөмдүк кылгандыктан, долбоорлордун көбү коргонуу же чабуул 

коюучу аскерий түзүлүштөрдү түзүүнү карагандыктан союздарм үмкүн болгон 

эмес. Башка тармактар боюнча алгачкы кадамдар жаңыдан жасала баштады. 

Мисалы, XIX кылымда экономикада Европада экономикалык бирикмелерди жана 

эркин профсоюздарды түзүү талаптарын коѐ баштады. 1849-жылы Виктор Гюго 

Париж конгрессинде сөз сүйлөп, анда ал АКШнын долбоору боюнча Европаны, 

анын ичинде Россиянын аймагын түзүү идеясын колдоого чакырган. Биринчи 

дүйнөлүк согуштан кийин европалык биримдик олуттуу бөлүштүрүлгөн. Көптөгөн 

өлкөлөрдө жалпы европалык феномен кеңири талкуулана баштап, улуттук 

мамлекеттердин жарандарынын күнүмдүк жашоосуна жаңы концепцияны активдүү 

киргизген теориялык идеологдор жана саясатчылар пайда болгон. 20-жылдары 

австриялык Ричард Куденхове-Калерги америкалык моделге токтолуп, өзүнүн бир 

катар эмгектеринде («Жалпы Европа», «Жалпы Европа үчүн күрөш», «Европа 

ойгонот») Америка Кошмо Штаттарын түзүү боюнча конкреттүү сунуштарды 

алдыга койгон.  

 Ал эми дүйнөлүк эки согуштан кийин европалык мамлекеттердин оор абалы 

гана, дүйнөлүк шериктештикте Европанын позициясынын начарлашы, колониялык 

дүйнөнүн кыйрашы Батыш Европанын алдыңкы өлкөлөрүн азыркы оор кырдаалдан 

чыгуунун жолун активдүү издөөгө түрткү кылган. Бул европалык интеграциянын 

калыптануу тарыхында чыныгы бурулуш болгон, анткени талаш-тартыштардын 

предмети теориялык талкуулар талаасынан реалдуу мамлекеттик 

кызыкчылыктардын саясий практикасынын чөйрөсүнө кескин түрдө өткөн. 

 Уинстон Черчиллдин 1946-жылдын 19-сентябрында Цюрихте сүйлөгөн 

«Европа трагедиясы» жөнүндөгү сөзү чоң роль ойногон: ―Биз Европа Кошмо 

Штаттары сыяктуу нерсени түзүшүбүз керек... Эгерде алгач Европанын бардык 

мамлекеттери болбосо дагы, эрк көрсөтсө же Союзга кире алса, каалагандар 

биригиши үчүн бардыгын кылышыбыз керек‖ [3, 15-б.]. Европадагы заманбап 

интеграциянын өнүгүшүнө Конрад Аденауэр (Германия), Пол Генри Спаак 

(Бельгия), Альсид де Гаспери (Италия), Жан Монне жана Роберт Шуман (Франция) 

сыяктуу инсандар чоң салым кошушкан. Акыркылар европалык биримдиктин 

көптөгөн маселелери боюнча, анын ичинде көмүрдүн жана болоттун франциялык-

германдык ассоциациясын түзүү боюнча бири-бири менен тыгыз кызматташкан, 

бул иш жүзүндө Европалык Экономикалык Кызматташтык Уюмунун түзүлүшүнүн 

эң маанилүү өбөлгөлөрүнүн бири болуп кызмат кылган. Биригүү боюнча көптөгөн 

аракеттер мурда негизинен Европадагы тынчтык тартибине кызмат кылган саясий 

теорияларга негизделген. 1948-жылдагы Гаага конгресси жалпы европалык аң-

сезимди тарбиялоо аркылуу европалык маданий борборду түзүүгө чакырган. 

Таблицадан көрүнүп тургандай, Европадагы интеграциялык процесстин башталгыч 

чекити Франциянын тышкы иштер министри Р.Шумандын 1950-жылдын 9-

майындагы декларациясы болуп саналат. 

Таблица 

жыл Окуялар 

1951 – 1957  Жалпы көмүр жана болот рыногун түзүү (ECSC) 

1958 – 1968  

 

Бажы биримдигин жана товарлардын жалпы рыногун 

түзүү (ЕЭК) 

1969 – 1984  бирдиктүү ички рынокко өтүү үчүн өбөлгөлөрдү түзүү 

1985 – 1992  Бирдиктүү ички рынокту түзүү 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

48 
 

1991 – 2002  Экономикалык жана валюталык союзду түзүү 

2007  Уюмдун юридикалык субъектинин калыптанышы 

 

 Белгилей кетсек, «интеграция» термининин өзү салыштырмалуу жакында 

эле пайда болгон. Белгилүү америкалык экономист Ф.Мачлуп анын тарыхын 

изилдөөгө аракет кылып, анын 1942-жылдан эрте эмес пайда болгонун, 

тескерисинче, тез эле эл аралык экономикалык мамилелерде: эл аралык соодада, 

капиталдын агымында, финансы секторунда ж.б. колдонула баштаганын аныктаган 

[4, 11-б.]. 

 Бир топ аныктамалары бар ―саясий интеграция‖ түшүнүгү илимий 

терминологияга XX кылымдын 1940-жылдардын аягында жана 1950-жылдардын 

башында кирген. В.Г. Барановский өз эмгегинде саясий интеграцияны (латын 

тилинен ―integratio‖ – калыбына келтирүү, толуктоо) кеңири мааниде 

кызматташууга багытталган эки же андан көп саясий структуралардын 

жакындашуу процесси катары, ал эми тар чөйрөдө мамлекеттер аралык деңгээлдеги 

саясий системалардын белгилүү бир бүтүн комплексинин калыптануу процесси 

катары мүнөздөйт. Европалык интеграция Европа мамлекеттеринин коомдук жана 

саясий институттарынын өз ара аракеттенүү процесси менен аныкталып, жаңы 

саясий системаны – Европа биримдигин түзүүгө түрткү берет. Бул көрүнүш XX 

кылымдагы толкундоолорго жооп болгон жана Европадагы мамлекеттердин 

ортосундагы согушту болтурбай коюунун эн ылайыктуу жолу болуп эсептелет [5]. 

 Европадагы интеграция экономикалык гана эмес, ошондой эле саясий 

максаттарды да көздөгөн: Европанын көмүр жана болот боюнча коомчулугу өнөр 

жайды калыбына келтирүү маселелерин чечүүгө жана Франция менен 

Германиянын ортосундагы согуштан кийинки кызматташтыкты жөнгө салууга 

чакырылган. Эгерде европалык интеграциянын алгылыктуу шарттарын карай 

турган болсок, анда ата мекендик изилдөөлөрдүн тажрыйбасына Ю.А. Борко жана 

О.В. Буторина, ал, автордун айтымында, интеграцияны жактаган эң маанилүү 

факторлорду аныктаган. Алар өтө өнүккөн рынок экономикасы, полицентрдик 

структура жана өзгөчө маданий жана тарыхый жамаат болуп эсептелет [6, 176-б.]. 

 Жогорку өнүккөн рынок экономикасы үч компоненттен турат. Биринчиден, 

күчтүү өнөр жай кубаттуулугу зарыл компоненти болуп саналат. Интеграция 

өндүрүштүк кубаттуулукту чыңдоо үчүн керек эле, анткени согуштан кийинки 

шарттарда да Батыш Европанын мамлекеттери бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө 

экинчи орунду ээлеген. Изилдөөчү Ю.Шишков мындай деп белгилейт: «Батыш 

Европадагы жана дүйнөнүн башка региондорундагы интеграциялык аракеттердин 

тарыхы рынок тибиндеги улуттук экономикаларды өз ара тартуу жана бириктирүү 

алар жетишерлик жогорку техникалык жана экономикалык деңгээлге жеткенде гана 

мүмкүн боло тургандыгын көрсөттү. Ал эми тескерисинче, агрардык жана 

сырьелук профилдеги өлкөлөр үчүн интеграция объективдүү түрдө карама-каршы 

келет» [6]. Экинчиден, бир нече кылымдар бою интеграция процессин баштаган 

өлкөлөрдө үстөмдүк кылган экономиканын рыноктук түрү. Ал эми үчүнчүдөн, 

европалык мамлекеттерде экономиканын структурасынын бир тектүүлүгү камсыз 

кылынууга тийиш, ансыз мамлекеттердин бир тобунун чегинде интеграция мүмкүн 

эмес. Полицентрдик структура интеграциялык процесстердин пайда болушунун 

кийинки мүнөздөмөсү болуп саналат. Бир нече күчтүү мамлекеттердин (Франция, 

Германия, Италия жана Улуу Британия) тегерегине биригүү биримдикке кирген 

өлкөлөр үчүн дүйнөлүк саясаттын жогорку өнүккөн бир актерунун айланасына 

биригүүгө караганда алда канча көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул көбүнчө чечим 

кабыл алуудагы узурпация жана гегемондук мамлекеттин аймактагы үстөмдүгүнүн 
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коркунучун азайтат. Европада калыптанып калган өзгөчө маданий жана тарыхый 

коомчулук өзгөчө кызыгууну туудурат. Бүткүл өнүгүү тарыхында территориясы 

жана чийки заты менен чектелген Европа кийин интеграциянын негизин түзгөн 

идеяларды: мыйзам үстөмдүгү, көп кылымдык тажрыйбаны ийгиликтүү ишке 

ашыруу менен калктын жогорку жыштыгына ыңгайлашууга аргасыз болгон. 

Көпчүлүк ойчулдар жалпы тарыхый эс тутум элдердин биримдигинин негизи 

экенин баса белгилешет. Европада тарыхый мурастардан тышкары эбегейсиз зор 

маданий мурастар да бар. Элдерди консолидациялаган көптөгөн эмоционалдык 

байланыштарды аныктоочу жана түзүүчү компоненттердин бири – бул маданий 

доминант. Саясат таануучулар жана тарыхчылар өз эмгектеринде ―жалпы 

европалык тагдыр‖ деген терминди көп колдонушат, бул Европанын 

тургундарынын тарыхый өнүгүүнүн белгилүү бир жалпы жолун жана 

этногеографиялык бүтүндүгүн аңдап билүүсүн билдирет. ―Европалык идея‖ 

ошондой эле салттар, баалуулуктар (тынчтык, гүлдөп-өнүгүү жана мыйзам 

үстөмдүгү) жана эл аралык саясий система концепциясы сыяктуу түшүнүктөрдүн 

ортосундагы тең салмактуулуктун татаал өз ара байланыш системасы менен 

мүнөздөлөт. 

 Интеграция жалпы принциптерге жана баалуулуктарга, жүрүм-турумдун 

каада-салттарына жана нормаларына ылайык жашоону белгилүү бир бириктирүү 

тенденциясын билдирет, ошондуктан, Европа Биримдигинин регионалдык 

деңгээлинде улуттук мамлекеттердин интеграциясы маданий салттардын 

окшоштугун эске алуу менен салыштырмалуу жеңил болуп саналат. 

Интеграциялык процесстердин натыйжасында бирдиктүү саясий күч түзүлөт, анын 

ичинде ага мүчө-мамлекеттердин биргелешкен потенциалы, региондогу геосаясий 

багытты өзгөртүп, интеграциялык процесстерге катышпаган коңшу мамлекеттерге 

түздөн-түз таасирин тийгизет. 

 Ааламдашуу коомдун маданий жана руханий чөйрөсүнө алып келген 

эбегейсиз зор өзгөрүүлөр ачык-айкын көрүнүп турат. Бул өзгөрүүлөр биздин 

замандын тез өзгөрүп жаткан шарттарында улуттук же жергиликтүү жамааттардын 

алкактары менен чектелип калуу дээрлик мүмкүн эмес экенин көрсөтүп турат. 

Европанын интеграциясы жарым-жартылай ар түрдүү маданияттарга таандык 

адамдардын жашоо образындагы жана жүрүм-турумундагы айырмачылыктарды 

жок кылууда, алардын бирдиктүү маданий тажрыйба менен таанышууда, 

универсалдуу баалуулуктар системасын, эстетикалык жана көркөм табитти 

колдонууда көрүнөт. Азыркы учурда Европа Биримдиги толук кандуу аналогу жок 

уюм, ал бүткүл дүйнөнүн кубаттуу геосаясий жана экономикалык борбору. Европа 

мамлекеттерин жамааттык укуктун бекем байланыштары, бирдиктүү 

интеграциялык институттар жана бирдиктүү ички рынок мейкиндигинде тыгыз 

экономикалык байланыштар байланыштырып турат. Бирок интеграциялык 

процесстердин өнүгүүсүнүн азыркы этабы тез жана адекваттуу жооп кайтарууну 

талап кылган белгилүү бир чакырыктардын болушу менен байланышкан. 

 Биздин замандын чакырыктарынын бири көбүнчө глобалдашуу деп аталат, 

ал европалык интеграция процесстеринин социалдык жана маданий негиздерин 

бузуп, ошону менен жекелештирүү процесстерин тездетет. Натыйжада, Батыш 

Европа цивилизациясынын фундаменталдык негиздери – үй-бүлө, чиркөө, 

протестанттык этика, католик традициализми, саясий көп партиялуулук, 

мамлекеттик улут – өз таасирин жоготуп баратат. Европанын жашоочуларынын тез 

картаюусу, жергиликтүү калктын төрөлүү көрсөткүчүнүн төмөн болушу8 жана 

иммигранттардын агымы коомдогу этникалык жана маданий тең салмактуулуктун 

олуттуу бузулушуна жана жалпысынан айрым топтордун жашоо сапатынын 
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төмөндөшүнө алып келет. Акыркы жылдардагы финансылык-экономикалык 

каатчылыктын кесепети болуп калган массалык жумушсуздук, квалификациялуу 

жумушчу күчүн жоготуу, евронун арзандашы дүйнөлүк рыноктордо көптөгөн 

тармактардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жоготкондугу жөнүндө айтып 

жатат. Мунун баары экстремизмдин жана оңчул радикализмдин күчөшү, 

мамлекеттик органдарга шайлоодо радикалдык партиялардын жеңиши жана анын 

натыйжасында евроскептицизм феноменинин жайылуусу менен курчуп жатат. 

«Европа болуу» деген объективдүү реалдуулук менен «европа болуу» деген 

субъективдүү сезимдин ортосунда чоң айырма бар. Европанын жашоочулары, 

албетте, алардын жашоо образындагы, маданиятындагы жана дүйнө таанымындагы 

айырмасын түшүнүшөт, бирок бул азырынча чыныгы европалык иденттүүлүк 

жөнүндө айта албайт. Евробиримдиктин чыгышты көздөй акыркы экспансиясы 

интеграциянын локомотивдери болгон өлкөлөр үчүн адам чыдагыс экономикалык 

жүк болуп калды. Жарандардын жалпы европалык өкмөткө ишенбөөчүлүк абалы 

европалык институттардын ортосундагы ички саясий күрөштүн курчушуна жана 

алардын ортосундагы чечимдердин начар координацияланышына байланыштуу да 

курчуп жатат. Жогорудагы аспектилерге карабастан, европалыктардын көбү 

Евробиримдиктин кеңейүүсүнө кыйла оң көз карашта жана бул процесстин 

маанилүүлүгүн түшүнүп, биримдиктин курамы канчалык чоң болсо, анын 

дүйнөнүн геосаясий мейкиндигиндеги ролу ошончолук маанилүү экенин 

түшүнүшөт. Интеграция процессинде улуттук мамлекеттер гипотетикалык улуттар 

аралык кызыкчылыктарды эмес, толук объективдүү өздүк мамлекеттик 

кызыкчылыктарды ишке ашырууну көздөп жатканы да ачык эле көрүнүп турат [7]. 

 Социалдык-саясий туруктуулуктун акыркы чакырыктарына байланыштуу 

ЕБге мүчө мамлекеттердин интеграциялык процесстеринин сапаттык жаңы 

стратегияларын издөө маселелери көтөрүлүүдө. ЕБ үчүн ички өнүгүүнүн негизги 

маселелери боюнча макулдашууга жетишүү болуп көрбөгөндөй маанилүү. Атап 

айтканда, Лиссабон келишими бир катар негизги милдеттерди чечүү үчүн иштелип 

чыккан, алардын арасында жалпы европалык институттардын өнүгүшүнө жана 

ишине жаңы дем берүү, ички атаандаштыкты күчөтүү, улуттар аралык 

институттардын баалуулугун жогорулатуу жөнүндө көп айтылат. 10. Демек, 

европалык интеграциянын жалпы картинасын толук көрсөтүү үчүн бул кубулушту 

изилдөөгө комплекстүү мамиле кылуу, интеграциянын келип чыгышына кайрылуу 

жана анын жүрүшүнүн заманбап тенденциялары менен байланышы зарыл. 

 Ошентип, европалык интеграция идеясы өзүнүн өнүгүүсүндө узак тарыхый 

мезгилди жана XX кылымдын фундаменталдуу окуяларын басып өттү деп айтууга 

болот. Белгилей кетсек, континенттеги интеграция мамлекеттер аралык 

байланыштарды чыңдоого шарт түзгөн факторлордун бүтүндөй тизмеси болгон, 

анын ичинде тарыхый, социалдык-маданий, экономикалык, ички жана тышкы 

саясат, алардын комплекстүү өз ара аракеттешүүсү Европаны өзгөчө кырдаалга 

койгон. Интеграция ал үчүн эң логикалуу жана андан аркы өнүгүү үчүн 

эффективдүү альтернатива болуп калган өнүгүү баскычы болуп эсептелет. 
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Евросоюздун азыркы мезгилдеги орду жана ролу 

 
 Аннотация. Бул макалада Европа Биримдиги, анын түзүлүшү, азыркы коомдогу орду жана 

ролу көрсөтүлгөн. Евробиримдик экономикалык интеграцияны ырааттуу тереңдетүүнүн негизинде 

эл аралык кызматташтыктын прогрессивдүү формаларын жана натыйжаларын көрсөткөн 

классикалык жаңы моделге айланган эң ири саясий жана экономикалык бирикмеси болуп 

эсептелет. Европа Биримдиги дүйнөлүк глобалдашуу процессинин активдүү катышуучусу. 

Евробиримдик дүйнөдөгү байлыктын төрттөн бир бөлүгүн өндүргөн эң ири ―глобалдык соода 

держава‖ болуп саналат. 

 Аннотация. В данной статье рассматривается о Европейском Союзе, его структуре, 

месте и роли в современном обществе. Европейский союз является крупнейшим политическим и 

экономическим объединением, ставшим классической новой моделью, демонстрирующей 

прогрессивные формы и результаты международного сотрудничества на основе постепенного 

углубления экономической интеграции. Европейский Союз является активным участником процесса 

глобализации. Европейский союз является крупнейшей в мире «глобальной торговой державой», 

производящей четверть мирового богатства. 

 Abstract. This article tells about the European Union, its structure, place and role in modern 

society. The European Union is the largest political and economic entity that has established a classical 

new model, demonstrating progressive forms and the results of international cooperation based on a 

gradual deepening of economic integration. The European Union is an active participant in the process of 

globalization. The European Union is the largest in the world of the "global trading power", producing a 

quarter of the world's wealth. 

 Урунттуу сөздөр: Европа биримдиги, глобалдашуу, БЕНИЛЮКС, европа соту, 

европарламент, евро.  

 Ключевые слова: Евросоюз, глобализация, БЕНИЛЮКС, Европейский суд, Европарламент, 

Евро. 

 Key words: European Union, globalization, BENELUX, European Court, European Parliament, 

Euro. 

 

 Евросоюз дүйнөдөгү мамлекеттердин эң ири саясий жана экономикалык 

бирикмеси болуп эсептелет. Европалык биримдиктин учурдагы абалы төмөнкү 

негизги көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт. Территориясы 4331 миң чарчы метр. км. 

түзгөн бирикменин, калкы 489,4 миллион киши, ички дүң продукциясы 8105 

миллиард еврону түзөт. Евробиримдиктин түзүлүшүнүн тарыхы жарым кылымды 

түзөт. 1950-жылдары Батыш Европанын бир катар өлкөлөрү өнүгүүнүн жаңы 

жолун – экономикалык жана саясий интеграцияны тандап алышкан. Анын даярдоо 

этабы согуштан кийинки биринчи беш жылдык (1945-1950-жылдар) болгон. 1948-

жылы Европалык Экономикалык Кызматташтык Уюму, кийинчерээк 

Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү Уюму Маршалл планы боюнча 

Европага АКШдан келген жардамды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Ошол эле жылы 

Бельгия, Нидерланд жана Люксембург кирген БЕНИЛЮКС бажы союзу түзүлгөн. 

БЕНИЛЮКС европалык экономикалык интеграциянын алгачкы этабында 

экономикалык чөйрөдөгү эл аралык кызматташтыктын мүмкүн болгон формаларын 

жана натыйжаларын көрсөткөн үлгү жана позитивдүү үлгү болгон [1]. 

 БЭКтин жумушчу аппаратында улуттук өкмөттөрдөн көз карандысыз 20 

миңден ашык европалык чиновниктер бар. 
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1. Европа Биримдигинин Кеңеши (Министрлер Кеңеши) 

     Европа биримдигинин Кеңеши, Евробиримдиктин Министрлер Кеңеши 

катары белгилүү, чечим кабыл алуучу орган болуп саналат. Анын алкагында 

улуттук өкмөт мүчөлөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ЕБ документтерин, анын 

ичинде мыйзам актыларын талкуулашат жана добуш берүү аркылуу аларды кабыл 

алат же четке кагат. 

     Министрлер Совети - бул уникалдуу орган. Эреже катары, анын 

жыйындарына Евробиримдиктин бардык 27 өлкөсүнүн өкүлдөрү, негизинен, 

министрлер деңгээлинде катышат. Ал эми Министрлер Советинин отурумунун 

аталышы жана анын курамы талкууланып жаткан темага жараша ар бир жолу 

өзгөрүп турат. Министрлер Советинин отурумунун 25 ар түрдүү жалпы маселелер 

боюнча, экономика жана финансы, айыл чарба, транспорт, энергетика ж.б. 

Евробиримдиктин Министрлер кеңешинин жалпы маселелери (тышкы иштер 

министрлери), экономика жана финансы (финансы министрлери) жана айыл чарба 

(айыл чарба министрлери) боюнча жыйналыштары ай сайын өткөрүлөт. Ал эми 

транспорт, энергетика, өнөр жай жана экология маселелери боюнча «министрлер 

кеңештери» жылына эки-төрт жолу чогулат. 

     Министрлер Евробиримдиктин Министрлер Кеңешинде кабыл алынган 

чечимдер үчүн улуттук парламенттерге жооп беришет, бирок бул чечимдерди 

жокко чыгарууга болбойт. Министрлер Совети тарабынан кабыл алынган мыйзам 

актылары токтомдор, директивалар, чечимдер, сунуштар жана корутундулар 

түрүндө болушу мүмкүн. Регламент милдеттүү болуп саналат жана катышуучу 

өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарына киргизилген. Директивалар да милдеттуу. 

Чечимдер алар даректелгендер үчүн (бир, бир нече же бардык ЕБ өлкөлөрү, айрым 

компаниялар же жеке адамдар) үчүн милдеттүү. Сунуштар жана пикирлер 

милдеттүү эмес. Милдеттүү жоболор жана директивалар бардык катышуучу-

өлкөлөр тарабынан аткарылат, бирок аларды ишке ашыруунун ыкмаларын тандоо 

улуттук өкмөттөрдүн прерогативи болуп саналат. 

     Көпчүлүк маселелер алдын ала талкуулангандан кийин гана Министрлер 

Советинин отурумунун күн тартибине киргизилет. Евробиримдиктин ар бир 

мамлекетинин Брюсселде Туруктуу өкүлчүлүгү бар, анда дипломаттар гана эмес, 

бардык улуттук министрликтердин кызматкерлери да иштешет. Бул миссиялардын 

башчылары жума сайын анын французча аталышынын баш тамгалары менен 

COREPER деп аталган Туруктуу өкүлдөр комитетинин алкагында чогулушат. 

Мындай жолугушуулардын жүрүшүндө катышуучу өлкөлөрдүн элчилери жана 

улуттук расмий өкүлдөрү Министрлер кеңешинин деңгээлинде чечилүүгө тийиш 

болгон маселелерди кеңири иштеп чыгышат. 

     Коомдоштуктарды түзүүчү келишимдерге ылайык, алардын профилине 

жараша Министрлер Советинин чечимдери бир добуштан же квалификациялуу 

көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Ар бир катышуучу өлкөнүн добуштарынын 

саны анын экономикасынын көлөмүнө жараша болот, ал эми өлкөнүн эч кимиси 

жеке чечимди ишке ашыра албайт же бөгөт коѐ албайт. 

     Министрлер Советинин Председателинин кызматын кезеги менен бардык 

катышуучу өлкөлөрдүн өкүлдөрү ээлейт. Адатта бул милдеттерди тышкы иштер 

министрлери 6 айдын ичинде аткарышат. 2006-жылдын биринчи жарымында 

Австрия ЕСке төрагалык кылган, 2006-жылдын экинчи жарымында төрагалык 

Финляндияга өткөн, андан кийин Германия төрагалык кылат ж.б.у.с. 

 2. Европарламент 

     Евробиримдиктин бардык мүчө-мамлекеттеринин жарандары тарабынан 

жалпы элдик добуш берүү менен шайланган Европарламент дүйнөдөгү эң чоң көп 
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улуттуу парламент болуп саналат. Анын негизги милдеттери мыйзам чыгаруу 

ишмердүүлүгү, аткаруу бийлигинин (ЕБ Комиссиясы) ишин көзөмөлдөө, ЕБ 

бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана кабыл алуу болуп саналат. 

     Европарламенттин таасири башка маселелерде да көрүнүп турат, атап 

айтканда, бул органдардын жыйындарында ЕБ Комиссиясына жана Министрлер 

Кеңешине оозеки же жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарды берүү укугунан. Мындан 

тышкары, Европарламент БЭКти таркатууга укуктуу. Бул үчүн ал үчтөн экисинин 

көпчүлүк добушу менен Комиссиянын канааттандырарлык эмес иши жөнүндө өз 

пикирин билдирүүсү керек, андан кийин ал өзүнүн таркатылышы жөнүндө 

жарыялоого тийиш. 

     ЕБге жаңы мүчөлөр киргенде, ассоциацияланган мүчөлүк жана башка 

өлкөлөр менен соода келишимдери боюнча келишимдерди түзүүдө 

Европарламенттин макулдугу талап кылынат. Европарламенттин мүчөлөрү беш 

жылдык мөөнөткө шайланат. Акыркы шайлоо 2004-жылы июнь айында болгон. 

Брюсселде Европарламенттин өзүнүн жумушчу жайлары бар, ал жерде анын 

комитеттеринин жыйындары жана ар кандай жыйындар өткөрүлөт. Ай сайын 

пленардык жыйындар Франция менен Германиянын талабы боюнча Франциянын 

Страсбург шаарында (Евробиримдиктин бул эки алдыңкы мүчөлөрүнүн 

ортосундагы мурдагы ―талаш-тартыш‖) өткөрүлөт, бул алардын согуштан кийинки 

биримдигин жана чыр-чатактарды чечүүнүн жолу катары согушту четке кагуу 

болуп саналат. 

 3. Европа соту. 

     ЕБнин болушу анын бардык мүчө-мамлекеттери, ЕБ органдары жана айрым 

жарандар тарабынан европалык же коммунитардык укук деген ат менен 

юридикалык практикага киргизилип жаткан белгиленген эрежелердин милдеттүү 

мүнөзүн таануу менен шартталган. 

     Люксембургда жайгашкан Европа Биримдигинин Адилет Соту 1954-

жылдан бери иштейт. Ал ЕБнин ишмердүүлүгүнө байланыштуу бардык маселелер 

боюнча ЕБ өлкөлөрүнүн эң жогорку соту болуп саналат. Ал мүчө мамлекеттердин 

ортосундагы жалпы макулдашуу боюнча Министрлер Кеңеши тарабынан 6 жылдык 

мөөнөткө дайындалган 15 судьядан жана 9 башкы адвокаттан турат. 

     Судьялар көз карандысыздыгы шексиз жана өз өлкөлөрүндөгү эң жогорку 

судьялык кызматтарга дайындалуу үчүн зарыл болгон сапаттарга ээ адамдардын 

арасынан тандалып алынат.   Башкы адвокаттар юридикалык көз карандысыздыкка 

ээ. Алар Адилет Сотуна ар бир конкреттүү иш боюнча көтөрүлгөн бардык укуктук 

маселелерди кароо менен корутундусун жана Соттун чечиминин долбоорун 

беришет. 

     ЕБ Сотунун алдында Париж жана Рим келишимдерин, ошондой эле 

Министрлер Кеңеши жана ЕБ Комиссиясы тарабынан кабыл алынган укуктук 

актыларды чечмелөөдө жана колдонууда мыйзамдардын бирдей сакталышын 

камсыз кылуу милдети турат. Европа соту ЕБ өлкөлөрүнүн ортосунда, айрым 

өлкөлөр менен ЕБ ортосунда, ЕБ институттарынын ортосунда, ЕБ менен 

юридикалык же жеке жактардын, анын ичинде анын органдарынын кызматкерлери 

ортосунда келип чыккан талаштарды жөнгө салат. Сот эл аралык келишимдер жана 

ага улуттук соттор тарабынан берилген иштерди алдын ала кароо боюнча өз 

корутундусун берет.  Европалык Соттун карамагында эч кандай мажбурлоо 

каражаттары жок, бирок анын чечимдери, эреже катары, ЕБдин бардык 

өлкөлөрүндө катуу аткаруу үчүн кабыл алынат. 

 4. Европалык аудиторлор соту 
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     Европалык Аудиторлор Соту - ЕБ бюджеттик каражаттарынын максаттуу 

пайдаланылышын көзөмөлдөө негизги милдети болуп саналган контролдоо жана 

аудитордук орган. Каржы жылынын аягында палата Европарламентке жана 

Министрлер Кеңешине бюджетти талаптагыдай аткаруу маселелери боюнча 

бардык сын-пикирлерди жана сунуштарды чагылдырган отчет берет. Европа 

аудиторлор сотунда 27 өкүл бар (ар бир ЕБ өлкөсүнөн бирден). Анын штаб-

квартирасы Люксембургда. 

 5. Европа инвестициялык банкы (EИБ) 

     Европа инвестициялык банкы Рим келишимине ылайык 1958-жылы 

түзүлгөн. Евробиримдиктин бардык өлкөлөрү анын мүчөлөрү болуп эсептелет. 

Банктын башкы кеңсеси Люксембургда жайгашкан. 

     ЕИБ орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү долбоорлорду, ошондой эле 

экономиканын мамлекеттик жана жеке секторлорунда, биринчи кезекте транспорт, 

энергетика, телекоммуникация тармагында ЕБнин тең салмактуу өнүгүшүнө салым 

кошкон программаларда жеңилдетилген кредиттерди берет. Банк ошондой эле 

Борбордук жана Чыгыш Европанын, Жер Ортолук деңизинин, Африканын, Кариб 

деңизинин жана Тынч океанынын ЕБ менен ассоциациялык келишимдери бар 

өлкөлөрдөгү долбоорлорду каржылайт. ЕИБ жалпысынан долбоордун наркынын 

50% ашкан кредиттерди бербейт. 

    Европа инвестициялык банкы көз карандысыз банк мекемеси болуп саналат. 

Анын эң жогорку органы – башкаруучулар кеңеши, анын мүчөлөрү ар бир өлкөдөн 

каржы министринин деңгээлинде дайындалат. Оперативдүү башкаруу Директорлор 

кеңеши тарабынан ишке ашырылат (Евробиримдиктин ар бир өлкөсүнөн бирден 

директор жана ЕБ Комиссиясынан бирден). ЕИБнын аткаруучу органы болуп 

Банктын Президенти жана алты вице-президенти кирген Утурумдук операцияларды 

башкаруу боюнча комитет саналат. 

    ЕБ бюджеттик каражаттар ЕИБ тарабынан пайдаланылбайт. Банк ЕБнин 

экономикалык жана финансылык саясатынын алкагында иш алып баруу менен 

дүйнөлүк рынокто өз атынан кредиттик ресурстарды тартат [2]. 

 Евробиримдик экономикалык интеграцияны ырааттуу тереңдетүүнүн 

негизинде эл аралык кызматташтыктын прогрессивдүү формаларын жана 

натыйжаларын көрсөткөн классикалык жаңы моделге айланды. 

 Азыр Батыш, Түштүк, Чыгыш жана Түндүк Европа өлкөлөрүн камтыган 

жана дүйнөлүк өнүгүүгө олуттуу таасирин тийгизген интеграциялык процесс 1952-

жылы биринчи интеграциялык институттун – Европалык көмүр жана болот 

шериктештиги түзүлүшү менен башталган. Бул процесстеги кийинки этап 1957-

жылы атомдук энергия боюнча европалык шериктештикти (Евратом) жана 

Европалык экономикалык шериктештикти (ЕЭК) түзүү жөнүндөгү келишимге кол 

коюлган. Бул үч интеграциялык бирикме 1967-жылы биригип, «Европа 

шериктештигин» түзүп, 1993-жылдан кийин «Европа Биримдиги» (ЕБ) деп аталып 

калган [3]. 

 Европа Биримдиги дүйнөлүк глобалдашуу процессинин активдүү 

катышуучусу. Евробиримдик дүйнөдөгү байлыктын төрттөн бир бөлүгүн өндүргөн 

эң ири ―глобалдык соода держава‖ болуп саналат. Европа Биримдиги – бирдиктүү 

мыйзамдардын жана бирдиктүү акча-кредит саясатынын алкагында улуттук 

чарбалык системалардын оптималдуу иштешин камсыз кылган жана жакынкы 

келечекте дүйнөдөгү эң ири бирдиктүү региондук экономиканы түзүүнү 

болжолдогон уникалдуу улуттар аралык экономикалык түзүлүш. 

 Интеграция процессинин негизин түзгөн экономикалык кызматташтык 

убакыттын өтүшү менен тышкы саясат, коопсуздук жана коргонуу жаатындагы 
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аракеттерди, анын ичинде аскердик аспектилерди координациялоо менен чыңдалып 

толукталган.  

 Сандык жана андан тышкары сапаттык критерийлер боюнча да аяктоодон 

алыс болгон Евробиримдиктин Чыгышка кеңейүүсүнүн азыркы этабы европалык 

интеграциялык процессти өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири болуп 

саналат. 

     Чыгышка экспансия стратегиясын ишке ашыруунун натыйжасында ЕБнын 

саясий ролу анын түздөн-түз таасиринин чөйрөсүнө БЭК өлкөлөрүнүн 

катышуусунун эсебинен күчөйт. Экономикалык максат – бул өлкөлөрдү бирдиктүү 

европалык рынокко киргизүү аркылуу дүйнөлүк экономикада жана эл аралык 

экономикалык мамилелерде ЕБнин позициясын бекемдөө. Евробиримдиктин 

расмий документтеринде чыгышты көздөй экспансия ―саясий зарылчылык жана 

ошол эле учурда Европа үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк‖ катары чечмеленет [3]. 

 Заманбап дүйнөнүн өнүгүүсүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү жана тенденциясы 

анын глобалдашуусу болуп саналат. Саясий чөйрөдөгү ааламдашуу геосаясатта да 

байкалат. Бул макалада геосаясат бир эле мезгилде мамлекет жана процесс – анын 

бардык субъекттеринин өз ара көз карандылыгынан улам жаңы эл аралык 

мамилелердин, жаңы дүйнөлүк түзүлүштүн калыптануу процесси катары 

түшүнүлөт. 

 Азыркы дүйнөдө саясий процесстердин ааламдашуусу менен катар 

экономикалык процесстердин глобалдашы активдүү жүрүп жатат. Тарыхый жана 

экономикалык адабияттарда экономикадагы глобалдашуу процесстерине карата 

түрдүү терминдер колдонулат: ―экономиканы глобалдаштыруу‖, ―экономикалык 

интернационалдаштыруу‖ жана бул процесстин субъекттеринин ар биринин 

таламдары баарынан жогору. 

Европа Биримдиги ааламдашып жаткан дүйнөнүн бир бөлүгү жана бул дүйнөнүн 

субъекти катары анын өзүнүн геосаясий жана геоэкономикалык кызыкчылыктары 

бар. Биздин оюбузча, «кызыкчылык» категориясы объективдүү (саясий, 

экономикалык жана социалдык жактан шартталган керектөөлөр) жана 

субъективдүү (бул керектөөлөрдү аңдоо) компоненттерди бириктирип, алар 

жөнүндөгү муктаждыктарды же идеяларды ишке ашырууга умтулуу катары 

аракеттенет жана саясаттын негизги, маанилүү элементи. Бул учурда бул принцип 

ЕБнин болушу жана өнүгүшү үчүн жагымдуу шарттарды сактоону камтыйт. 

 Эл аралык мамилелер - бул бири-бири менен байланышкан чаралардын жана 

чечимдердин комплекси. Көбүнчө ички жана тышкы саясатта мамлекеттин ролу 

акырындык менен төмөндөп, ошол эле учурда туруктуу мүнөзгө ээ болгон ири 

саясий жана экономикалык уюмдардын жана корпорациялардын таасири күчөп 

жатканы кездешет. Азыраак өнүккөн өлкөлөрдө мындайлар болот: жеке 

корпорациялар мамлекеттик чөйрөгө кирип, алардын таасири күчтүү болгондон 

кийин мамлекеттик бийлик органдары мындай корпорацияларга баш ийет. Жогорку 

өнүккөн өлкөлөрдө мындай тенденция байкалбайт. Ошол эле учурда өлкөдө ири 

кендердин болушу ага саясий жактан да, экономикалык жактан да ишеним бербейт. 

Мындан тыянак чыгарууга болот: ири резервдер буга чейин эле белгилүү бир 

саясий жана экономикалык таасирге ээ болгон өлкөгө гана жардам бере алат. 

Мамлекет өз кызыкчылыгын коргой албаса, анын эки жолу бар. 

 Европа Биримдиги үчүн глобалдашуу 2004-жылы мурдагы СЭВ өлкөлөрү 

киргенден кийин келип, уюм ар түрдүү болуп калган. Ошондой эле, 

ааламдашуудагы күчтүү секирик биполярдык системанын кыйрашынан жана 

Кансыз согуш аяктагандан кийин болгон. Бул ар түрдүү өлкөлөрдүн өз ара көз 

карандылыгын күчөткөн рынок экономикасынын жайылышына байланыштуу 
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болгон. Ушуну менен катар учунчу өлкөлөрдүн өнүгүшү уланды, бул Европанын эл 

аралык аренадагы позициясын начарлаткан. 

 21-кылымдын биринчи жарымында эле Батыштын кансыз согуштагы 

жеңиши дүйнөгө стабилдүүлүктү жана динамизмди убада кылбаганы айкын 

болгон. Коопсуздук проблемалары пайда болуп, Жакынкы Чыгышта, Балканда, 

Африка континентинде жана бүткүл постсоветтик мейкиндикте чыңалуунун 

очоктору пайда боло баштаган. Ал эми 2008-жылы башталган кризис пайда болгон 

чыр-чатакты андан ары күчөткөн. 

 Ушуга байланыштуу коңшу мамлекеттердин уюшкан кылмыштуулукка жана 

терроризмге каршы күрөштө кызматташуусу маалымат алмашуу жана 

макулдашылган ыкчам аракеттерден башталат. Улуттук бийликтер Europol жана 

Eurojust менен иштешет, алардын ыйгарым укуктары байкаларлык өсүп жатат. 

2004-жылы камакка алуу ордери иштей баштаган, бул кылмышкерлерди кармоо 

процедурасын кыйла жеңилдеткен. Финансылык кризисти кандайдыр бир жол 

менен токтотуу үчүн Европанын Борбордук банкы улуттук валютаны еврого (2007-

2008-ж.) «байлоону» чечкен. Ошентип, евро доллардан кийинки экинчи маанилүү 

дүйнөлүк валюта болуп калды. (Анын долларга карата курсу байкаларлык өстү). 

Бул чечим евроаймактын банк тутумунун абалын турукташтырууга жардам берип, 

бул Европада гана эмес, бүткүл дүйнөдө ECB беделинин өсүшүнө өбөлгө түзгөн[4]. 

 Мындан биз азыркы дүйнөнүн кубаттуу борборлорунун бири болуу үчүн 

Евробиримдик көп күч-аракет жумшашы керек деген тыянак чыгарсак болот. ЕБ 

өлкөлөрү биригип, саясат секириксиз ырааттуу өнүгүүсү керек. Кээ бир мүчө 

мамлекеттерде экономикалык ажырымды кыскартуу, жаңы институционалдык 

реформаларды жүргүзүү жана европалык интеграциянын жаңы узак мөөнөттүү 

максаттарын аныктоо зарыл. 
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 XX кылымдын башында Туркестан Россия империясынын орус эмес 

маданияттын элдери жыш отурукташкан жападан жалгыз классикалык колониясы 

болгон. Туркестан борбордон алыс жайгашкандыктан жана башка мамлекеттер 

менен чектеш болбогондуктан, талаа чөлкөмүнөн айырмаланып, дайыма орус 

бийлигинин өзгөчө көзөмөлүндө болгон. Буга бир катар себептер таасир эткен. 

 XX кылымдын башында Россия империясы экспансиясынын чегине жетип, 

мессиандык импульсун түгөтүп, Япония менен болгон согушта жеңилип калганда, 

орус бюрократиясынын батышташкан чөйрөсү модернизацияга жана орус тилдүү 

ассимиляцияга баш ийбеген миллиондогон мусулмандарга тынчсыздана баштаган. 

Наливкин өзүнүн «Багынтуу саясаты жөнүндө бир нече сөз» (1906) деген 

макаласында төмөнкүдөй тыянак чыгарат: «Россия чегинүүгө, өзүнүн мессиялык 

идеологиясынан баш тартууга, башка жерглиликтүү маданияттарды цивилизация 

катары таанууга тийиш жана энергиясын ички трансформацияга багытттоосу 

керек» [6]. 

 Ал эми бийлик чөйрөлөрүндө прагматикалык жана колониялык мамиле 

уламдан-улам көтөрүлүп, Туркестанды Европанын океандын тышындагы 

колониялары сыяктуу үлгүлүү кирешелүү колонияга айландыруу жөнүндөгү 

пикирлер күчөгөн. Мындан тышкары, империянын ―баасы‖ тууралуу бүтпөгөн 

талкуулар орус коомчулугунда көптөн бери жүрүп келген жана бул өзгөчө 

Туркестан чөлкөмүнө тиешелүү болгон. Маселен, Финансы министрлиги 1917-

жылга чейин Туркестан аймагын империянын эң рентабелдүү аймактарынын бири 

катары эсептеген. Россиянын коомдук пикири да Туркестан метрополиядан 

тышкары жашаган колония жана чиновниктер коррупцияга эң жакын жер (Орус 

империясынын курамындагы Борбордук Азия) экенине ынанган. 

 Ошол эле учурда жергиликтүү Туркестан бийлигинин маалыматы боюнча 

Туркестан аймагы рентабелдүү эмес, орус бюджетине да киреше алып келбеген 

аймак болгон. 1899-жылы Туркестан генерал-губернаторунун буйругу менен 

А.Стеткевичтин китепчеси «Туркестан Россия үчүн пайдасызбы?» деген ат менен 

жарык көргөн. Анда автор 1869—1896-жылдар учун 174 миллион согуштук чыгаша 

деп эсептегенде, Туркестан Россияга болгону 42 миллион рубль киреше алып 

келгени белгилүү болгон. (Ананыч Б., Правилова Е. цитата кылган) [1]. 

 Ошол эле учурда Каржы министрлиги жергиликтүү администрациядан 

салыкты көбөйтүү аркылуу аймактагы кирешени көбөйтүү чараларын көрүүнү 

дайыма талап кылып турган. Бардык жагынан ушундай кымбат баага ээ болгон 

Туркестанды финансылык кыйынчылыктарга дуушар кылууга умтулуу аймактын 

эң бай табигый жана экономикалык потенциалы жөнүндөгү идеяга эч кандай 

ылайык келбегендиги менен толук түшүндүрүлгөн. Бирок, Россиянын каржы 

министри И.А. Вышнеградскийдин оюу боюнча, Туркестан Британдык Индия 

менен салыштырганда «орус императорунун таажысындагы асыл бермет» 

болгон[6]. 

 Бир катар бүткүл россиялык көргөзмөлөр менен тастыкталган аймактын 

өнөр жайынын өнүгүүсүнүн ийгиликтери акырындык менен орус элитасын жана 

буржуазиясын аймакты ―Цивилизациялоо‖ оюнан артка тартып, колонияны өз 

экономикаснынын кызыкчылыгында колдонууга түрткөн. Ошентип «пахта 

маселеси» алдыга чыккан. Туркестанды Россия империясынын пахта базасына 

айландырууну чечкен мамлекет пахтачылыкты ар тараптан стимулдап, аны 

административдик чараларды колдонууга  чейин жеткирген. 1900-жылы Туркестан 

пахтасы текстиль өнөр жайы үчүн зарыл болгон сырьенун 24%ын, ал эми 1914-

жылга карата - 50%ин (Орус империясынын курамында Орто Азия) камсыз кылган. 

Бирок цифралардан көрүнүп тургандай, ал дагы эле орус өнөр жайынын бардык 
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керектөөлөрүн камсыз кыла алган жок, ал эми Россия пахтаны АКШдан сатып 

алууга аргасыз болгон. 

 Орус калкынын Туркестанга келиши эки башка дүйнөнүн – Батыш менен 

Чыгыштын жолугушуусун билдирген. Батыш дүйнөсүн орус калкы жана 

администрациясы чагылдырып, Туркестан ын салттуу дүйнөсүн 

модернизациялоочу ролду ошолор ойногон. Алардын үлүшү региондо так 

азчылыкты түзүү менен олутту орунду ээлеген. Эгерде 1897-жылы Түркстан 

облусунун славян калкы дээрлик 200 000 адамды түзсө, 1917-жылга карата ал 

аймактын калкынын 750 000 - 10% түзгөн. Көчүп келүүлөрдүн саны боюнча 

биринчи орунду Жети - Суу облусу ээлеген: аймактын бардык келгиндердин үчтөн 

экиси ал жерде отурукташкан. Ал эми Түштүк Туркестанда орустар алда канча аз 

болгон [2]. 

 Сырдарыя, Самарканд жана Фергана облустарында мусулман калкы бар эски 

шаарлар кеңейип, алардын жанында орус шаарчалары пайда болгон. Ал жерлерге 

жумушчулар, соодагерлер, чиновниктер, аскер адамдары отурукташкан. 

Ташкенттин орус бөлүгүндө 1914-жылга карата орус калкынын болжол менен 20%, 

50 000 адам болгон. Орус конуштары табиятынан анклав болгонуна карабастан, 

жергиликтүү калк менен жемиштүү карым-катнашта болгон. Эки тарап тең өнүгүү 

деңгээли менен дининин айырмачылыгына карабастан орток тил табышкан. 

 Орустар менен украиндерден тышкары орус тилдүү анклавдарда көптөгөн 

татарлар – көпөстөр, орус армиясынын кызматкерлери, дин кызматкерлери, 

интеллигенция жашаган. Аларга Туркестандын мусулман калкы менен тил 

табышуу дагы оңой болгон. Алар ислам билимин жайылтышып, мечиттерди, 

мектептерди ачышкан. Жалпысынан 1917-жылга карата Орто Азияда 100 миңден 

ашык татар болгоy [3]. 

 Экинчи жагынан, региондогу башкаруу системасынын негизинде, Биринчи 

дүйнөлүк согуштун алдында Борбордук Азия Россиянын экономикасынын 

демейдеги чийки заттык тиркемесине айланган. Экономикалык жактан ал 

негизинен колониялык чет-жака болуп кала берген, ал жерде аскер менен 

полициянын өзүм билемдиги көп өкүм сүргөн. Экономикалык өнүгүүсү карама-

каршы келген жана көп жагынан европалыктардын азиялык колонияларына окшош 

болгон: жердин көпчүлүк бөлүгү феодалдык бай элитага таандык болуп, ал эми 

мусулман калкы толук сабатсыз болгон жана айылда жашаган. Орустардын бул 

жерге келиши эки жашоо образынын аргасыз жанаша жашоосуна себеп болгон. 

Чындыгында, орустардын келиши жана андан кийин орус калкынын 

колонияланышы салттуу мусулман коомун өзгөртүүгө анча деле таасир эткен эмес. 

Патримоналдык-мамлекеттик түзүлүш орус капитализминин кысымына 

акырындык менен баш ийген. Ал эми Орто Азияны Россия басып алгандан кийин 

коомдун негизги ячейкасын молдо же шейхтер башкарган руханий жана маданий 

борбор катары мечити болгон жамаат (айыл жеринде кыштак, квартал – махалла – 

шаарда) түзгөн.  Орто Азиянын салттуу коому колониялык орус капитализминин 

жана орус маданиятынын таасири астында жаңыдан жаңыланууга багыт ала 

баштаган. 

 Падышачылыктын экономикалык саясаты, кайталайбыз, бул жерде демейде 

колониялык өзгөчөлүктөргө ээ болгон жана агартуучу орустардын коомдук аң-

сезиминде империянын бул алыскы чыгыш четинин элеси айкын чыгыш 

таануучулук жана колониялык мааниге ээ болгон. Бул аймакты «сиңирүү» жана 

«орусташтыруу» аракеттеринин баары текке кеткен. XX кылымдын башында 

Россиянын Борбордук Азиядагы цивилизациялык миссиясы жөнүндөгү 

оригиналдуу романтикалык идеялардын жоюлушу менен Туркестанга болгон 
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мамиле өтө прагматикалык, кыйла колониялык, жалпысынан кайрадан Чыгышка 

евроборбордук көз караштын духунда калыптанып калган. 

Бухара жана Хива Туркестандын колониялык администрациясы тарабынан 

акырындык менен сиңип кеткенине карабастан, империя кулаганга чейин Россия 

империясынын курамындагы жарым көз карандысыз колониялык протектораттар 

катары өзгөчө статусун сактап кала алышкан. Бирок бул реликттик азиялык 

мамлекеттик түзүлүштөрдү Россиянын толук колонияларына айлантуудан 

императордук борбордун өзүн ашыкча түйшүктөргө (анын ичинде тышкы саясатка) 

жана бул аймактарды кармап турууга кеткен чыгымдарга жүктөөнү 

каалабагандыктан сактап калган. Бирок, эл аралык укуктардан таптакыр 

ажыратылган бул аймактардын (өзгөчө Хива) саясий анахронизминин бар 

экендигинин өзү дайыма Россиянын жогорку даражалуу чиновниктерин жана аскер 

кызматкерлерин империянын денесиндеги керексиз ―этнотерриториялык 

тиркемелерди‖ жок кылууга азгырган [5]. 

  Орус басмасы императордук бийликтерди ушуга үндөп, ошол кездеги 

макалалардын бүтүндөй сериясында Бухараны француз Туниси менен 

салыштырган. Тактап айтканда, алар ―Европа мамлекети – Россия Тунисте 

Франциядан үлгү алып, жапайы Азия өлкөсүнүн жашоосун алып барышы керек‖, 

ошондой эле ал жердеги пахта эгиндерин кеңейтүү менен эмираттын потенциалын 

Орусиянын кызыкчылыгында колдонушу керек деп айтышкан. Бул кадам 

Орусиянын пахта рыногун Америкага көз карандылыктан бошотууга салым кошот 

деп белгилешкен.  

 Аларды кабыл алуу маселеси көтөрүлгөндө, 1910-жылдын 28-январында 

Столыпиндин төрагалыгы астында Министрлер кеңешинин алдында Бухара 

иштери боюнча атайын конференция түзүлгөн. Анын катышуучулары талкуулап, 

акырында Бухара эмирлигин Россияга кошуу керек, бирок адегенде Бухарада бир 

катар реформаларды жүргүзүү керек деген тыянакка келишкен. Премьер-министр 

Столыпин ошол жыйында: «Чындыгында Орусияга көз каранды болгон Бухара 

эртеби-кечпи ага кошулаарында эч кандай шек жок, бирок учур... али келе элек», - 

деп айткан. Ал окуяларга шашылбоо керектигин жана Хива менен Бухараны тез 

арада Россияга кошууга (Орус империясынын курамындагы Орто Азиядан 

алынган) умтулуунун кажети жок экендигин белгилеген. 

 Мындан тышкары, Россиянын Тышкы иштер министрлиги орус-британ 

мамилелеринин мүмкүн болгон татаалданышынан улам бул чыгыш аймактарды 

сиңирүүгө катуу каршы чыккан. Белгилүү болгондой, британиялыктар орустардын 

Орто Азиядагы ар кандай императордук кол салууларын орустардын «өзүнүн» 

Индиясын басып алуунун түбөлүк каалоосу катары карашкан жана ооган 

эмирлерин Россияга каршы тукурууга чейин кандай жол менен болсо да алдын 

алууга умтулушкан. Индия үчүн коркуу британиялыктарды Азиядагы орус-британ 

мамилелерин Биринчи дүйнөлүк согушка чейин жарым кылымдан ашык убакыт 

бою согуштун босогосунда кармап турууга түрткөн.  1910-жылы Бухарада 

башталган көчө толкундоолор бул аймактарды өзүнө кошуу маселесине өбөлгө 

түзгөн. 1911-жылы март айында Бухара жана башка шаарларда орус милициясы 

пайда болгон. Бул эмирдин укуктарын ого бетер чектеген. Бирок бул жерде Хива 

ханынын абалы өтө оор болгон. Хандыкта түркмөн-өзбек кандуу жарандык 

кагылыш токтогон эмес, орустардын аскерий жардамы гана ханды тактыдан 

ажыратуудан сактап турган. Маселен, акыркы жолу империялык доордо орус 

аскерлери 1916-жылы Хива ханын куткарып, Жунеид хандын жетекчилиги астында 

түркмөндөр Хиваны басып алып, орус аскер отрядынын кийлигишүүсү гана 

шаарды кайтарып алууга жардам берген. Ошол мезгилден баштап орус аскер 
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комиссары хандыкты иш жүзүндө башкаруучу болуп калган. Хивалыктардын 

өздөрү да, бухариялыктар да орус администрациясына орус букаралыгына өтүүнү 

каалагандыктары жөнүндө бир нече жолу кайрылышкан [4]. 

 Бирок, тигил же бул «мамлекеттердин» азиялык деспотизмге, царизмге 

мүнөздүү белгилери бар, орто кылымдардагы патримоналдык мамлекеттик 

түзүлүштүн сакталышынын шартында, дүйнөлүк согуштун шарттарында өз 

алдынча өнүгүүгө айкын жөндөмсүздүгүнө карабастан, Хива менен Бухараны 

белгисиз мөөнөткө Россияга кошуу маселеси кийинкиге калтырылган. Согуштун 

алдында бийлик Туркестанды орус мейкиндигине кошуу боюнча кадамдарды жасай 

баштаган. Анда генерал-губернатордун укуктарын кеңейтүү, жергиликтүү 

администрациянын аппаратын чыңдоо керек эле. Сот системасын 

трансформациялоого жана аны жалпы империялык системага кошууга да 

даярдыктар көрүлгөн. Ошол эле учурда бийлик түркстандыктардын салттуу 

исламдык өзгөчөлүгүн түп-тамырынан бери өзгөртүүгө аракет да көргөн жок. 

Императордук бийликтердин Россия империясынын кулашынын алдындагы бул 

пландарынын баары Петербург колониялык чет-жаканы толугу менен бүтүндөй 

империянын калган бөлүгүнө мүмкүн болушунча жакындатууга ниеттенгендигин 

көрсөтүп турат. 

 Россия империясынын Биринчи дүйнөлүк согушка кириши адегенде 

Борбордук Азиядагы жалпы саясий кырдаалга сезилбестен таасирин тийгизген. 

Мусулман диниятчылары жана жалпы дворяндар «ак падышаны» колдошкон. Орус 

бийликтери түркстандык жадиддердин коомдук ишмердүүлүгүнө гана кам 

көрүшкөн. Алардын билим берүү ишмердүүлүгү жана негизги доктриналык 

жоболору мусулман интеграциясы долбоорунун да, улутчул пантүркисттик 

долбоордун да элементтерин камтыган. Эки учурда тең тигил же бул жол менен 

Туркестан мусулмандарынын Россия империясынын курамынан чыгышы жөнүндө 

маселе көтөрүлгөн. 

 Мындай долбоорлордун негизги булактары Россиядагы татар-түрк коомдук 

пикири жана Осмон дөөлөтүнүн жаш түрктөрүнүн идеологиясы болгон. Орто 

Азиянын агартуучу элитасы Туркестандык мусулмандарды түрктөр, азыраак 

өзбектер деп атоону туура көргөнү бекеринен эмес. Бирок түркстандык жадидчилер 

«өзбектер» этнонимин бирдиктүү түрк элинин чыгыш бутагы менен 

байланыштырышкан. Жаш түрктөрдү туурап, Хива менен Бухарадагы жадид 

топтору өздөрүн «Жаш хивалыктар» жана «Жаш бухарлар» деп атай башташканы 

мүнөздүү. Бул топтор Стамбулда жашаган Орто Азиядан келген эмигранттар, 

иммигранттар коомдору аркылуу Жаш түрктөр менен байланыштарын жүргүзө 

башташкан. Эң активдүүсү Осмон дөөлөтүнүн борборунда түзүлгөн «Бухара 

илимин жайылтуу коому» болгон. Бул коом үгүт иштерин координациялоону (анын 

ичинде Осмон султанынын астындагы бүт түрктөрдүн биримдигин 

пропагандалоону) жана заманбап билимди бүткүл мусулман чыгышына 

жайылтууну максат кылып койгон [6]. 

 Орус бийликтери Россия (Осмон империясы) менен согушуп жаткан 

өлкөдөн келген жаш хивалыктардын жана жаш бухариялыктардын агартуучулук 

ишмердүүлүгүнүн мүмкүн болуучу коркунучун түшүнүп, тиешелүү чараларды 

көрүшкөн. Милиция, алардын чалгындоо маалыматтарына ылайык, Жадиддердин 

Орто Азия эмигрант борборлорунан Осмон дөөлөтүнөн Хива жана Бухарага үгүт 

материалдарынын агылып келишине үзгүлтүксүз бөгөт коюп турган (Жалменова 

О.П.). Ошол эле учурда бул жерде бийлик тарабынан колдоого алынган 

консервативдүү ислам диниятчыларынын позициялары күчтүү болуп, 

борборазиялык реформаторлор коомчулуктун тийиштүү колдоосуна ээ болгон 
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эмес. Өзбектер менен тажиктердин улуттук өзүн-өзү аң-сезиминин деңгээли да 

алсыз болгон (алардын баары өздөрүн бекеринен туркестандык же мусулманбыз 

деп аташкан эмес), атүгүл азербайжандык түрктөр менен салыштырганда, Волга 

татарларын айтпаганда да. Ошондуктан 1917-жылга чейин Туркестанда улуттук 

саясий партиялар жана кыймылдар пайда болгон эмес. 

 Ал ортодо административдик модернизациянын басымынын жана орус 

колониясынын таасири астында Туркестандагы орус колониялык 

администрациясынын кризиси эбак бышып жетилип, дүйнөлүк согуштун шартында 

тутанып, туркестандык колониялык коомчулук алсыз коомдук тынчтыктын 

бузулушунун катализатору болуп калган. 1916-жылдагы көтөрүлүштүн чыгышына 

Николай IIнин 1916-жылдын 25-июнундагы Талаа областынан жана Туркестандан 

жарым миллионго жакын чет элдиктерди фронтко тыл иштерине чакыруу 

жөнүндөгү жарлыгы себеп болгон. Мобилизация жөнүндөгү жарлык талаа 

жумуштарына жана мусулмандардын орозо убактысына туш келген. Дагы бир 

күчтүү кыжырданткан нерсе, орус бийликтери түпкүлүктүү Туркестан дворяндары 

менен диниятчыларын мобилизациядан жана тылдагы иштерден бошоткондугу 

тууралуу кабар болгон. Эң начар катмардан чыккан козголоңчулар бай 

мекендештерге карата социалдык жек көрүү сезимин тутандырганы жана 

падышанын полициясы менен жергиликтүү администрациясынан тышкары булуң 

кыштактарына кол салып, өрттөп жибергени бекеринен эмес. 1916-жылдагы 

көтөрүлүш бүткүл Талаа аймагын, Туркестанды, Сибирдин жана Кавказдын бир 

бөлүгүн (Орус империясынын курамындагы Орто Азия) каптаган. Ал каардуу 

мүнөзгө ээ болуп, өзүнүн тактикасында партизандык согуштун өзгөчөлүгүн 

көрсөткөн. Козголоңчулар полицияга да, мамлекеттик мекемелерге да, орус 

колонизаторлорунун конуштарына да кол салышкан. Карапайым орус калкынын эң 

чоң жоготуулары - 2000 миңден ашууну өлтүрүлгөн жана 1299у дайынсыз 

жоголгон. Самарканд облусунун Жиззах районунун аймагында жана Жети-Сууда 

ыйык согуш – жихад жарыяланган. Жиззак уездинде Россия империясынан өз 

алдынча бектиктердин пайда болушу жарыяланып, бектер шайланган 

 Туркестандагы көтөрүлүш бийликтин бардык деңгээлдеринде, анын ичинде 

Мамлекеттик Думанын дубалдарында да каралган. Ошол эле учурда бийлик 

өкүлдөрү да, депутаттар да көтөрүлүштүн себептерин кароодо негизинен бир 

пикирге келишкен. Жердин жетишсиздигинен Туркестан дехкандарынын кыйрашы 

менен бирге, «Түркстан көтөрүлүшүнө борбордук бийликтин орой саясаты, 

жергиликтүү чиновниктердин өзүм билемдиги жана паракорлугу себеп болгон» [5]. 

 Көтөрүлүштү басуу Туркестанды башкарууда жаңы «репрессияга» алып 

келди. Бул иш жүзүндө аскердик, административдик жана полициялык аппараттын 

бийлигин чыңдоо дегендикке жатат. Туркестанды өлкөнүн калган жерлери менен 

максималдуу интеграциялоо курсу чындыгында кыскартылган. Туркестан үчүн 

оңчул мурдагыдай эле, көп жагынан орусташтырылган Романовдор империясынын 

чет өлкөлүк чыгыш четтери катары каралып калган. Жыйынтыктап айтканда 

нааразычылыктар андан ары күчөп жайыла баштаган.  
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ЕККУ жана анын азыркы мезгилдеги ролу: көйгөйлөрү жана перспективасы 

 
 Аннотация. Макалада Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун дүйнөдөгү 

орду, азыркы мезгилдеги катышуучулардын чөйрөсүнүн  кеңейүүсүнүн тарыхы, көйгөйлөрү жана 

перспективалары каралган. ЕККУнун Борбордук Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы 

жүргүзгөн ишмердүүлүгу ачып көрсөтүлгөн.  

 Аннотация. В статье рассматривается роль Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в современном мире, история, проблемы и перспективы современного 

расширения круга участников. Освещена деятельность ОБСЕ в Центральной Азии, в том числе в 

Кыргызстане. 

 Abstract. The article discusses the role of the Organization for Security and Cooperation in 

Europe in the modern world, the history, problems and prospects of the modern expansion of the circle of 

participants. The activities of the OSCE in Central Asia, including in Kyrgyzstan, are covered 

 Урунттуу сөздөр: ЕККУ, Европа, Борбордук Азия, Кыргызстан, уюм, реформа, коопсуздук. 

 Ключевые слова: ОБСЕ, Европа, Центральная Азия, Кыргызстан, организация, реформа, 

безопасность. 
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 ЕККУ – Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму, ага Түндүк 

Америкадан, Европадан жана Азиядан 57 мамлекет, анын ичинде Кыргыз 

Республикасы кирет жана коопсуздук маселелери менен алектенген дүйнөдөгү эң 

ири аймактык уюм болуп эсептелет. Ал жалпы баалуулуктар боюнча саясий диалог 

жана биздин дүйнөнү жакшыраак кылуу үчүн практикалык иш-аракеттер аркылуу 

бир миллиарддан ашык адам үчүн туруктуулук, тынчтык жана демократия үчүн 

иштейт. 

 Азыркы дүйнөдө эл аралык терроризмге жана экстремизмге, эл аралык 

кылмыштуулукка, баңги агрессиясына каршы комплекстүү жана чабуул коюу 

менен күрөшүү маселелери менен катар эле коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой 

эле экономикалык маселелер, экологиялык аспектилер жана башкалар маанилүү 

болуп эсептелет. Дүйнөлүк коомчулук коопсуздукту биргелешип колдоонун 

бирдиктүү механизмин иштеп чыгуу аракетинен баш тарткан эмес. Бул процесс 

Улуттар Лигасы түзүлгөн мезгилден башталат жана бүгүнкү күнгө чейин эң 

актуалдуу процесстердин бири бойдон калууда. Албетте, мамлекеттердин, 

өлкөлөрдүн топторунун ортосундагы көп сандаган карама-каршылыктар, 

социалдык жана саясий айырмачылыктар, тышкы саясий концепциялардын ар 

түрдүү аспектилери, эл аралык жана мамлекеттер аралык проблемаларды чечүүдө 

мамилени тандоодо өз ара түшүнүшүүнүн жоктугу, эл аралык укуктун 

субъекттеринин ортосундагы атаандаштык ар дайым болуп келген. Ошого 

карабастан, 1970-жылдардын башында узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн жана 

консультациялардын натыйжасында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык 

боюнча кеңешме (ЕККК) деп аталган дипломатиялык форумду түзүү үчүн негиз 

түзүүгө мүмкүн болгон. Бул форумдун уникалдуулугу ар кандай коомдук-саясий 

системаларга кирген жана карама-каршы аскердик түзүмдөрдүн курамына кирген 

өлкөлөр, ошондой эле бейтарап жана блокторго кошулбаган мамлекеттер 

диалогдун жана сүйлөшүүлөрдүн туруктуу процессин түзүүгө жетишкендигинде 

болду [1].  

 Бүгүнкү күндө ЕККУ жөн гана европалык уюм эмес. Евроатлантикалык 

структура болуу менен ал евразиялык структурага да айланып баратат, анткени 

1992-жылдын башында анын курамына толук кандуу мүчө катары жаңы көз 
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карандысыз мамлекеттер, анын ичинде Уюмга кошулуп, активдүү кошулган 

Борбордук Азия өлкөлөрү кабыл алынган.  

 Катышуучулардын чөйрөсүнүн кыйла кеңейүүсүнүн натыйжасында азыр 57 

мамлекет ЕККУга мүчө. Бул, албетте, Уюмга көбүрөөк өкүлчүлүктүү мүнөз берет 

жана ошол эле учурда мурдагы СССРде пайда болгон жаңы мамлекеттердин, анын 

ичинде, албетте, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн дүйнөлүк коомчулукка 

интеграциялануу фактору болуусуна шарт түзөт. Бирок буга чейин бул аймактар 

мурдагы СССРдин курамында ―Европа мейкиндигине‖ кирген болсо, азыр аларда 

пайда болгон өлкөлөр ЕККУда түздөн-түз өкүлчүлүк кылышат. Ошентип, 

ЕККУнун аймагы географиялык жактан Европанын чектеринен да алыска жайылып 

жатат. ЕККУ эбак эле континенталдык европалык уюмдан өзүнүн жоопкерчилик 

чөйрөсү боюнча да, конкреттүү иш багыттары боюнча да трансконтиненталдык 

мүнөзгө ээ болгон уюмга айланган. 

 Белгилүү болгондой, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму 

Кансыз согуш аяктагандан кийин Борбордук жана Чыгыш Европада болуп өткөн 

трансформацияларда негизги ролду ойногон. Бирок, 1992-жылы Борбордук Азия 

өлкөлөрүнүн мүчө болушуна байланыштуу Уюмдун иш-аракеттеринин чөйрөсү 

Европадан алда канча ашып кетти, анда таптакыр башка түрдөгү көйгөйлөр бар 

жана ЕККУ жаңы чакырыктарга туш болгон. Оор жана карама-каршылыктуу 

мезгилде ЕККУ белгилүү бир турукташтыруучу ролду ойноп, ишенимди жана 

коопсуздук чараларын бекемдөө боюнча маанилүү кадамдарды жасады, 

демократиялык жана рыноктук реформаларды, анын ичинде Борбордук Азия 

мамлекеттеринде колдоого алган [2]. 

 Акыркы жылдарда ЕККУга мүчө-мамлекеттердин талкууларынын негизги 

темасы коопсуздук маселелерин чечүүчү кооперативдик уюмдун ролу жана 

фундаменталдуу түшүнүгү жөнүндөгү маселеге айланган. Талкууланган маселелер 

боюнча катышуучу-өлкөлөрдүн мамилесиндеги айырмачылыктарды эске алуу 

менен ЕККУ эки жолдун кесилишинде турат. Стандарттар жана милдеттенмелер 

боюнча консенсус, ошондой эле аларга кармануу барган сайын көбөйүүдө. Уюмдун 

борбордук милдеттери жана функциялары ачыктан-ачык шек жаратууда. Бүгүнкү 

күндө катышуучу мамлекеттердин алдында ЕККУнун институттарынын жана 

инструменттеринин алсыздануу тенденциясын токтотуу, Уюмдун консенсус түзүү 

жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү жана анын жашоо жөндөмдүүлүгүн жоготпоо 

милдети турат. Ушуга байланыштуу Уюмда өзүн-өзү идентификациялоого жана ага 

бардык мүчө-өлкөлөрдүн бирдей катышуусуна жетишүү зарылчылыгы бар. 

 Белгилей кетсек, акыркы бир нече жылда ЕККУнун алкагында ар кандай 

деңгээлдерде Уюмду реформалоо темасы көп козголуп келет. Бул контекстте ЕККУ 

мейкиндигинде коопсуздуктун негизги чакырыгы региондогу мамлекеттердин 

ортосундагы ишеним кризиси болуп саналат. Экинчи жагынан, кээ бир катышуучу 

мамлекеттердин айтымында, «акыркы жылдары ЕККУ ага мүнөздүү болбогон 

көзөмөлдөө функцияларын көбүрөөк аткарып жатат. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 

дүйнөлүк эл аралык уюмдардын мааниси өсүп жатканы тууралуу көп сөз болуп 

жатат, бирок алар тыйындын экинчи тарабын таптакыр эле унутуп коюшту. 

Көзөмөлсүз калган эл аралык бюрократия акырындык менен өзүнүн жыргал 

турмушун сүрө баштайт, чыр-чатактар, жакырчылык жана башка көйгөйлөр өз 

алдынча өнүгүп келе жатат. ЕККУнун ишмердүүлүгүнүн айрым чөйрөлөрүндө, 

анын ичинде билим берүү, адам укуктарынын мониторинги, шайлоолорго байкоо 

жүргүзүү боюнча реформалардын зарылдыгын саясатчылар, талдоочулар жана 

байкоочулар кайталап келишет. 
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 Реформанын максаты Уюмду алсыздандыруу эмес, чыңдоо болушу керек. 

Ошондуктан бул маселени талкуулоо ЕККУнун негизги жана сыналган 

принциптерин жана структураларын бекемдөөгө өбөлгө болушу керек. Бул талап 

Уюмдун нормаларына жана стандарттарына да, анын институттары менен 

миссияларынын көз карандысыздыгына жана функцияларына да тиешелүү. 

Натыйжада, ЕККУ мамилелердин өнөктөштүк мүнөзүн, анын ишмердүүлүгүн тең 

салмактуу географиялык жана тематикалык бөлүштүрүүнү, ага катышуучу 

мамлекеттердин катышуусун жогорулатууну жана ачык-айкындуулукту - алардын 

конкреттүү сунуш кылынган айкалышы мүмкүн болгон даражада түзүшү керек. 

ЕККУнун натыйжалуулугун жогорулатууга салым кошуу. Реформалардын 

зарылдыгын жана биринчи кезекте европалык коопсуздук боюнча жаңы 

келишимди иштеп чыгуунун зарылдыгын анын көптөгөн мүчөлөрү моюнга 

алышат, бирок ЕККУнун ишмердүүлүгүнүн жаңы формаларына көз карашы кээде 

таптакыр карама-каршы келет. Ар бир кезектеги жолугушуу Уюмдун 

катышуучуларынын аны реформалоого, анын ичинде континенттеги учурдагы 

кырдаалга баа берүүдөгү мамилелеринин айырмачылыгын дагы бир жолу көрсөтүп 

турат. 

 Бул аймакта болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен Борбор Азиядагы 

Уюмдун милдеттерин карай турган болсок, ЕККУ уникалдуу мандатка жана 

катышуучулардын курамына ээ болуп, көп жагынан айрым мамлекеттерге же 

башка эл аралык жана башка мамлекеттерге караганда алда канча жакшы 

позицияда турат. Борбордук Азия өлкөлөрү көп жагынан ЕККУну башка эл аралык 

жана европалык түзүмдөр менен маанилүү звено катары карашат. Бирок, тилекке 

каршы, Борбордук Азия чөлкөмүнүн өлкөлөрүнүн коопсуздук маселесине ар 

кандай мамилеси бар, алар кээ бир өлкөлөр эки тараптуу кызматташуунун 

инструменттерин колдонууну артык көрүшөт, ал эми ЕККУнун алкагында чоң роль 

ойногон башкалары да жигердүү аракеттенүүдө.  

 Ошол эле учурда ЕККУ негиздеген коопсуздуктун комплекстүү 

концепциясын иштеп чыгуу үчүн адамдык өлчөмдүн негизги элементтери менен 

бирге саясий жана аскерий иштерде иш жүргүзүлүшү керек. Борбордук Азия 

өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык дисбаланс коопсуздукка коркунучтардын 

булагы болуп саналат, анткени алар мыйзамсыз миграцияга, эл аралык 

кылмыштуулукка, көзөмөлсүз баңги аткезчилигине жана башка терс көрүнүштөргө 

өбөлгө түзөт.  

 Дегеле ЕККУнун Борбор Азия чөлкөмүндөгү жетишкендиктерин талдоодо, 

алар өтө көп эмес жана алар көбүнчө үстүртөн көрүнөт деп айта алабыз. Бирок дал 

ушул нерсе Уюмду жаңы максаттарды, жаңы көйгөйлөрдү, жаңы милдеттерди 

издөөгө түртөт. ЕККУнун экономика жана экология жаатындагы ишмердүүлүгү 

экономикалык жана финансылык кризистин терс кесепеттерин жоюу, соода 

мамилелерин өнүктүрүү, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктө тажрыйба алмашуу, 

Евразия мейкиндигинде транспортту коопсуз башкаруу, бажы жол-жоболорун 

жеңилдетүү, ошондой эле инфраструктура, маркетинг, өнөр жай жана айыл чарба 

тармагындагы өз ара аракеттенүү, экологиялык жана энергетикалык коопсуздук, 

илимий-техникалык кызматташтык, эмгек миграциясы ж.б. эсептелет. 

 Суу ресурстарын тең салмактуу керектөө жылдан-жылга олуттуу болуп бара 

жаткан көйгөй. Бул маселенин чечилиши бүгүнкү күндө да, келечекте да маанилүү. 

Борбордук Азиядагы суу-энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу 

проблемасы эбак эле мамлекеттер аралык мамилелердин деңгээлине жетип, тилекке 

каршы, өлкөлөр ортосундагы пикир келишпестиктердин предмети болуп саналат. 

Бул жагынан алганда ЕККУ Борбор Азиядагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

65 
 

кызыкдар, ошондой эле белгилүү бир тажрыйбага ээ болгон ар тараптуу уюм 

катары болгон потенциалды көрүп, тиешелүү чараларды көрүшү керек. Борбор 

Азия мамлекеттери менен суу-энергетика маселелери боюнча кызматташуу эки 

тарап үчүн албетте жемиштүү болот. Мындай аракеттер аркылуу Борбор Азия 

региондогу бул көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун таба алат, ал эми ЕККУ чындап 

зарыл болгон жерде ийгиликтүү иш алып баруу менен өзүнүн беделин көтөрүп, 

структуралык маселелерди чече алат [3]. 

 Дүйнөлүк кризистин шартында энергетикалык компонент экономиканын 

мындан аркы өсүшү үчүн барган сайын маанилүү болуп баратат. Коопсуздук жана 

экономика чөйрөлөрүндөгү көйгөйлөрдү чечүүгө ЕККУнун күч-аракетинин 

сунушталып жаткан багыты менен бирге энергетикалык коопсуздукту камсыз 

кылуунун мындан кем эмес актуалдуу проблемасын талкуулоо зарыл, анда Батыш 

өлкөлөрү да, Борбордук Азиядагы өлкөлөр да кызыкдар. ЕККУнун 

ишмердүүлүгүндө маанилүү орунду Борбордук Азияда, Европада жана Уюмдун 

мейкиндигинин башка региондорунда болуп жаткан экологиялык коопсуздук 

проблемаларынын комплекси ээлеши керек. Бүткүл Уюмдун ресурстарын жана 

макулдашылган аракеттерин бириктирбей туруп, бул көйгөйлөрдү ийгиликтүү 

чечүү мүмкүн эмес. Борбордук Азия өлкөлөрүндө суу ресурстарына этият мамиле 

кылуу, экологиялык стандарттарды сактоо, жерди сугарууда ресурс үнөмдөөчү 

технологияларга өтүү көйгөйлөрү ЕККУнун сүйлөшүү процесстеринин көңүл 

борборунда болууга тийиш. ЕККУнун башка приоритеттерине Борбордук Азиянын 

транспорттук-коммуникациялык потенциалын өнүктүрүү кирет. Бир катар 

географиялык, тарыхый жана экономикалык жагдайлардан улам дал ушул Борбор 

Азия мамлекеттери, анын ичинде Афганистан да эбегейсиз соода жана транзиттик 

потенциалга ээ. Кең жана келечектүү аймак болуу менен Борбордук Азия Батыш 

менен Чыгыш өлкөлөрүнүн ортосунда туруктуу жана коопсуз көпүрө боло алат.  

 Эгерде азыркы кездеги дүйнөдөгү кырдаалды ЕККУ түзүлгөн жылдардагы 

абал менен салыштыра турган болсок, анда, албетте, бул коопсуздуктун таптакыр 

башка өлчөмдөрү. Азыркы реалдуулукта биз баарыбыз өзүбүздү коопсуз сезебиз. 

Бийликтер менен элдин ортосундагы байланыштар өзгөрдү, байланыш ачык болуп 

калды. Ошого карабастан, кээ бир көйгөйлөр бар, алар абдан ар түрдүү жана 

дүйнөлүк тенденцияларга байланыштуу. Бул көйгөйлөр коомдордо болуп жаткан ар 

кандай өзгөрүүлөргө жана баңги аткезчилиги, терроризм же фундаменталдык көз 

караштардын жайылуусу сыяктуу эл аралык көйгөйлөр менен да тыгыз 

байланышта. ЕККУ мындай көйгөйлөрдү чечүүнүн жаңы жолдорун иштеп чыгууда. 

Мамлекеттер пайда болгон чакырыктарга жаңы жолдор менен жооп берүүгө жана 

эл аралык уюмдардын деңгээлинде кызматташуунун натыйжалуу жолдорун табууга 

даяр болушу керек. ЕККУ бул процесстин көбүрөөк бөлүгү болушу мүмкүн. 

Коопсуздук маселелерине болгон мамиле жыл санап өзгөргөнүн эске алсак, 

коопсуздуктун кайсы бир өңүтүндө иштөө ар бир адам уттурган жагдайды 

жаратып, ар бир өлкөнүн белгилүү бир багытта кандай иштеши коңшу 

мамлекеттерге да таасирин тийгизүүдө. 

 ЕККУну заманбап реалдуулукка ыңгайлаштыруу зарылчылыгы Уюмга ар 

кандай тарыхый жактан калыптанган саясий, экономикалык жана социалдык 

системалары бар Европа менен Азиянын жаңы өлкөлөрүнүн кошулушу менен 

мүнөздөлөт. ЕККУнун уникалдуулугу анын курамында эки континенттин 

катышуучуларын бириктирип гана тим болбостон, аларга бирдей 

мүмкүнчүлүктөрдү бергендигинде. ЕККУнун жаңы эл аралык реалдуулукка 

ыңгайлашуусу, анын уюштуруу артыкчылыктарын бекемдөө Уюмдун учурдагы күн 

тартибиндеги негизги маселелер болуп саналат жана Борбордук Азия 
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чөлкөмүндөгү коопсуздук маселелери ЕККУнун бүткүл мейкиндиги үчүн 

артыкчылыктуу милдеттер катары каралышы мүмкүн жана каралышы керек. 

Тажикстан ЕККУнун активдүү мүчөсү катары Уюмду өзгөрүлгөн реалдуулукка 

ыңгайлаштыруу, дүйнөлүк аренада өзүнүн беделин сактап калуу жана ЕККУну 

Евробиримдикти бириктирген жаңыланган диалогдук аянтчага айландыруу боюнча 

милдеттерди ишке ашырууга салым кошууга даяр. Атлантика жана Евразия 

мейкиндиктери [4]. 

 Евразиянын коопсуздугу – бул катуу геосаясий факт. Ошондуктан 

глобалдык коопсуздук боюнча ЕККУнун келечегин талдоо маанилүү. ЕККУнун 

жакынкы ондогон жылдардагы негизги милдети болуп карама-каршылыктарды 

системалуу түрдө чечүү, ишенимди жана интеграцияны, анын ичинде түзүлгөн 

мамлекеттер аралык бирикмелердин алкагында бекемдөө саналат. Бир багытта - 

бул Евробиримдик жана НАТО менен өз ара аракеттенүүнү орнотуу, экинчи 

жагынан - ЕврАзЭС, ЖККУ жана ШКУ. Ошентип, азыркы трансатлантикалык 

интеграция трансевразиялык интеграция менен органикалык түрдө толукталышы 

мүмкүн. Ушуга байланыштуу Евразиялык коопсуздук боюнча кеңири келишимди 

түзүү маселеси боюнча ишти баштоо максатка ылайыктуу болот. Евро-

атлантикалык чөлкөмдөгү геосаясий кырдаалдын өнүгүүсүнүн негизги 

тенденцияларын талдоо негизги актерлордун ортосундагы ишенимге доо кетирген 

проблемалардын жана дисбаланстардын эбегейсиз көп жыйындысы 

топтолгондугун көрүүгө мүмкүндүк берет. катуу коопсуздук чөйрөсү. Эгерде биз 

1990-жылдардын башындагы, кансыз согуш аяктагандан кийинки кырдаалды жана 

азыркы кырдаалды салыштыра турган болсок, анда жамааттык коопсуздуктун эл 

аралык системасы бардык жагынан деградацияланганын оңой эле көрө алабыз. 

 Ал эми ЕККУнун Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө токтоло турган болсок, 

Бишкектеги Программалык кеңсеси азыркы мандат кабыл алынгандан кийин 2017-

жылдын май айында азыркы форматта иштей баштаган. Учурдагы мандат 

ЕККУнун Кыргыз Республикасындагы 1998-жылдан бери иштеп келе жаткан 

милдеттерин модернизациялоо боюнча кабыл алуучу өлкөнүн өкмөтүнүн ниетине 

негизделген. 

 ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсеси кабыл алуучу өлкөнүн суроо-

талаптарына жооп катары эксперттик жана техникалык жардам көрсөтөт жана 

Кыргызстанга ЕККУнун алдындагы милдеттенмелерин аткарууга көмөк көрсөтөт. 

Программалык кеңсенин иш-аракеттери ЕККУнун коопсуздуктун комплекстүү 

моделинин алкагында - аскердик-саясий, экономикалык жана экологиялык 

өлчөмдө, ошондой эле адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө жүзөгө ашырылат. Ошол 

эле учурда бул үч багыт тең бири-бири менен абдан тыгыз кызматташат, бул 

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн өтө маанилүү. ЕККУнун Бишкектеги 

Программалык кеңсеси ар бир коопсуздук маселесине комплекстүү мамиле жасайт.  

 Программалык кеңсенин ишинин бардык багыттары кабыл алуучу өлкөнүн 

Кыргызстанды коопсуз жана прогрессивдүү мамлекетке айландыруу, ошондой эле 

ЕККУ алдындагы милдеттенмелерин аткаруу аракеттери менен тыгыз байланышта 

болуу. 2017-жылы жаңы мандаттын кабыл алынышы менен ЕККУнун Бишкектеги 

Программалык кеңсеси ЕККУнун милдеттенмелерин ишке ашырууда 

Кыргызстандын өкмөтүнө туруктуу колдоо көрсөтүп келет. Өз ара түшүнүшүүгө 

жана кабыл алуучу бийлик органдары менен тыгыз кызматташууга таянуу менен 

Программалык кеңсе өлкөнүн аскердик-саясий, экономикалык жана экологиялык 

аспектилерде, ошондой эле адам укуктарын коргоо жаатында коопсуздукту чыңдоо 

боюнча аракеттерин жана демилгелерин колдойт. Программалык кеңсенин 

ишмердүүлүгү Кыргызстандын стратегиялык документтерине толук ылайык келет. 
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Тактап айтканда, Программалык кеңсе 2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын 

Туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын жана анын негизги компоненти – «Түндүк» 

программасынын, ошондой эле «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн максаттарына 

жетүү үчүн иш алып барууда, алар натыйжалуу, ачык-айкын жана ачык-айкын 

болууга багытталган.  

 Программалык кеңсенин саясий-аскердик чөйрөдөгү иши коопсуздук жана 

укук коргоо секторлорундагы өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга негизделген 

жана коопсуздук секторун реформалоого жана башкарууга комплекстүү мамилени 

карманат. Программалык кеңсенин экономикалык жана экологиялык 

ишмердүүлүгү көбүрөөк стабилдүүлүккө, коопсуздукка жана туруктуу социалдык-

экономикалык өнүгүүгө жетишүү үчүн экономикалык жана экологиялык 

көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөткө көмөк көрсөтүүгө багытталган. Бул иш-чаралар 

Программалык кеңсенин ыйгарым укуктарына шайкеш келет жана 2018-2040-

жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын алкагында 

өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарын толуктайт. 

 Программалык кеңсе Кыргыз Республикасында адам укуктарын жана 

негизги эркиндиктерин илгерилетүү максатында улуттук мамлекеттик органдар 

жана жарандык коом уюмдары менен өнөктөштүктө иш алып барат. Иш-чаралар 

адам укуктарын коргоо жаатындагы ЕККУнун милдеттенмелерине негизделген 

жана Кыргызстандын Өкмөтүнүн стратегияларына жана пландарына ылайык келет. 

 Ошондой эле уюм билим берүү тармагында да бир катар иштерди жүргузүп 

келет. Академия ЕККУнун флагмандык демилгеси, анын аймактык институту, 

2002-жылы Кыргызстандын Өкмөтүнүн демилгеси менен ЕККУнун Бишкектеги 

Программалык кеңсесинин жана ЕККУга мүчө мамлекеттердин колдоосу менен 

түзүлгөн. Академия эки магистрдик программаны сунуштайт: саясат жана 

коопсуздук жана экономиканы башкаруу жана өнүктүрүү. Бул программалар 

студенттердин критикалык ой жүгүртүүсүн жана билимин жогорулатуу менен гана 

чектелбестен, Борбордук Азияда жана анын чегинен тышкары аймактагы 

кызматташтыкты, чыр-чатактарды алдын алууну жана ак ниет башкарууну 

өнүктүрүүгө көмөктөшөт. 2019-жылга карата Академиянын бүтүрүүчүлөр 

тармагында 474 адам (251 аял жана 223 эркек) бар, алар өз өлкөлөрүндө 

жетекчилик кызматтарга киришип, улуттук жана аймактык саясаттын жана 

өнүгүүнүн кыймылдаткычтары болуп жатышат. Жумушка орношкон бүтүрүүчүлөр 

мамлекеттик сектордо, эл аралык уюмдарда (анын ичинде 29у ЕККУда 

иштегендер), билим берүү жана илимий мекемелерде (30 бүтүрүүчү учурда 

докторантурада), жеке жана коммерциялык эмес секторлордо карьерасын 

улантышат. Профессионалдык курстар, көп сандаган конференциялар, изилдөөлөр 

жана семинарлар жыл бою академиянын интеллектуалдык алмашуу жана 

региондогу кеңири дебат үчүн уникалдуу аянтча катары баалуулугуна салым 

кошот. 

 Академияда окууга 2114 талапкердин ичинен 55 студент сынактык 

тандоодон өткөн. Документтерди Борбордук Азия өлкөлөрүнөн, Афганистандан 

жана Монголиядан келген талапкерлер тапшырышкан. 72% Борбор Азияда жана 

Ооганстанда жашап жана иштешет. Бүгүнкү күндө ЕККУ Академиясынын 

бүтүрүүчүлөрүнүн 34% башкы директорлор, бөлүмдөрдүн башчылары, 

менеджерлер жана улуттук координаторлор сыяктуу жогорку деңгээлдеги 

кызматтарды ээлейт [5]. 

 Жалпысынан алганда, ЕККУнун Борбордук Азиядагы салыштырмалуу чоң 

талаада болушу Уюмга коопсуздук жаатындагы кызматташтыкты чыңдоодо жана 

чакырыктарга жана коркунучтарга жооп кайтарууда негизги ролду ойноого 
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мүмкүнчүлүк берет. ЕККУнун куралы катары Уюмдун жер-жерлердеги 

миссияларынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүү маанилүү. Талаа миссиялары 

өздөрүнүн милдеттерин жана функцияларын аткарууда кабыл алуучу 

мамлекеттердин күтүүлөрү жана мамилелери чечүүчү болууга тийиш. ЕККУнун 

миссияларынын иш-аракети иш жүзүндө биринчи кезекте кабыл алуучу бийликтер 

менен координациялоого негизделиши керек, ошондой эле жер-жерлерде 

катышуунун мандаттарында каралган милдеттерге толук ылайык келиши керек. 

 ЕККУнун ―талаа иш-чараларына‖ тиешелүү дагы бир маанилүү жагдай – бул 

башталган иштин логикалык жыйынтыгы болушу керек. Уюмдун ―талаа 

миссиялары‖ өз мандатын аткарып жаткандыктан, долбоордук иш-чараларды 

акырындык менен аяктоо жана биринчи кезекте кабыл алуучу мамлекеттерге 

алардын мандатына кирген маселелерди чечүү боюнча тажрыйбасын өткөрүп берүү 

жагынан жабуу зарыл. Бул 1999-жылы кабыл алынган Европалык коопсуздук 

Хартиясынын 41-пунктуна ылайык келет жана өлкөнүн Уюмдун өлчөөлөрү боюнча 

өз милдеттенмелерин аткаруунун көрсөткүчү жана туруктуу өнүгүүнүн жана 

коопсуздуктун белгилүү деңгээлине жетишүүнүн үлгүсү катары кызмат кылат. 

 Акыркы убакта Уюм гуманитардык өлчөмдүн ролун олуттуу түрдө күчөтүп, 

бейөкмөт уюмдардын активдүүлүгүн жогорулатууга салым кошуп, жарандык 

коомду өзүнүн жоопкерчилик чөйрөсүндө демократияны өнүктүрүүнүн маанилүү 

факторуна айлантты. Адам укуктарынын мониторингин ишке ашыруудагы 

мамилелердеги карама-каршылыктарга карабастан, ЕККУнун институттары, 

биринчи кезекте Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу 

(ДИАУБ) институционалдык компромисстерден алсыратпасын камсыз кылуу керек 

деген пикирлер бар. Постсоветтик мамлекеттердин сынына карабай, мындай 

компромисстерди кароого эч кандай орчундуу себеп жок. Бирок Батышка таянган 

постсоветтик өлкөлөр биринчи кезекте ЕККУ менен кызматташууну күчөтүшү 

керек. Чектелген мүмкүнчүлүктөр менен ЕККУ алар үчүн коопсуздук 

тармагындагы кызматташуунун маанилүү форуму болуп саналат жана эл аралык 

дипломатияда башка учурларда алардан алда канча көбүрөөк сөз берет. 

 Демек, жакынкы келечектеги борбордук милдеттердин бири Уюмду 

коопсуздук чөйрөсүндө, анын ичинде аскердик-саясий жана экономикалык 

чөйрөлөрдө, ошондой эле адам укуктарын коргоо жана коргоо жаатындагы 

кызматташтыктын көп кырдуу институтуна айландыруу болуп саналат. негизги 

эркиндиктер. Эл аралык терроризмге каршы күрөштө азыркыга чейин чектелген 

кызматташтыкты кеңейтүү, курал-жарактарга контролдукту күчөтүү жана 

куралсыздануу, экономикалык кызматташтыкка жаны дем берүү зарылчылыгы 

биринчи кадамдар болууга тийиш. ЕККУ келечекте олуттуу күч сыноолоруна туш 

болоору анык.  
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Индиядагы диндер аралык чыр-чатактар. Келип чыгышынын тарыхы 

 
Аннотация: Макалада индустар менен мусулмандардын ортосундагы кастыктын келип 

чыгышы жөнүндө сөз болуп, алардын мамилесинин эволюциясы баяндалат, эки диндин негизги 

принциптерине салыштырмалуу талдоо жүргүзүлүп, индуизм менен исламдын жолдоочуларынын 

бири-бирин кабыл алуусу жөнүндө маалыматтар берилген. 

Негизги сөздөр: Индия, дин, индуизм, ислам, индус-мусулман жаңжалы 

Аннотация: В статье говорится об истоках неприязни между индусами и мусульманами, 

описана эволюция их взаимоотношений, дан сравнительный анализ базовых принципов двух религий 

и приведены данные о восприятии последователей индуизма и ислама друг другом. 

Ключевые слова: Индия, религия, индуизм, ислам, индусско-мусульманский конфликт. 

Аnnotation: The article talks about the origins of hostility between Hindus and Muslims, describes 

the evolution of their relationship, provides a comparative analysis of the basic principles of the two 

religions and provides data on the perception of the followers of Hinduism and Islam by each other. 

Key words: India, religion, Hinduism, Islam, Hindu-Muslim conflict. 

 

Азыркы дүйнө – диний жана этникалык топтордун ―согуш майданы‖. 

Жамааттардын заманбап чыр-чатактарынын себептеринин арасында диний 

айырмачылыктар барган сайын күч алууда. Бул контекстте индустар менен 

мусулмандардын ортосундагы мамилелердин эволюциясы көрсөтүлөт. 

Жамааттардын ортосундагы мамилелер Индия учун гана эмес, буткул Туштук 

Азия учун биринчи даражадагы мааниге ээ. Пикир келишпестиктин 

кесепеттеринин мисалы катары мурдагы британ колониясынын аймагында эки көз 

карандысыз мамлекеттин түзүлүшү болушу мүмкүн. Ошондой эле индус-

мусулман мамилелеринин чыңалышынын кесепеттеринин бири Кашмир маселеси 

[10; 14-б]. Белгилей кетсек, ал азыркы Индиянын аймагында жайгашкан. 

Индустар менен мусулмандардын конфессиялар аралык кагылыштарынын 

негизги себептери: диндин, идеялардын жана баалуулуктардын негизги 

принциптеринин айырмасы; Индиялык мусулмандардын олуттуу бөлүгүнүн 

касталык теги; мусулман калкы басымдуу аймактардын болушу; Индиянын 

бийликтеринин радикалдык индустук улутчул уюмдарга кошулушу; диндер 

аралык кагылышууларды Индиянын бийликтери тарабынан мезгил-мезгили менен 

провокациялоо; мусулман коомчулугунун алсыздыгы жана бытырандылыгы. 

Индиянын ири конфессияларынын ортосундагы пикир келишпестиктердин 

болушунун биринчи себеби исламдын жана индуизмдин табиятында, ошондой эле 

диндер тарабынан түзүлгөн каада-салттарда, ишенимдерде, идеяларда жана 

баалуулуктарда жатат.  

Мусулмандар менен индустарды төмөнкү тыянактарга салыштырууга 

болот. Биринчиден , изилденген диндер олуттуу айырмачылыктарга гана ээ 

болбостон, көптөгөн позицияларда карама-каршы келет. Экинчиден, индустар 

мусулмандарды туура эмес түшүнүп жатат жана тескерисинче. Бул 

күтүлбөгөндүктөн баш тартууга жана жактырбоочулукка чейин ар кандай 

билдирүүлөрдү кабыл алышы мүмкүн. Мисалы, мечиттен таңга маал үнү чыккан 

азан, же бир мусулмандын күндүз намаз окуганы терс реакцияны жаратышы 

мүмкүн. Үчүнчүдөн, бир динди кармангандардын бир катар принциптерди 

кармануусу башка диндин жактоочуларынын арасында агрессияны пайда кылат. 

Төртүнчүдөн, ансыз да олуттуу чыңалуу бир конфессиянын өкүлдөрүнүн экинчи 
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конфессияга өтүшү менен шартталган. Албетте, биз индуизмден исламга өтүү 

жөнүндө айтып жатабыз, бирок тескери процесстин айрым учурлары бар. 

Индустар арасындагы душмандыктын тарыхый топтолушу жөнүндөгү 

маселеге өтүүдөн мурун мусулмандарга жана тескерисинче, исламдын Түштүк 

Азияда качан пайда болгондугу жана анын кантип жайылышы жөнүндө бир нече 

сөз айтуу керек. 

Мухаммад пайгамбардын окуулары Индус-буддисттердин аймагына VII-к. 

ортосунда кире башталган. Ошентип, 664-жылы Халифа Омардын тушунда да Инд 

өрөөнүнө араб аскерлеринин биринчи жортуулу болгон. 711-713-жж. Араб 

колбашчысы Мухаммад бин Касим Синдди Пенжабдын түштүк бөлүгүн басып 

алган. XII-к. аягында Мухаммад Гури Мултанды , Лахорду жана Түндүк 

Индиянын дээрлик баарын басып алган. Кийинчерээк мусулмандардын көзөмөлү 

астында азыркы Индиянын олуттуу аймагы болуп, алар британиялыктар келгенге 

чейин көзөмөлдөп турган [2, 20-б]. 

Индияда исламдын 12 кылым мезгилинде 1881-жылга  калктын 20% динди 

кабыл алган. Мухаммед пайгамбардын жолдоочуларынын саны британ колониясы 

бөлүнгөнгө чейин тынымсыз өскөн. 1881-ж. 19.97% дан 1941-ж. карата 24,28%ге 

жетти. 1947-1948-жж. мусулман диаспорасынын бир топ бөлүгү Пакистанга чыгып 

кеткен. 1951-жылы алардын үлүшү 9,91% болгон[6, 98-б; 3, 24-28-б]. 

Индиялык мусулмандардын санынын көбөйүшүнүн динамикасына 

байланыштуу бир топ суроолор пайда болот. Мусулман коомчулугун толуктоо 

негизинен төмөнкү жолдор менен ишке ашат: табигый жол менен (мусулман үй-

бүлөлөрдүн басымдуу көпчүлүгү көп балалуулар), миграция (негизинен 

Бангладештен), индустар исламды кабыл алуу аркылуу. Акыркы жол индус 

коомчулугунда өтө терс реакцияны жаратат.  

Кофессиялар аралык тирешүүнүн башааты болуп 1893-ж. Бомбейдеги 

индус-мусулман кыргыны болгон. 1905-ж. кырдаалдын өнүгүшүнө маанилүү окуя 

болду. Ошол эле учурда мусулман дыйкандардын бир кыйла массасынын абалы 

жакшырды. Провинциянын бөлүнүшүнө каршы кампания башталган. 

Өлкө мусулмандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн 1906-жылы 

Мусулман лигасы (МЛ) түзүлгөн. Бул жарым-жартылай Бенгалдын бөлүнүшү 

менен шартталган. Даккадагы уюштуруу ассамблеясында анын 1-жетекчиси Набаб 

Вакар-уль-Мулк Камбох мындай деп айтты:«Мусулмандар өлкөнүн бештен бирин 

түзөт жана эгерде алыскы келечекте Индиядагы англиялык өкмөттүн жашоосу 

токтоп калса, анда Индиядагы бийлик бизден терт эсе дээрлик коп болгон 

коомчулукка өтө тургандыгы анык. Эми, мырзалар, Индияда ушундай кырдаал 

жаралса, ар бириңер ойлонгула. Жаныбыз да, малыбыз да, намысыбыз да, 

ыйманыбыз да – баары олуттуу коркунучта болот» [11, 4-б]. 

Көп өтпөй Биринчи дүйнөлүк согуш башталды. Осмон империясы Улуу 

Британиянын душманы болуп чыкты. Индия мусулмандары үчүн бул олуттуу 

сыноо болду. Султан Ислам дүйнөсүнүн башчысы жана Алланын жер жүзүндөгү 

вакили деп эсептелген. Ушуга байланыштуу динчил мусулмандар империяны 

жана анын башкаруучусун коргош керек болчу. Британиянын чалгын кызматы 

Индиянын башкы ханзаадасы Хайдарабаддык Низам түрк мылтыктарын 

"панисламдык көтөрүлүштө" колдонуу үчүн сатып алууга аракет кылат деп 

чочулаган. Түштүк Азияда [9, 51-б]. Британдыктардын бактысына Индия 

мусулмандары Улуу Британиянын антына бекем туруп, аларга каршы согуш ачкан 

жок, бирок бул окуялардын мындан аркы жүрүшүнө таасир эткен жок деп айтууга 

болбойт. 
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Мусулмандардын намысына дагы бир сокку 1924-жылы Түркиянын 

президенти Мустафа Кемал тарабынан расмий түрдө Халифаттын жоюлушу 

болду. Ызаланган мусулмандар индустардан дартын чыгара башташты. Мунун 

баары Түштүк Азия боюнча индус- мусулман кагылышуусуна алып келди. 

Индустар, өз кезегинде, согушчан диний уюмдарды түзүү менен жооп берди, 

алардын айрымдары бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган [1,  454-б ]. 

Индустардын агрессивдүү аракеттери мусулмандар тарабынан жооп 

кайтаруу аракеттерине себеп болду. Диндер аралык араздашуу отко май чачкандай 

күч алып жатты. 1937-ж. Индияда аймактык мыйзам чыгаруучу жыйынына 

шайлоолор өттү, дээрлик баардык жыйынга Индиянын улуттук конгресси (ИУК) 

жеңди. Эки жыл башкарууда алар мусулмандар жөнүндө ойлоп дагы койгон эмес. 

Индус майрамдарын мечиттер жакын ырлар жана бийлөө уруксат берүүчү 

мыйзамдар, уйларды союу кылмыш иш катары эсептелип; Хинди тили башкаруу 

тили болуп калды, ал эми урду тилин колдонуу бардык жагынан чектелди; 

мектептерде хинди курсу милдеттүү болуп, урду, араб жана перс адабиятын 

үйрөнүү жоюлган; Мусулмандарды ишке орноштурууда басмырлоо учурлары 

көбөйдү [1, 448-б]. 

Эки конфессиянын жалпы келечеги жок экени акыры белгилүү болду. Бул 

тууралуу МЛ (мусулмандар лигасы) лидери Мухаммед Али Жинна мындай деди: 

«Индустар менен мусулмандардын үрп-адаттары, адабияттары ар башка. Алар 

үйлөнбөйт, Чынында алар карама-каршы идеяларга жана концепцияларга 

негизделген эки башка цивилизацияларга таандык» [7,  61-б]. 

1940-жылы Лахордогу М.Л конференциясында М.А.Жинна 

мусулмандардын өз мамлекетинин болушу зарылчылыгы  жөнүндө айткан: 

«Мусулмандар азчылык эмес. Эгерде Британ өкмөт чындыгында жана чын 

жүрөктөн мамлекетте тынчтыкты кааласа- улуттарга өзүнчө жер берип, Индияны 

автономияларга бөлүп берүүсү жалгыз жолу"[9,  216-б]. 

Бул ойго каршылаштардын бири саясатчы Винаяк Дамодар Саваркардын 

1941 –ж. айткан сөздөрү менен көрсөтсө болот: « Индустар негизги улут. 

Индустар менен мусулмандар эки башка улут. Бул тарыхтын чындыгы» . Ошондо 

мусулмандардын өзүнчө мамлекетин түзүлө тургандыгы белгилүү болду. 

1946-жылы июнда Учредителдик чогулушка болгон шайлоолордо ИУК 

ишенимдүү жеңишке жетишип. МЛ келечектеги мамлекетти башкарууга 

катышуудан кол үздү. 

Пенджаб жана Бенгалия болуп өткөн диний толкун башталды. Ири 

шаарларда өкмөттүк мекемелерге кол салуулар, индустар менен сикхтерге 

таандык турак жайларды жана дүкөндөрдү өрттөө менен коштолгон өкмөткө 

каршы массалык демонстрациялар өттү. Жалгыз жолу үч провинцияны - 

Пенджабды, Бенгалды жана Ассамды бөлүү болчу.  

Диндер аралык чыр-чатактар провокация индус түзүмдөр гана 

жүргүзбөстөн  өлкөнүн бийлик органдары тарабынан дагы кыймылдар болчу. 

Ошентип, 1950-ж Индияда кабыл алынган мыйзам боюнча Пакистанга кеткен 

эвакуациялангандардын мүлкү, мурдагы жашоочуларынын бардык мүлкү 

мамлекеттин пайдасына конфискацияланган [8, 120 б]. 

Өлкөдө ―Дин тутуу эркиндиги жөнүндө‖ мыйзамдын киргизилиши, ага 

ылайык, адамдар зордук-зомбулук аркылуу Индустарды өздөрүнүн динине 

киргизгендиги үчүн 4 жылга эркинен ажыратылып жана 2200 доллар айып пул 

төлөшмөк. Бул ченемдик укуктук актыны колдонууга өтө оңой [3, 30-б]. 
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Бүгүнкү күндө да мусулмандар бизнести жүргүзүүдө, ишке орношууда, 

окуу жайга тапшырууда, ошондой эле соттук процесстерде кыйынчылыктарга 

кабыл болушат [1,  459-б]. 

Эмне үчүн мусулман коомчулугу өзүнүн потенциалдуу күчүн сезбей жатат 

деген суроо туулат? Себептери, негизинен, анын бөлүнбөгөндүгүндө. Улуу 

Британиянын мурдагы колониясындагы мусулмандардын эң мыкты ишкерлери 

олуттуу бөлүгү (юристтер, дарыгерлер, ишкерлер ж.б.) Пакистанга же Батышка 

кеткен. Эң бай жана эң таасирдүү адамдардын балдары жана неберелери көбүнчө 

Улуу Британиядагы жана АКШдагы университеттерде билим алып, андан соң 

ошол жакта жашап калышат. Азыркы учурда Индиянын мусулмандары 

экономикалык жана саясий теңчилик үчүн күрөштө индустарга каршы туруу үчүн 

моралдык жана материалдык жактан өтө алсыз. 

Өлкөлөрүндөгү түрдүү диндердин өкүлдөрүнүн сурамжылоосу долбоору 

2006-ж. Америкалык фонд  "Ким кимге жана кантип мамиле жасайт‖ тарабынан 

жүргүзүлгөн. Долбоордун жыйынтыгы көрсөткөндөй, Индиянын жарандарынын 

көзүнө ислам эң терс көрүнүш катары каралат экен [4, 13–14-б]. Жогорудагы 

сандар Түштүк Азиядагы 2 ири диний конфессиянын өкүлдөрүнүн кастык 

мамилесинин жогорку даражасын ачык көрсөтүп турат. 

Жыйынтыктап айтканда, индус-мусулман тирешинин тарыхына таянсак, 

каршылаштын аякташы кыйын экенин белгилей кетүү керек.  Англиянын 

колониясынын бөлүнүшүнүн натыйжасында Индиядан Пакистанга жана 

тескерисинче көчүп баргандарды кабыл алуу такыр башкача болгон. Ошентип, 

көчүп келген индустар бастутягтар (үй-жайын таштап кеткендер), бастухаралар 

(үй-жайсыз адамдар) же шаранарталар (башпаанек издегендер) деп аталат [8, 98–

99-б]. Бир учурда миграция туруктуу жашаган жерин таштап кетүү, баарын 

жоготуу катары кабыл алынган. Коомчулукта мигранттар кайырчы катары кабыл 

алынууда.  
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Ж. Абдрахмановдун 1916-ж. боштондук көтөрүлушүнүн тарыхын изилдөөдө  

колдонгон тарыхий булактары 

 
Аннотация: Бул макалада, КАССР инин Эл Комиссарлар Советинин биринчи Төрагасы, 

мамлекеттик жана коомдук ишмер Ж. Абдрахмановдун тарыхий булактардын негизинде кыргыз 

элинин 1916-ж. улуттук- боштондук көтөрүлүшүнүн өбөлгө, себептери, шылтоосу жана 

натыйжалары боюнча чыгарган жыйынтыктары изилденген. Совет бийлиги Кыргызстанда 

орногондон кийин 1916-ж кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн тарыхын изилдөө 

акырындан колго алына баштагандыгы белгиленген. Ж. Абдрахмановдун көтөрүлүштүн өбөлгөлөрүн 

көрсөтүүдө  колониялаштырганга чейинки мезгилдеги кыргыздардын  коомдук- экономикалык 

укладын  жана Кыргызстандын  агрардык колонияга айлангандыгын, кыргыздардын коомдук , 

чарбалык жана маданий турмушундагы өзгөрүүлөрдү тарыхий булактарды колдонуу менен 

изилдегени анализделген. 

Аннотация: В этой статье, анализируется как Первый Председатель Совета Народных 

Комиссаров КАССР, государственный и общественный деятель Ж. Абдрахманов используя 

исторические источники раскрывает предпосылки, причины, повод и последствия национально- 

освободительного движения кыргызского народа 1916г. Отмечается, что только после 

установление Советской власти в Кыргызстане начали изучать историю национально-

освободительного восстания кыргызского народа 1916 года. Ж. Абдрахманов при изучении 

предпосылок восстания используя источники сравнивает социально-экономическое положение 

кыргызского народа до колонизации и в период превращения Кыргызстана в колонию.  

Аnnotation: In this article, analyzed as the First Chairman of the Council of People's Commissars 

of the KASSR, state and public figure Zh. Abdrakhmanov, using historical sources, reveals the prerequisites, 

causes, reason and consequences of the national liberation movement of the Kyrgyz people in 1916. It is 

noted that only after the establishment of Soviet power in Kyrgyzstan, they began to study the history of the 

national liberation uprising of the Kyrgyz people in 1916. Zh. Abdrakhmanov, when studying the 

prerequisites for the uprising, using sources, compares the socio-economic situation of the Kyrgyz people 

before colonization and during the period of transformation of Kyrgyzstan into a colony. 

Ачкыч сөздөр: көтөрүлүш, тарыхий булак, өбөлгө, себеп, шылтоо, колония, келгиндер, 

салык, жазалоочулар. 

Ключевые слова: восстания, исторический источник, предпосылки, причины, повод, колония, 

переселенцы, налог, каратели. 

Keywords: insurrection, historical source, prerequisites, cause, reason, the colony, immigrants, tax, 

punishers. 

 

Совет бийлиги Кыргызстанда орногондон кийин 1916-ж кыргыз элинин 

улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн тарыхын изилдөө акырындан колго алына 

баштаган. Элибизден чыккан улуттук интеллегенция өкүлдөрү, тарыхчылары 

көтөрүлүштүн мүнөзүн, өбөлгөлөрүн, себептерин, шылтоосун, ырайымсыздык менен 

басылышын жана натыйжаларын тарыхий булактарды колдонуу аркалуу изилдей 

башташкан. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында көтөрүлүштүн он, он беш 

жылдыгын белгилөө салтка айлана баштаган. 1926-ж. көтөрүлүштүн он жылдыгына 

арналган жана  1931-ж. 11- августунда болгон   көтөрүлүштүн он беш жылдыгына 

арналган жыйындарда  Ж. Абдрахманов баяндамаларды жасаган. Бул баяндамалар 

жасалганга чейин эле Ж. Абдрахманов « Кызыл Кыргызстан» жана « Советская 

Киргизия» газтеларына « Октябрдын жарчысы» аттуу макаласын жарыялаган 

.Аталган макаланы жана көтөрүлүштүн он беш жылдыгында жасаган баяндамасын 

пайдаланып, Ж. Абдрахманов 1932-ж. «Кыргыздардын 1916-ж. көтөрүлүшү 

жөнүндө» аттуу эмгегин жарыка чыгарган. 

Жусуп Абдрахманов аталган эмгегинде 1916-ж. кыргыз элинин улуттук 

боштондук көтөрүлүш темасынын түбөлүк актуалдуулугу жөнүндө « ... Орто 
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Азиядагы  революциячыл кыймылдын тарыхы , айтсак, 1916-ж. көтөрүлүштүн 

тарыхы атайы иликтеп изилдөөнү талап кылуучу чоң , татаал тема, ишим көп 

болгондуктан антип иликтеп изилдеп чыга алган жокмун» -деп ачык билдирген. [1] 

Ал аталган эмгегинин негизги көздөгөн максатын жана милдетин «... көтөрүлүштүн 

мүнөзүн, анын кыймылдаткыч күчтөрүн, анын натыйжаларын гана эмес, ошондой 

эле, бул көтөрүлүштү тарыхий жактан даярдаган социалдык- экономикалык 

факторлорду да айкындоо болуп саналат» -деп көрсөткөн [2]. 

Ж. Абдрахманов көтөрүлүштүн өбөлгөлөрүн көрсөтүүдө  

колониялаштырганга чейинки мезгилдеги кыргыздардын  коомдук- экономикалык 

укладын  жана Кыргызстандын  агрардык колонияга айлангандыгын, кыргыздардын 

коомдук , чарбалык жана маданий турмушундагы өзгөрүүлөрдү тарыхий булактарды 

колдонуу менен анализдеген. Ырас, ал « кыргыздардын  Россия империясынын 

колониясына айланганга чейинки социалдык- экономикалык абалына толук 

мүнөздөгөн тарыхий булактар жок, аларды пайдалана албагандыгын мойнуна алат , 

бирок, кыргыздардын чарбачылыгында мал чарбачылыгы негизги орун ээлегендигин 

баса белгилейт.[3].  

Ошондой эле, кыргыздарда «... мал чарбасы өтө примитивдүү жол менен 

жүргүзүлгөн, табигый тоют ресурстарын кезектештирип пайдалануу , анын зор 

аймактарды ээлегендиги, туруктуу тоют базасы болушун камсыз кылып  

келгендигин билебиз, ... колонияга айланганга чейинки доордо кыргыздардын 

малынын саны колонияга айлангандан кийинки доорго салыштырмалуу 2 эсе, ал 

тургай андан да көп болгондугун өз көзү менен көргөндөр айтып келишет»-деп 

белгилеген [4].  

Ж. Абдрахманов кыргыз калкынын коомдук- социалдык структурасын 

анализдеп , уруулук түзүлүш , уруулук ммилелер үстөмдүк кылган, көп сандаган 

уруулар экономикалык жактан аз сандагы урууларга үстөмдүк кылышкан, уруулук 

түзүлүш кыргыздын чарбалык экономикасын натуралдуу жана жарым натуралдуу 

болушуна шарт тузгон деп көрсөткөн. Автор аталган эмгегинин экинчи бөлүгүндө, 

Кыргызстан колонияга айлана баштаган мезгилде жана толук типтеги колонияга 

айланган учурдагы коомдук, чарбалык жана маданий турмушундагы орун алган 

өзгөрүүлөрдү тарыхий булактардын негизинде,  көтөрүлүштүн негизги өбөлгөлөрү 

катары көрсөткөн.   

Ж.Абдрахманов аталган эмгегин даярдоодо, орус империясынын 

чиновниктеринин, саякатчыларынын жана окумуштууларынын жарыялаган 

эмгектерин, колониалдык бийликтин официалдуу документтерин,  ошондой эле , 

Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы жаңы бийлик өкүлдөрү тарабынан 

даярдалган официалдуу документтерди, илимий эмгектерди тарыхий булак катары 

пайдалангандыгы эч күмөн жаратпайт.  Колониалдык бийлик өкүлдөрү тарабынан , 

атап айтканда ,борбордук жана жергиликтүү падышалык чиновниктер тарабынан 

жарык көргөн эмгектерди терең анализдеп, алардын негизги көздөгөн максаттары « 

... Түркстанга келген келгиндерди кантип жайгаштыруу, аны сырье алып туруучу  

жана товар сатып өткөрүүчү эң бай рынокко кантип айландыруу , колония фондусун  

көбөйтүү үчүн сугат ишин кантип жүргүзүү болгон. Бирок, алардыц Түркстандын 

жергиликтүү элинин чарбалык жана маданий турмушун кантип уюштуруу керек 

экендиги туурасында дээрлик бир ооз сөз жок»- деген пикирин билдирген. [5].  

Ж. Абдрахманов  О. А. Шкапскийдин  « Некоторые данные для освещения 

киргизского вопроса » аттуу макаласындагы «...колониялаштырууну уюшкандыкта 

жүргүзүү зарыл , жер- сууну ээлегенде түшүнбөөчүлүктөр болбошу керек » деген көз 

карашын, Орус империясынын Чыгыштагы башка жер аймактарын өзүнө каратып 

басып алуу, ачык колониялдык басып алуу саясаты болгон деп баалаган [6]. 
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В. И. Масальскийдин « Туркестанский край » аттуу эмгегиндеги «... олку 

солку болбой , күмөн санабай, ийгилик колго тийерине ишенип, ...миллиондогон 

жаңы теше жерлерди маданиятка тартуу жана орус өнөр жайын ага зарыл керек 

пахта менен камсыз кылуу, бул жагынан чет өлкөлөргө көз карандылыктан  толук 

кутулуу, ... айыл чарба өнөр жайынын зор тармагын түзүү, элибиздин зор байлыгын 

өлчөөсүз көбөйтүү»- деген көз карашын Ж. Абдрахманов «... ташка тамга 

басылгандай так айтылган, ...жаңы жерлерди маданиятка тартуу, Россиянын 

капиталисттик өнөр жайын пахта менен камсыз кылуу, аны чет өлкөлүк  көз 

карандылыктан куткаруу, Түркстанга орус адамдарын жайгаштыруу керек экен. А 

ошол байлыктарды жаратып , ошол жерде жашап, иштеп жаткан миллиондогон 

адамдарды эмне кылыш керек эле»-  деп катуу сынга алган [7]. Айтмакчы , 

Масальскийдин аталган эмгегине кириш сөздү Семенов – Тянь –Шанский жана Л. 

Бергь жазып Түркстанды таануу боюнча зор иштер жасалууда , колонизациялоо - 

өнөр жайында , соодада өтө зор мааниге ээ деп белгилешкен экен. 

Орус Мамлекеттик Думасынын депутаты А. Л. Трегубов 1909-ж. «... Жети- 

Суу сыяктуу берекелүү аймакта толгон токой асыл жерлерибиз туруп ( толук 

менчиктеп алгандыгы көрүнүп турат Т.Ш.) , башка жака көчүрүлүшү небак эле курч 

маселелердин бирине айланган орус дыйкандарынын ошол жерлерге эч бир жайгаша 

албай жатышы, кудай алдында күнөө кылгандык жана адам алдында уятка 

калгандык эмеспи .Ойгонуп келе жаткан Кытай,мындайча айтканда жаап жашырбай 

эле сугун артып турган, биздин ээликтерибиздин бул бермети капарга алынбаган 

бойдон калып жатканда , өзүбүздүн түндүк тараптагы жерлерибизге адамдарыбызды 

жайгаштыру жөнүндө камкордук кылышыбыз күлкү келерлик жоруктай көрүнөт. 

Жети-Сууга олуттуу карап , ага тезинен калк жайгаштыруу зарыл. Муну логиканын 

закондору, мамлекеттин, коомдун закондору талап кылып отурат»- деген депутаттын 

пикирин, Ж. Абдрахманов «империалисттик басып алуу катары мүнөздөйт» жана 

Жети – Сууга кытай тараптан болгон коркунучту « кудайды карабай»апыртып жана 

жана Жети- Сууну колониялоонун ийгиликтерин атайын азайткан , анткени, бул 

мезгилге карай Жети- Суу жетишээрлик эле орусташып калган болчу»- деп баса 

белгилейт [8].  

Профессор Васильевдин « Семиреченская область как колония» аттуу 

эмгегин да Ж. Абдрахманов  тарыхий булак катары колдонгон. Белгилүү болгондой 

Васильев  Чүй өрөөнүнө суу чыгаруу боюнча түзүлгөн долбоордун автору болгон 

жана колония фондусун  көбөйтүү максатында иш алып барган. Бул автор аталган 

эмгегинде «... облустун азыркы жана келечектеги экономикалык жана мамлекеттик 

мааниси, ага жанаша жаткан облусттар жана мамлекеттердин кызыкчылыктарынын 

жана мүдөөлөрүнүн , метрополиянын, анан өзүнүн өндүргүч күчтөрүнүн таасири 

астында түзүлөт. Европалык Россия үчүн Жети- Суу облусу колония болуп 

эсептелет»- деген пикирине Ж. Абдрахманов «... бул айтылгандардан Сиздер , 

жанаша жаткан облусттар жана мамлекеттердин кызыкчылыктары, метрополиянын 

талабын, колониялоо фондусун түзүүнү табасыздар, бирок, жети- Суунун 

жергликтүү элдерин- кыргыздарды, казактарды эмне кылуу керек экендиги жөнүндө 

бир ооз соз учуратпайсыздар » - деп сынга алган [9]. Жусуп Абдрахманов жогоруда 

аттары аталган авторлорду, князь Масальскийди, Дума депутаты Трегубовду, 

профессор Васильевди жана чиновник Шкапскийди – падышалык бийликтин, 

генерал Колпаковскийдин койгон тапшырмасын – Түркстанды колонияга 

айландыруу тапшырмасын аткарууда  биригип иш кылышкан деп белгилеген. 

Ж. Абдрахманов Совет бийлиги орногондон кийин аталган эмгегин 

жаратууда, 1926-ж. жарык көргөн « Очерки революционного движения в Средней 

Азии» аттуу макалалар жыйнагындагы Турар Рыскуловдун « Восстание туземцев в 
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Туркестане  в 1916 году » аттуу эмгегин жана Мамлекеттик архивдеги официалдуу 

документтерди тарыхий булак катары кенири колдонгон.    

Т. Рыскулов тарабынан көрсөтүлгөн тарыхий фактыларды Ж. Абдрахманов  

колдонуп «... 1916-ж. карай Түркстандагы 914 орус кыштактары менен 

станицаларынын карамагында,  2 млн. 900 миң теше жер, иштетилүүчү жердин 56, 7 

%  болгон, б. а. Түркстанда жашап жаткан ар бир оруска 3, 17 теше, а жергиликтүү 

тургундун , ар бирине 0, 21 гана теше  иштетилүүчү жер туура келген. Мына 

ошентип , жер деген өтө жетишсиз болуп турган шартта  , жергиликтүү калктын 94 

%  иштетилүүчү баардык аянттын 42, 4 % гана ээлик кылган, калгандары орус 

келгиндерине (6 % калкка 57, 6% жер. Т.Ш.)  туура келген »- деп белгилеген [10].  

Ж. Абдрахманов архивдик материалдарга таянып « ...1900-ж. Пржевальск 

уездиндеги  11% келгин калк айдоо жердин 23, 8 %  , 1916-ж. алардын саны21, 1%  

түзүп 67, 3 %  жерге ээ болгон. 1920-ж. жер реформасына чейин 34, 1%  келгин калк 

84, 7%  жерге ээлик кылышкан. Ал эми, Пишпек уездиндеги 38, 1%  келгин калк 

айдоо жердин 57, 3% ээлик кылышкан» - деп көрсөткөн [11]. Автор тарыхий 

булактардын негизинде кыргыздардын суудан , жайыттан, кыштоолордон, 

токойлордон кол жуугандыгын далилдеген. Мисалы, Кыргызстанда 2. 449. 890 теше 

жер токой дачаларга деп бөлүнгөн, 714 миң теше жер токойчулук ведомствосуна 

өткөрүлгөн. 

Ошентип, Ж. Абдрахманов « ...кыргыздардан алардын жашоосу үчүн зарыл 

керек жерлер тартылып алынгандыгын, анан алардын пайдалануусунда чарбачылыка 

жарактуу жерлер дээрлик калбагандыгын , кыргыз калкынан ал жерлерди өлүп –

тирилип жүрүп тартып алгандардын өзүлөрү,  1916-ж. көтөрүлүштөн кийин  

моюндарына алышкан»- деп көрсөткөн  [12] .  

1916-ж. көтөрүлүштүн негизги себептерин көрсөтүү максатында Ж. 

Абдрахманов  архивдик материалдарды колдонгон. Мисалы, Түркстан генерал-

губернатору  Куропаткиндин отчетундагы   « ...өзгөчө 1904-ж баштап кыргыз 

калкынын зор жер аянттарынын , алардын ичинде бул калк үчүн өтө зарыл 

аянттардын тартылып алынышына алып келди. Бул көрүнүш сенатор –граф Пален 

жүргүзгөн  ревизиянын убагында эле белгиленген болучу, бирок, ага тийиштүү 

көңүл бурулбай кала берген эле»- деген  көз карашын колдонуп, Ж. Абдрахманов 

1890- жж. кийин келгиндердин санынын кескин өсүшүн   көтөрүлүштүн негизги 

себептеринин бири  экендигин көрсөткөн [13].  

Ал эми, Жети- Суу облусунун согуш губернаторунун Отчетун колдонуп, 

анын «...жергиликтүү көчмөндөрдүн эмнеликтен нааразылык билдиргендигинин 

себептери али так айкындала элек, бирок, Жети- Сууну орустардын кеңири 

колониялашы , бул колониялоо мурда кеңирсип жаткан жаткан мейкиндиктерди 

куурулткандыгы, а кээ бир жерлерде жергиликтүү адамдарды мурдагы жер- 

суусунан кол жуудуруп  таштагандыгы , анын башкы себептеринин бири болгондугу 

шексиз» - деген моюнга алуусун, Ж. Абдрахманов аталган эмгегинде белгилеп  

колониалдык бийликтин ач көздүк саясатын сынга алган.  

 Ж.Абдрахманов келгин калктын  социалдык абалын көрсөтүүдө О. А. 

Шкапскийдин «Переселенцы – самовольцы и аграрный вопрос » аттуу эмгегине 

шилтеме кылып , андагы «... небак орун очок алып калган кыштактардагы дыйкандар 

өзүлөрүнүн экономикалык жагынан  Европалык Россиянын ички губерниялык 

дыйкандары менен салыштырышы мүмкүн эмес. Ушунчалык жетиштүү 

жашагандыктан аларды жөн гана оокаттуу эмес, бай дыйкандар деп эсептөөгө болот» 

- деген пикирин туура деп эсептеген [14]. Ш Ощондой эле, Васильевдин сугатка 

пайдалануучу курулуш иштери боюнча  жүргүзгөн изилдөөлөрүндөгү « ... 

мамлекеттин эсебинен суу чыгарылган жерлерге  Россиядан келген оокаттуу кулак 
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кожолуктарын жайгаштыруу керек»  деген көз карашын  Ж. Абдрахманов  сынга 

алып « ... мурда келгендерге караганда жаңы келген келгиндер материалдык жактан  

начарыраак жашаган , бирок, аларда чарбалык жактан тез өнүгүү тенденциясы орун 

алган . аларга жеңил кредит , арзан жумушчу күчү берилген, мыкты жерлер , сугат 

каналдары менен камсыз кылынган, ... келгин дыйкандар жергиликтүү калк менен өз 

ара туура мамиле түзө алышкан эмес, ...мындай кастык мамиле бул жердеги жер, суу, 

экономиклык белгилүү позициялардыээлөдөн келип чыккан» -деп белгилеген[15:25 

бет].  

Ж. Абдрахманов көптөгөн тарыхий булактарды колдонуп кыргыз калкынын 

жерди кандай пайдалангандыгына да анализ жасаган. Ошол кездеги элдин 

кызыкчлыгын көздөбөгөн айрым бир болуштар, манаптар , бийлер, келгиндерден « 

энчи» алып калууну көздөшкөн, алар өз бетинче келген келгиндерге элге таандык 

жерлерди сатышкан же узак мезгилге арендага беришкен, падышалык бийлике 

өлчөөсүз чоң кызмат көрсөтүшкөн. Колониялдык доордо 500-600 түтүндөн волость 

түзүлгөн, кыргыздарды админстративдик жактан жайгаштыруу орун алган. 

Мамлекеттин башкаруу аппараты мите аппарат болгон. Мына ошондуктан пара алуу, 

коррупция , « чыгым» төлөтүү ж. б. алымдар дээрлик мыйзамдаштырылган иш 

болгон. Ж. Абдрахманов мына ушул нерсени далилдеш  үчүн  Пржевальск уездинин 

начальниги Ивановго карата күзөт бөлүмү тарабынан берилген мүнөздөмөнү 

тарыхий булак катары колдонгон. Анда «...полковник Иванов орус баринине 

тиешелүү баардык кылык жоругу бар адам, ...кумар ойносо ойногондой ойнойт, жер 

көрүүгө чыгып калса , ал өзүнчө эле салтанаттуу жүрүш болучу. Кызмат адамдары , 

манаптар Пржевальск шаарына чогулуп , уезд начальнигин атчан узатып жүрүшчү, 

...Ивановдун « айкөл Валериан» деген лакабы бар болчу, агыл- төгүл жашачу, « пара 

алчу эмес», бирок, жергиликтүү адамдардан өтө көп «карыз » алуучу, баардык 

таасирдүү адамдар карыз болчу» - деп айтылган эле [16].  

Генрал-губернатор Куропаткин өз отчетунда « ...токой корукчулары  калктын 

башына түшкөн бир балээ болуп саналат , токой ведомствосунун чоңдору тарабынан 

кыянатчылдыктар бар  экенн ырас дешет» - деген билдирүүсүн Ж. Абдрахманов 

булак катары колдонуп , «... официалдуу докменттерде пара берүүдө өзүнчө бир 

түрдүү конвейер системасы түзүлгөн . Бул системага ылайык кедей, орто чарбасы 

бар адам айыл старчынына, ал болушка, болуш тилмечке, тилмеч уезд начальнигине, 

уезд начальниги өзүнөн жогору турган ж. б . сыяктууларга пара берген»- деп 

белгилеген [17].  

Ж. Абдрахманов өзү күбөө болгон окуяларды да, тарыхий булак катары 

колдонгондугу бизге жакшы белгилүү. Ал Абдылда Сарыновдун жана Сагындын 

болуштука пара берүү менен шайлангандыгын көрсөткөн .Ошондой эле, ал элдик ооз 

чыгармачылыгында чагылдырылган ырларды,  окуяларды да булак катары 

колдонгон. Мисалы, « ...Бул дагы кудаа буйругу,  

Кутургу өттү оруска. 

Жардамга келип улугу, 

Жалгыз аттуу Кыдырбай, 

Жетип алды болушка, 

Бу дагы кудай буйругу» - 

 деген ыр сап менен болуштука болгон шайлоолорду сынга алган [18].  

Ж. Абдрахманов « Чыгым » чогултуу кандайча ишке ашкандыгын жана анын 

жылдан жылга күчөгөндүгүн өз көзү менен көргөндүктөн,  ал окуяларды да булак 

катары колдонгон.  Бул нерсе болуштар, бийлер, старчындар тарабынан шайлоо 

учурунда, уездге барып келүүдө, чиновниктердин келип кетишинде ж.б. 

колдонулган, ... айрым бир учурда «чыгымдардын»» көлөмү мамлекеттик 
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салыктардан бир нече эсе көп болгон, кыргыз элин жакырданткан. Кыргыз 

чарбасынын экономикасынаакча- товардык мамилелердин киргизилиши жана соода- 

сүткөрлук капитализмдин таасири менен колонияга айландыруу ого бетер 

күчөгөндүгүн белгилеген.   

Автор биринчи дүйнөлүк согуш жылдарындагы элге келген оорчулуктарды 

Куропаткиндин отчетун колдонуп таасын көрсөткөн. Ал отчетто «...согуштун 

муктаждыктары үчүн Түркстандан 40 899 244 пуд пахта, 38 004 чарчы аршин кийиз, 

3 109 миң пуд пахта майы , 229 пуд самын, 300 миң пуд даярдалган эт, 473 928 пуд 

балык, 70 миң жылкы, 12 797 төө,13 441  үй жөнөтүлдү»- деп айтылган эле [19]. 

Жогорудагы тарыхий булактарды колдонуп Ж. Абдрахманов « ... согуш учурунда 

жергиликтүү калктын абалы чыдагыс болгон, элдин жакырданышы күчөгөн , 

падышачылыкты жек көрүү сезими өскөн, «ак падыша» калыстыктан калып бараткан 

деген түшүнүк  эл арасында жайылган»- деп белгилеген. 

Мына ошондой оор шартта элдин кыжырдануусу жеткен чегине жетип, 

көтөрүлүшкө шылтоо табылбай турган. Падышанын 1916- ж. 25- июнундагы  оорук 

жумуштарына алуу боюнча чыгарган Жарлыгы көтөрүлүшкө шылтоо болуп берген. 

Ошол учурдагы элдин абалын өз көзү менен көргөн Ж. Абдрахманов 

«...адамдар оорук жумушуна гана алынып жаткандыгына ишенген эмес, падышалык 

армияда кызмат кылуудан баш тарткан. Элде оорук жумуштарына алуу жөнүндө ача 

пикир болгон эмес, бары буга бир кишиде каршы турушкан. 

Ж. Абдрахманов  манаптардын арасында реквизицияга ар кандай көз караш 

болгондугун белгилеп , кээ бир белгилүү манаптар, орус армиясынын күчүн өз 

көзүбүз менен көрдүк, ага каршы күрөшүүгө болбойт, мүмкүн эместигин айтып 

чыгышкан  жана кээ бир манаптар балдарын оорук жумуштарына жибербестин 

амалын кылышып, пара беришип , кедейлердин балдарын тизмеге киргизишкен»-деп 

белгилеген. 

Мына ошондой оор шартта кыргыз эли көтөрүлүшкө , улуттук боштондук 

күрөшүнө даяр болуп калышкан. Көтөрүлүштүн мүнөзүн Ж. Абдрахманов так 

ушундай аныктаган. 

Көтөрүлүштүн башында жана жүрүшүндө кээ бир манаптар элден ажырап 

калбоо үчүн көтөрүлүшкө кошулуп , кээ бир жерлерде кыймылга да башчылык 

кылышкан жана хандыка көтөрүлгөн, алардын көтөрүлүштө жетекчилик ролду 

ойношу, көтөрүлүштүн революциячыл мүнөзүн өзгөртө алган эмес деп көрсөткөн. 

Көтөрүлүшкө каршы колониалдык бийлик көп сандаган аскер күчтөрүн 

каршы койгон , алардын бир бөлүгү согуш майданынан алынып келгендигин Ж. 

Абдрахманов Жети- Суу согуш губернатору Фольбаумга генерал Куропаткинден 

жөнөтүлгөн телеграмманы колдонуп, Жети- сууга орус казактарынын 2 полку, 1 

атчандар батареясы, 35 рота, 24 жүздүк, 240 чалгынчы, 16 замбирек, 17 пулемет  

жонотүлгөндүгүн белгилеген [20].   

 Көтөрүлүш айоосуз кандуу басылгандан кийинки оор абалды мүнөздөө 

максатында, Ж. Абдрахманов  Куропаткиндин кыргыз элинин акыркы калган 

жерлерин  тартып алып , алардын ачарчылыктан тукум курут болушуна карата 

иштеп чыккан  планын катуу сынга алган. Ал планда « ...көтөрүлүштүн жол 

башчыларын терип кыруу зарыл, ага катышкан массаны кечирип коюга да болот, 

...орустардын канын көп төккөн Пишпек уездинин Загорский бөлүгүндөгү баардык 

волосттогулар жазаланат анан Көл кылаасы жана Кебен  (Кемин) өрөөнүнүн жерлери  

тартылып алынат, ал жерлердеги кыргыздар Нарын аймагындагы тоолорго сүрүлүп 

чыгарылат, козголоңчуларды минтип катуу жазалоо – аларды жерлерден кол 

жуудуру , кыргыздардан татыктуу өч алуу болуп саналат»- деп көрсөтүлгөн эле [21].   
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Ж.Абдрахмановдун  пикиринде Куропаткин менен Фольбаум кыргыз 

калкынын  тукумун курут кылуу үчүн  стратегиялык планын иштеп чыгышкан. 

Бирок, падышалык колониалдык бийликтин 1917-ж февраль революциясынын 

натыйжасында кулашы , ал пландын кыйрашына алып келген.    Ж.Абдрахманов 

1916-ж улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхий маанисин «...бул көтөрүлүш  

Орто Азия элдери колониялык көз карандылыкта турган 1917-ж. чейинки мезгилде 

алардын турмушунда болгон революциячыл бардык окуялардын ичинен  эң 

революциячыл окуя « деп жогору баалаган [22].   

Кыргыз элинин чыгаан уулу Жусуп Абдрахманов 1916-ж. улуттук – 

боштондук көтөрүлүшүн бышып жетилген, мыйзам ченемдүү, революциячыл окуя 

болгондугун баса белгилеп, тарыхий булатардын негизинде көтөрүлүштүн өбөлгө, 

себептерин, шылтоосун жана натыйжаларын толук кандуу объективдүү 

чагылдырган. 
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Annotation: This article discusses the formation and history of bilateral cooperation between the 

Kyrgyz Republic and the People's Republic of China. 

Key words: Kyrgyz Republic, People's Republic of China, cooperation, diplomacy, foreign policy. 

 

Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин анын тышкы саясий курсу өнүккөн 

чыгыш өлкөлөрүнө багытталган. Бул өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап 

алган жаӊы көз каранды эмес мамлекеттин калыптануусу үчүн мыйзам ченемдүү 

көрүнүш.  

Европа менен Азиянын ортосунда жайгашкан геосаясий абалы 

Кыргызстанды чыгыш багытында активдүү тышкы саясат жүргүзүүгө 

милдеттендирет. Тарыхый, саясий жана экономикалык факторлордун негизинде 

Азия континентинде Кыргызстандын негизги өнөктөштөрү калыптанган. Алар: 

Кытай, Индия, Япония, Малайзия, Иран, Пакистан, Тъштък Корея жана бир катар 

Жакынкы Чыгыш өлкөлөрү. 

1990-жылдардын орто ченинен баштап Кыргызстан Азия багытындагы 

өзүнүн тышкы саясатын активдештирет.  

1995-жылды Кыргызстан үчүн Азия жылы деп атап койсок болот. Себеби 

бул жыл Кыргызстандын азия багытындагы тышкы саясатынын алга жылуусу 

башталган жыл болгон. Бул жылы Кыргыз Республикасынын президенти биринчи 

жолу АСЕАНдын алдыькы өлкөлөръ – Малайзия, Индонезия жана Филиппинге 

расмий иш сапары менен барган. Ушул эле жылы Кыргызстандын президенти 

Пакистан, Иран, Кытай мамлекеттерине иш сапарлары менен барган жана бул 

мамлекеттер менен эки тараптуу мамилелердин келишимдик-укуктук базасын 

чыӊдоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн.  

Кытай эл республикасы Кыргызстандын Азия багытындагы негизги 

шериктеши болуп саналат. Бул Кыргызстан менен физикалык чек арасы бар жалгыз 

алыскы чет өлкөдөгү мамлекет. Ошол  эле мезгилде Кытай менен кыргыздардын 

мамилелери көп кылымдык тарыхка ээ. Алардын  дипломатиялык мамилелери эрте 

орто кылым мезгилинде башталган. Кыргызстан менен Кытайдын жаӊы жана соӊку 

жаӊы мезгилдеги өз ара мамилелеринин тарыхы эки чоӊ мезгилге бөлүнөт:  

1. XVIII кылымдын экинчи жарымы - XIX кылымдын биринчи жарымы 

2. XIX кылымдын экинчи жарымынан 1991-жылга чейин. 

Изилдөөчүлөр белгилеп кеткендей биринчи мезгилге кыргыздардын Кытай 

менен өз алдынча тышкы саясат жүргүзүүсү мүнөздүү болсо, ал эми экинчи 

мезгилде кыргыздардын ички жана тышкы саясатында өз алдынчалык такыр жок 

болгон.[1. 171-172-бб.]  

Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын тең укуктуу кызматташуусу 

1991-жылдан башталган. Азыркы мезгилде бул эки өлкө саясий, соода-

экономикалык, маданий-гуманитардык ж.б. чөйрөлөрдө эки тараптуу 

кызматташуусун активдүү өнүктүрүп келе жатат.  

Кытай Эл Республикасынын Өкмөтү 1991-жылы 27-декабрда 

Кыргызстандын көз каранды эместигин тааныган. Ал эми 1992-жылы 5-январда эки 

өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер калыптанган. Дипломатиялык 

мамилелердин түзүлгөндүгү жөнүндөгү биргелешкен коммюникеде Кыргызстан 

Кытай Эл республикасынын өкмөтү Кытайдагы жалгыз мыйзамдуу өкмөт 

экендигин жана Тайвань Кытайдын территориясынын ажырагыс бир бөлүгү 

экендигин тааныган. Ошого байланыштуу Кыргызстан Тайвань менен эч кандай 

расмий мамиле түзбөстүгүн белгилеген. Мына ошентип эки өлкөнүн ортосунда 

дипломатиялык мамилелер түзүлгөн алгачкы күндөн тартып эле өз ара ишеним 

жана бири-бирин сыйлоо принциптери түзүлгөн.[2. 130-131-бб.] 
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Кытай 1992-жылы майда биринчилерден болуп расмий түрдө Бишкекте 

өзүнүн элчилигин ачкан. 1993-жылы 31-августта Кыргызстандын тышкы иштер 

минстринин Кытайга болгон расмий иш сапарынын мезгилинде Пекинде 

Кыргызстандын элчилигинин ачылышы болгон.  

Жогоруда айтылып кеткендей Кытай Эл Республикасы менен Кыргызстан 

коңшулаш мамлекеттер болуп саналат, чек арасынын жалпы узундугу 1071,8 км ди 

түзөт. 1992-жылдан 1996-жылга чейин Кыргызстан менен КЭРдин 

делегацияларынын ортосунда чек араны тактоо маселеси боюнча сүйлөшүүлөр 

жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында Үзөнгү-Кууш эки тараптын ортосунда талаш 

аймака айланган. 1999-жылы 26-августта Бишкекте өткөн сүйлөшүүлөрдүн 

жыйынтыгында Үзөнгү-Кууштун 70%зы Кыргызстанга, ал эми 30%зы Кытайга 

бөлүнүп берилүүсү тууралуу макулашууга эки өлкөнүн лидерлери кол койгон. Бул 

талаш аймак боюнча 2002-жылы өлкөдо конфликт чыккан жана кызуу талаш 

тартыштардан соң 2002-жылы 16-майда Кыргыз Республикасынын парламентинде 

келишим ратицикацияланган. Мына ошентип бүгүнкү күндө эки өлкөнүн 

ортосундагы чек ара маселелери толук чечилген. [1. 174-175-бб.]  

   Эки өлкөнүн ортосундагы акыркы жылдардагы саясий диалогдун 

жүрүүсүн карап отуруп төмөнкүдөй жыйынтыкка келсе болот: тараптар ар кайсы 

чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташууну активдештирүүгө аракет кылып келе 

жатышат жана эки өлкөнүн ортосунда эки тараптуу кызматташуунун мындан ары 

өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизүүчү саясий себептер жана келишпестиктер жок. 

[3.317-б.] 

Кыргызстандын ошол мезгилдеги президенти А.Акаевдин 1992-жылы 16-

майда Кытай Эл Республикасына болгон расмий иш сапарынын мезгилинде кол 

коюлган биргелешкен коммюнике жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер 

министрлиги менен Кытай Эл Республикасынын кызматташуусу жөнүндө протокол 

(1992-жыл 16-май) Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын 

саясий кызматташуусунун негизи болуп саналат.[3.317-б.] 

Кыргыз Республикасы менен КЭРдин ортосунда саясий кызматташуну 

чыңдоо жана өнүктүрүүдө эки өлконүн бийлик өкүлдорүнүн жогорку деңгээлдеги 

иш сапарлары чоң роль ойногон. Алар: КРдин президенти А. Акаевдин 1992-жылы 

майда КЭРге болгон расмий иш сапары, 1992-жылы ноябрда КЭРдин тышкы иштер 

министри Цзянь Цичэньдин Кыргызстанга болгон иш сапары, Жогорку Кеңештин 

төрагасы М. Шеримкуловдун 1993-жылы майда КЭРге расмий иш сапары менен 

баруусу, КРдин тышкы иштер министри М.С. Иманалиевдин 1993-жылы августа 

КЭРге болгон иш сапары, 1994-жылы апрелде КЭРдин Мамлекеттик Кеңешинин 

Премьери Ли Пэндин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келъъсъ, 1995-жылы 

октябрда КРдин премьер-министри А.Джумагуловдун КЭРге расмий иш сапары 

менен баруусу, КЭРдин Төрагасы Цзян Цземиндин 1999-жылы 24-26-августта 

Кыргызстанга расмий иш сапары менен келгени ж.б.[3. 317-б.] 

1992-ж. май айындагы Кыргыз Республикасынын президенти А.Акаевдин 

КЭРге болгон биринчи официалдуу иш сапары учурунда 16-майда кыргыз-кытай 

Коммюникесине кол коюлат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу 

кызматташтыгына негиз салган алгачкы документ  болуп, кабыл алынган 

документке ылайык тараптар ―бири-бири менен достукта жана мамлекеттер аралык 

универсалдуу принциптердин негизинде өз ара байланыштарды өнүктүрөт‖ деп 

жарыланган. [5. 13-б.] 

 Кыргызстан менен Кытай Эл республикасынын катышуусу менен  көп 

тараптуу аймактык кызматташууда Шанхай Бешилтиги (Казакстан, КЭР, 

Кыргызстан, РФ, Тажикистан) чоң роль ойнойт.  Ал 1996-жылы түзүлгөн. Беш жыл 
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аралыгында бул уюм ага кирген өлкөлөрдүн бири-бири менен кызматташуусунун 

таасирдүү формасына айланган. Мында көтөрүлгөн маселелердин маанилүүлүгү 

жана аларды чечүү үчүн кылган аракеттери жана мүмкүнчулуктөрүнун 

натыйжасында ага кирген өлкөлөр 2001-жылы 15-июнда бул уюмду Шанхай 

Кызматташуу Уюму деп кайра аташкан. Бул жерде чечилүүчү маселелердин 

актуалдуулугунан улам АКШ, Индия, Иран, Монголия, Пакистан сыяктуу 

мамлекеттер бул уюм менен кызматташууга аракеттенишет.[4.3-б.] 

 Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда өз ара 

кызматташуунун таасирдүү келишимдик-укуктук базасы калыптанган жана бул эки 

өлкөнүн өз ара кызматташуусунун мындан ары да өнүгүшүнө шарт түзөт. 

 Бүгүнкү күндө кыргыз-кытай мамилелери динамикалуу өнүгүп келе жатат, 

соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташтык практикалык багытта 

кеңейди деп айтууга толук негиз бар. 
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Гамаль Абдель Насердин мамлекеттик жана  саясий ишмердүүлүгү   

 
Аннотация: Гамаль Абдель  Насер  Египеттин мамлекеттик жана саясий ишмери, 1939-

жылы Каир аскер окуу жайын (1939), Генералдык штабдын аскер коллежин (1942) бүткөн. Египет 

жана Судан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. 1948– 49-жылдардагы Араб-Израиль согушуна 

катышкан. 1949-жылы «Эркин офицерлер» жашыруун саясий уюмунун негиздеп жана жетектеп, 

1952-жылы 23-июлда мамлекеттик төңкөрүштү ишке ашырып, премьер-министр, 1956-жылдын 

июнь айынан Египеттин президенти болгон. 1958-жылдан Бириккен Араб Республикасынын 

(Сирияны кошкондо) президенти. 1956-жылы Египетке каршы багытталган Англия-Франция-

Израиль агрессиясына каршы көтөрүлгөн египет элинин күрөшүн жетектеген. Ал өлкөнүн 

экономикасын өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурган. Г.А.Насер улуттук көз карандысыздык үчүн 

күрөшкөн араб элдеринин биримдигин  колдогон.  

Негизги сөздөр: Египет,Гамаль Абдель Насер, премьер-министр, президент, агрессия, 

экономика, элдик күрөш. 

Аннотация: Гамаль Абдель Насер — египетский государственный и политический 

деятель, окончивший Каирскую военную академию в 1939 (1939) и Военную академию Генерального 

штаба (1942). Служил в воинских частях в Египте и Судане. Участник арабо-израильской войны 

1948-49 гг. В 1949 году основал и возглавил тайную политическую организацию «Свободные 

офицеры», совершил государственный переворот 23 июля 1952 года, с июня 1956 года стал 

премьер-министром и президентом Египта. Президент Объединенной Арабской Республики 

(включая Сирию) с 1958 года. В 1956 году возглавил борьбу египетского народа против англо-

франко-израильской агрессии против Египта. Он сосредоточился на развитии экономики страны. 

Гассер поддерживал единство арабских народов, боровшихся за национальную независимость. 

Ключевые слова: Египет, Гамаль Абдель Насер, премьер-министр, президент, агрессия, 

экономика, народная борьба. 

Аnnotation: Gamal Abdel Nasser is an Egyptian statesman and politician who graduated from the 

Cairo Military Academy in 1939 (1939) and the Military Academy of the General Staff (1942). He served in 

military units in Egypt and Sudan. Member of the Arab-Israeli war of 1948-49. In 1949, he founded and 
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headed the secret political organization Free Officers, carried out a coup d'état on July 23, 1952, and from 

June 1956 became the prime minister and president of Egypt. President of the United Arab Republic 

(including Syria) since 1958. In 1956, he led the struggle of the Egyptian people against the Anglo-French-

Israeli aggression against Egypt. He focused on developing the country's economy. Gasser supported the 

unity of the Arab peoples fighting for national independence. 

Key words: Egypt, Gamal Abdel Nasser, prime minister, president, aggression, economy, popular 

struggle. 

 

Гамаль Абдель Насер  15 - январда 1918-жылы  Александрияда 

почтальондун үй-бүлөсүндө төрөлгөн.  Жашоо турмушу орто денгээлде болуп, 

мектепте түнт окуучу болуп, теңтуштарынан эч айырмаланган эмес экен [18, 49-б]. 

1933-жылдан баштап «Ватан» партиясынын жактоочусу болгон .Мектепте 

окуп жаткан кезинде эле,  Насер британдыктарга каршы демонстрацияларга 

катышкан. 1930-жж. өспүрүм кезинде социалисттик жана диний идеологиялары бар  

«Жаш Египет»  партиясы  менен да байланышта болгон. 17 жашында саясий 

демонстрациялардын жүрүшүндө жарадар болгон.  

 «Эркин  офицерлер» уюму ишмердүүлүгүн 1938 жылы  Манкабад шаарында 

баштаган. Ал кезде  Гамаль Абдель Насер аткычтар батальонунда кызмат өтөп 

жаткан.  Ушул Манкабад шаарында Гамаль озүнүн келечектеги  

тарапташтары - Анваром Садат жана  Закарией Мохи-ад-Дин менен таанышкан. 

Кийинки жылы ал Абдель Хаким Амер менен байланышта болгон [7, 89-б]. 

1937 –жылы  Насер коргоо министрлигин катчысы Ибрагим Хейринин 

жардамы менен училищага өткөн. Жаш офицердин карьерасы ийгиликтүү уланган. 

Ал жөө аскерлер бригадасында кызмат өтөп жүрүп, Суданга жиберилген. 1943 

жылы Каирдеги аскер аакадемиясына келип, тактикадан сабак бере баштаган.  

Штабдын колледжин артыкчылык диплому менен аяктап, Палестина согушуна 

чейин генералдык штабдын аскердик колледжинде сабак берген.   

Палестина согушунун башталышына чейин жашыруу офицердик уюмда 700 

офицер болсо, 1947-жылдын ортосунда 1000 кишиге жеткен. Насер башында 

турган аткаруучу комитет түзүлгөн. Курамына: майор Насер, капитан Амер, 

капитан Камаль ад-Дин Хусейн, капитан Салах Салим, лейтенант Гамаль Салим, 

лейтенант Хасан Ибрахим ас-Саиид, лейтенант Абд аль-Латыф Багдади, капитан 

Халед Мохи ад-Дин, майор Садат, капитан Монейм ар-Рауфтар кирген.  Алар 

дайыма жолугуп, саясий абалды талкуулап турушкан [13, 74-б].  

«Эркин офицерлердин» эң негизги максаты «мурдагы король жана 

империализм жараткан катастрофадан, өлкөнү армиянын жана элдин жардамы » 

менен сактап калуу. Алардын программасы төмөндөгүдөй пункттардан турган: 

1) Колониализмди,феодализмди жана алардын таянычтарын өлкөдөн жок кылуу. 

2) Күчтүү улуттук армияны түзүү. 

3) конституциялык башкаруу формасын киргизүү. 

4) демократиялык тартипти орнотуу. 

Коомдун Уставы караган: 

1) Бардыгына абсолюттук сырдуулук. 

2) Аткаруу комитетине кирген бардык офицерлердин жоопкечилиги  

3) Коом өз алдынча бөлүмдөрдөн туруш керек жана ар жума сайын чогугш өткөрүп 

турушу керек.   

4) Жума сайын аткаруу комитетине отчет берип турушу керек.  

5) Баракчаларды жума сайын чыгарып туруу керек.  1950 жылы февралда алгачкы 

агитациялык баракчалар чыгарыла баштаган. Аларда «Эркин офицерлер» деген кол 

тамга коюлган болчу [12, 112-б].  
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Король Фарук бул жашыруун аскердик уюмдун бар экендигин билген.  

Бирок королдук полиция бул уюмду кармай албай, анын катышуучуларын тактай 

албай коюшкан.  

«Эркин офицерлер» алдыга койгон пландарын ишке ашыра башташкан. 

Армия менен элди 1954 же 1955-жылдагы куралдуу төңкөрүшкө даярдаш үчүн 

план керек болгон. 1951-жылы болгон саясий кризис жана «кара ишембиден» 

кийинки чыналган абал Египетте революциялык атмосфераны түзүп берген [9, 115-

б].  

Уюмдун борбордук комитети көтөрүлүштүн жаан маанилүү жерлерди ээлеп 

алуунун планын түзгөн. Алар: радиостанциялар, телефон байланышы, вокзал 

ж.б.болгон. Бул тапшырма генерал  Мухаммед Нагибге берилген [4, 114-б].  

23- июль 1952-жылдын танында  офицер – жетекчилер армиянын штаб-

квартирасы аль-Аббасияны ээлеп алышкан. Куралдуу күчтөрдүн командачылыгын 

камакка алынган. Эртеси алар Александрияны ээлеп алышып, Фарукка тактыдан 

баш тартып, Египеттен кетүүнү талап кылышкан. 26 – июлда Александриядан  

Италияга кеткен [3, 69-б].  

Революциянын жүрүшүндө Насер өзүн революциянын башчысы гана эмес, 

дипломат жана саясий ишмер катары көрсөтө алган. Англиянын армиясы король 

Фарук жакка колдоо кылган эмес, ал эми элчи кийлигишкен эмес.  

Төңкөрүштөн кийин Улуу Британия көтөрүлүштүн жетекчилери менен 

сүйлөшсө болот деп эсептешкен. Король кызматтан кеткенден кийин, алар Каирге 

аскердик абал киргизүүнү жана чет элдиктердин коопсуздугун камсыз кылууну, 

монархияны сактоону  талап кылышкан [9, 125-б]. 

Чет элдиктердин коопуздугу камсыздалган, бир нече убакытка чейин Египет 

монархиялык мамлекет болуп турган. Ошентип англиялыктар аларга эч кандай сын 

кое алышкан эмес. 

22-июлда кечинде офицерлердин даярдыктары жөнүндө кабар сарайга 

угулуп, генералдык штабдын начальниги Хусеин Фарид бардык аскер башчыларын 

чогулушка шашылыш чакырган. Ал жерде Мухаммед Нагиб гана жок болгон. 

Генералдык командачылыктын штабына чогулушуп, кеңешме өткөргөнчө 

«офицерлер» даяр болуп, бөлүнгөн жерлеринеде даяр турушкан.  

Абдель Латыфа аль-Багдадинин сөзү боюнча операциянын сыр сөзү, «Наср» 

(«Жеңиш») деп аталып, түн ортосунда башталган.    

Солдаттар генштабдын имаратына кирип барышып, генерал-майор Хусейна 

Фаридди, генерал-майор Хамди  Хайбды кармап калышкан, калгандары багынып 

беришкен [7, 251-б]. 

Ошентип, генералдык штаб алынып, генералдар туткундалып, аскердик 

колледжке жиберилген. «Офицерлерде» эки маанилүү тапшырманы аткаруу калган:  

Каир радиосун басып алуу жана генштабда болбой калган офицерлерди кармоо.  

Радиоборбордун иматарын саат  5:30 да бир нече бронетанкалык 

машиналардын жардамы менен Ахмед аль Масринин командачылыгы астында 

ээлеп алышкан.   

Эртең мененки  6:45 те Каирдин радиосуна Анвар Садат келген. Ал жерден 

ал Египеттин элине кайрылуу жасаган. Ошентип, Египеттин эли революция 

болгондугун, ишке ашкандыгын угушкан [14, 115-б].   

Эртен мененки саат алдыдан баштап бардык маанилүү посттор «Эркин 

офицерлер» тарабынан көзөмөлдөнө баштаган.  Каирдеги бардык алдыга коюлган 

тапшырмалар аткарылгандан кийин, генералдык штаб Суэц каналындагы жана Аль 

Ариштеги аскердик округдар менен байланышты башташкан[15, 206-б]. 
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Александриядагы абал Каирге карагандда башкачараак болгон. Анткени бул 

жерде королго берилген офицерлер бар болчу. Бирок «Эркин офицерлердин» 

чыгарган биринчи манифестинен кийин унтер-офицерлер менен солдаттар аларга 

кошула баштаган [15, 209-б]. 

Саат  11 менен 12 нин  ортосунда 23 июлда  Мухаммед Нагиб Каирге келип, 

негизги көчөлөрдү кыдырып чыккан. Эл аны кол чаап, толкунданган кыйкырыктар 

менен тосуп алган [12, 224-б]. 

Ушул эле күнү аль-Хилялдын  өкмөтү отставкага кеткен. М.Нагиб премьер 

министрликке Али Махирди сунуш кылган.  

Нагибдин Махирди саясаттын алдынкы саптарынан көрүүсүнүн бир катар 

себептери болгон. Биринрчиден, көтөрүлүштүн жетекчилери англиялык 

аскерлердин кийлигишүүсүнөн чочулап турушкан эле, анткени алар кааалаган 

убакта Каирге кирип келип, анын ички иштерине кийлигише алышмак. Экинчиден, 

Нагиб Али Махир менен достук мамиледе болгон, англиялыктарга каршы көз 

караштары да туура келген.  

24 июда  Али Махир Александриянын королу менен жолугушкан. Кечинде 

Фарук «офицерлердин» бардык талаптарын кабыл алгандыгын айткан. Бирок 

командачылыктын кенеши королдун кызматтан кетирүү чечимин кабыл алышкан. 

Алдын ала коопсуздук үчүн Александрияга аскер жиберишкен. Андан тышкары 

британдыктардын кийлигишүүсүнөн чочулашкан. 

25 июлда   Александрияга   Мухаммед Нагиб Юсефом Саддык, Гамаль 

Салем, Анваром Садат, Хусейн аш-Шафи жана Закариея Мохи менен чогуу учуп 

келишкен[3, 41-б]. 

Саат эртен мененки  9 да  26 июлда Мухаммед Нагиб Али Махирге саат 12 

ге чейин королдун бийликти уулу Ахмед Фуадка өткөрүп берүүсүн жана өлкөдөн 

кечки саат 6 га чейин чыгып кетүүсүн талап кылган катты тапшырган.  

Ортодо ок атышуулар орун алган. Али Махир катты королго бергенден 

кийин, ал макулдугун берип, бирок бир катар талаптарды  койгон. Алар:  

1) Аялын жана балдарын алып чыгып кетүү; 

2) Аны кызматтан эрки менен кетип жаткандыктан, король катары узатуу;   

3) Аны узатуу аземине өкмөттүн жана башкы командачы Мухаммед 

Нагибдин катышуусу;   

4) Кетип баратканда  американын элчиси Джефферсон Кеффери менен 

жолугушуу; 

5) Корабли Египет флотунун кораблдери анын «Аль-Махрус» яхтасын 

Италиянын жээктерине чейин коштоп баруусу [3, 86-б]. 

Бардык талаптар аткарылган.  Королду пирсте Али Махир, Д. Кеффери, 

Исмаил Ширин жана  Мухаммед Али Рауф жана башка бир нече  гвардиянын 

офицерлери узатышкан.  Мухаммед Нагиб кечигип калып, катерге  Ахмед  Шаук, 

Гамаль Салим, Хусейн аш-Шафи жана  Исмаил Фариддер менен чогу отуруп кууп 

жетип, король менен коштошкон [4, 61-б].   

Королдун кетиши жалпы эл массасынан жашыруун жүргүзүлгөн. 18:30да  

Мухаммед Нагиб радиодон чыгып сүйлөп, Фаруктун өлкөдөн чыгып кеткендигин 

жарыялаган.  

«Эркин офицерлер» өз максатына жетти. Король тактан түштү. Революция 

болуп, армия бийликке келди [11, 58-б]. 

1952 -1956 – жылдар Египеттеги феодалдык элементтерге каршы күрөшү  

жана  чет элдиктердин аскердик позициясынын жоюлушуна менен мүнөздөлөт.  
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Король өлкөнү таштап кетти, бирок  Египет мурдагыдай эле монархиялык 

мамлекет бойдон кала берген. Бул жерден аскер жетекчилигинде регент маселесин 

эмне кылуу керек деген көйгөй пайда болду. 

Египеттин конституциясынын 52 статьясынын негизинде, эгерде король каза 

болсо же тактан түшсө, он күндүн ичинде парламент чакыртылып,регент 

дайындалмак.  Конституцияга ылайык, тарап кеткен «Вафд» өкмөтү чакырылыш 

керек болчу, бирок өкмөттөгүлөр, айрыкча Али Махир муну каалаган эмес. 

Командачылыктын кенеши таркап кеткен парламентти чакыртпоо чечимин кабыл 

алып, шайлоо өткөрүп, ошол шайланган депутаттар регентти дайындамай болушат. 

Монархтын милдетин убактылуу Регенттик кенеш аткармай болот [1, 123-б]. 

Али Махир парламенттин жоктугунан пайдаланып, бийликте узак убакытка 

болуу үчүн, шайлоонун так датасын айтпай коет. Ошондо командачылыктын 

кенеши радио аркылуу шайлоонун күнүн белгилеп, айтышат.  

 «Офицерлердин» Махир менен пикир келишпестиктеринен кийин, 

кабинеттин курамы тууралуу конфликт болгон. Ал командачылыктын кенеши 

менен акылдашпай туруп, өз кишилерин алып келген.   

30 июль 1952 жылы  Египетте аралаш компаниялар тууралуу декрет чыгат, 

анда 51% акция чет элдиктерге тиешелүү болуп калган. Махир бул элдин 

кызыкчылыгы үчүн деп айтып чыккан [1, 158-б]. 

1952-жылы 7-сентябрда командачылык 64 саясий ишмерди камакка алуу 

чечимин чыгарат. Ошол жыйналышта жаны премьер-министрликке киши издешет. 

Жаны кызмат орунга Мухаммед Нагибди ылайык көрүшөт. Али Махир отставкага 

кетет, ошентип ал өз кызматында 48 күн иштеген [17, 144-б]. 

30-жылдардын аягы 40-жылдардын башында Египетте жер ээлөө 

системасында реформа жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан. 1945 жылы 100 

феддандан ашык,  мындан ары жерге ээлик кылбоого закон чыгат.    1950 жылы 50 

жеддандан ашык жери барларга компенсация берүү боюнча закон иштелип чыккан. 

Бирок  бул долбоорлор парламент тараптан колдоо тапкан эмес. 

«Эркин офицерлердин» бийликке келиши менен жана жаны кабинет 

башчысы  Мухаммедом Нагиб башында турган өкмөт, жаны реформаларды иштеп 

чыга башташкан.  9 сентябрда 1952 жылы №178 агрардык  реформа тууралуу 

мыйзам чыккан. Анда максимум бир адам 200 федданга гана ээ болуусу, майда жер 

ээлеине жер берүү ж.б. мыйзамдар ишке кирген. 1952-жылдан 1960 – жылга чейин 

помещиктерден  445 мин федданга жакын жер алынып,180 мин дыйканга бөлүнүп 

берилген [13, 147-б]. 

Агрардык реформа Англиянын таянычы болгон Египеттин эски феодалдык 

катмарын жана монархиянын жактоочуларын жоготкон. Революциялык жетекчилик 

египеттик коомдун эң чоң катмары болгон дыйкандарды өзүнө тарткан. Ал эми 

АКШ болсо бул Англиянын позиициясын начарлатат жана Америкалык көз 

караштагы тышкы саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет деп эсептешкен.  

17 июнь 1953 жылы регенттик кенеш жоюлган, аны менен катар монархия да 

жок болгон. Египет республика деп жарыяланган. Президент жана премьр министр 

болуп генерал М. Нагиб, а Гамаль Абдель Насер   премьер-министрдин орун 

басары болуп дайындалышкан [1, 189-б].  

 1953 –жылдан баштап жаны режимдин жетекчилеринин ортосунда кайчы 

пикирлер пайда боло баштаган.  Мухаммед Нагиб революция бутту деп эсептесе, 

Насер революцияны алдыга кобюп, армия контролдоп тушу керек деп эмептеген.  

Нагиб  «Вафддын»  жана  «Мусулман бир туугандардын» жетекчилеринин ичинен 

таяныч издеген [2, 145-б]. 
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Өзүнүн эң негизги саясий атааандаштарынан кутулуш үчүн Революциялык 

командачылыктын кенеши «ассоциацияга» каршы агитация кыла башташкан. Буга 

жооп кылып 1954-жылы «Мусулман  бир туугандар» Каир университетинде митинг 

уюуштурушуп, «офицерлер» Египеттин улуттук чыккынчылары, ошодуктан Суэц 

каналынан британ аскерлерин чыгаруу боюнча тынчтык жол менен суйлошуп 

жатышат деп айыпташкан.    

26 октябрда 1954 – жылы Александрияда Насерге «Мусулман бир 

туугандардын» бир мүчөсү тараптан кол салуу болгон. Бул окуя алардын 

ишмердүүлүгүн токтотууга шылтоо болуп калган.  

«Эркин офицерлердин»  көпчүлүгү Насер тарапта болгон. Абалдын 

татаалданып баратканын байкаган Насер, мамлекет башына официалдуу келүүнү 

чечкен, бирок 1954-жылы 14-ноябрда «мусулман бир туугандар» менен 

кызматташып жатат деп айыпталып, үй камагына алынып, бардык кызматтарынан 

кол жууган [9, 16-б]. 

1952 - 1956 –жылдарда революциялык өкмөт тышкы саясатта жа өзүн 

көргөзө алган.  12- февраль 1953- жылы Каирде англо-египет келишими түзүлгөн. 

Бул келишим боюнча Суданга көп артыкчылыктар берилген.  

23 июнда 1956-жылы Египет Республикасынын жаны Конституциясы кабыл 

алынган. Ошентип «өткөөл мезгил» аяктап,  Насер Республиканын президенти 

болуп шайланган. 1958-жылдан Бириккен Араб Республикасынын (Сирияны 

кошкондо) президенти болгон Г.А.Насер  1956-жылы Египетке каршы багытталган 

Англия-Франция-Израиль агрессиясына каршы көтөрүлгөн египет элинин күрөшүн 

жетектеген. Ал өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурган. 

Г.А.Насер улуттук көз карандысыздык үчүн күрөшкөн араб элдеринин биримдигин  

колдогон Египеттин тарыхында чон орду бар тарыхый инсан болуп кала берет.  
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Аннотация: Исламды дин катары гана эмес,  цивилизация,  мусулман коомчулугунун 

тарыхы, коомдук-саясий түзүлүшү, акырында жашоо образы катары карасак болот. 

Ислам, христиан жана иудаизм  диндери сыяктуу эле, Жакынкы Чыгыштын элдеринин 

арасында өнүккөн. Дин катары негизделгенден кийин Мухаммеддин пайгамбарлык миссиясын 

таануу, беш убак намаз, ажылык (ажы), Рамазан айында орозо кармоо, кол өнөрчүлүк, соода-

сатык жана мал чарбачылыгынан түшкөн кирешенин 1/40 зекет түрүндө түшүрүүнү буйруган. 

Акырындык менен арабдар басып алуучулук менен территориясын кенейтип, Европа өлкөлөрүнө , 

анын ичинде Батыш Европага чейин ислам тарала баштаган.  

Негизги сөздөр: Ислам, Жакынкы Чыгыш, Мухаммед пайгамбар, Батыш Европа, 

халифтер, мусуулман коомчулугу.  

Аннотация: Ислам можно рассматривать не только как религию, но и как цивилизацию, 

историю мусульманской общины, ее социально-политическую структуру и, в конечном счете, ее 

образ жизни. 

Ислам, подобно христианству и иудаизму, процветал среди народов Ближнего Востока. 

После утверждения в качестве религии мусульмане признали  пророческую миссию Мухаммеда, 

пять ежедневных молитв, паломничество, пост в месяц Рамадан и сокращение 1/40 дохода от 

ремесел, торговли и животноводства в форма закята. Постепенно арабы вторглись и расширили 

их территорию, а ислам начал распространяться в европейских странах, в том числе и в Западной 

Европе. 

Ключевые слова: ислам, Ближний Восток, пророк Мухаммед, Западная Европа, халифы, 

мусульманская община.  

Аnnotation: Islam can be seen not only as a religion, but also as a civilization, the history of the 

Muslim community, its socio-political structure and, ultimately, its way of life. 

Islam, like Christianity and Judaism, flourished among the peoples of the Middle East. After being 

established as a religion, Muslims recognized Muhammad's prophetic mission, five daily prayers, 

pilgrimage, fasting the month of Ramadan, and a reduction of 1/40 of the income from crafts, trade and 

animal husbandry in the form of zakat. Gradually, the Arabs invaded and expanded their territory, and 

Islam began to spread in European countries, including Western Europe. 

Key words: Islam, Middle East, Prophet Mohammed, Western Europe, caliphs, Muslim 

community. 

  

Исламды дин катары гана эмес,  цивилизация,  мусулман коомчулугунун 

тарыхы, коомдук-саясий түзүлүшү, акырында жашоо образы катары карасак болот. 

Ислам, христиан жана иудаизм  диндери сыяктуу эле, Жакынкы Чыгыштын 

элдеринин арасында өнүккөн.  

Арабдардын арасында исламга чейинки мезгилде уруулук кудайларга 

сыйынуу менен катар түрдүү диний ишенимдер да болгон. Христианчылыкты 

(монофизитизм жана несторианизм түрүндө) Сирия, Палестина жана 

Месопотамияда отурукташкан араб уруулары кабыл алышкан. Аравиянын 

түндүгүндөгү жана батышындагы кээ бир уруулар да анын таасирине кабылган. 

Иудаизм христианчылык менен атаандашып, Арабиянын түндүк-батышындагы кээ 

бир оазистерге да тараган. 517-жылы иудаизм атүгүл Йемендеги химиарлар 

падышалыгынын расмий дини деп жарыяланган, бирок көп өтпөй Йеменди 

христиан эфиопиялыктары, андан кийин перс зороастрийлери басып алгандыктан 

иш жүзүндө басылган  [5, 224-б]. 

Аравияда иудейлер менен христиандардан тышкары монотеизмдин жаңы 

түрү болгон ханифизмге суктангандар да болгон. Ханифтер негизинен айыл чарба 

Йемамада - Арабиянын чыгышындагы аймакта жашашкан. Христиандык менен 

иудаизмдин таасирин сезип, Мекке жана аны курчап турган уруулардын көп 

кудайларына каршы бир кудайга сыйынуулары башталган [2, 59-б]. 

Меккеликтердин ширк жана бутпарастарын айыптап, ханифтер ошол эле 

учурда бай соодагерлерди, сүткорлорду жана жер ээлерин жемелеп жаткандай, 

кедей чөлдүү өлкөнүн дыйкандары үчүн табигый аскетизмди үгүттөшкөн. Мындан 

тышкары, алар чиркөөчүлүккө жана уруулук культтардын бытырандылыгына 

карама-каршы жалпы араб дини идеясын билдиришкен. Алардын таасири күчөп, 
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бара-бара Арабстандын батышына тараган. Мындай шарттарда Хашим уруусунан 

чыккан кедей соодагер Абдалланын уулу Мухаммед жаңы диндин негиздөөчүсү 

жана пайгамбары катары иш алып барган[7, 105-б].  

Мухаммед 6 жашында жетим калып, бала кезинде агасы Абу Талибдин 

койлорун баккан, ал эми жаш кезинде Сирия менен Палестинага кербендерди көп 

коштоп жүргөн төө айдагыч болуп калган. Көп саякаттап жүрүп, ар кандай 

жамааттардын өкүлдөрү менен  жолугуп, дин жөнүндө сүйлөшүп турган. Айрыкча 

анын Сириянын түштүгүндөгү Бусра шаарында араб монахы Бухейра менен 

жолугушуулары белгилүү. Өмүрүнүн аягына чейин сабатсыз болгон Мухаммад, 

ошентсе да, эс тутуму мыкты болгон жана көргөн-уккандарынын көбүн жакшы 

эстеп калган. Бай жесир аял Хадичага үйлөнүү менен ал каржылык жактан көз 

карандысыздыкка ээ болгон. Бул ага 610-жылы кабарлаган жаңы доктринаны 

иштеп чыгууга убакыт жана мүмкүнчүлүк берди. 

Мухаммед өзүнүн окутуусунда бардык монотеисттик диндердин билимин 

бириктирип, аларды өзү жашаган коомго колдонууга аракет кылган. Анын 

окуулары «ислам» (баш ийүү), жактоочулары «мусулмандар» (мусулмандар) деп 

аталчу. Шахада (ишенимдин күбөлүгү) Исламдын символу болуп калды: "Лаа 

илааха иллаллах жана Мухаммад Алланын элчиси". Ошентип, ал бардык бутка 

табынуучулукту жана уруулук фетиштерге сыйынууну четке кагып, монотеизм 

принцибин бекемдеген. Мухаммед өзү пайгамбар катары таанылган, бирок жалгыз 

эмес, «анткени ал мурда элчилер болгон элчи» (Куран 3:138). Мындан тышкары, 

Мухаммед адегенде бардык монотеизм жактоочуларын – христиандарды, 

жөөттөрдү, ханифтерди – бүт бутпарастар менен бутпарастарга каршы чогултууга 

аракет кылган. Мухаммед Кудайды «Рахман» эмес, Аллах, б.а. Курайш уруусунун 

кудайынын атын алып, «рахман» («ырайымдуу» дегенди билдирет) сөзүн Аллахтын 

негизги эпитеттеринин бири катары калтырган («рахим», б.а. «ырайымдуу» деген 

сөз сыяктуу) [3, 200-б]. 

Пайгамбар өзүнүн таалимдерин көбүнчө Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн 

вахийлер түрүндө түшүндүргөн. Жолдоочулар аларды жатка үйрөнүп, көп жолу 

кайталашкан. Анан алар пальма жалбырактарына, таштарга жана сөөктөргө жаза 

башташты. Кийинчерээк, Мухаммед өлгөндөн кийин, алар мусулмандардын ыйык 

китебин - Куранды түзгөн. Мусулман динге ишенгендердин айтымында, Куран 

түбөлүк бар жана Жебрейил периште аркылуу Мухаммедге 22 жыл жазылган. 

Мекке элитасына бир катар жеңилдиктерге карабастан, жалпысынан 

алганда, жаңы окууну эң бай клан Омея Голдзиер I. Ислам боюнча лекциялар 

башында турган Курайш ак сөөктөрү четке каккан. Бул уруктун башчысы Абу 

Суфян тавхидди үгүттөө жана бутпарастыкты айыптоо Каабанын маанисин 

төмөндөтүп, Меккеге зыярат кылуунун азайышына себеп болот деп корккон. 

Бедуиндер өздөрүнүн уруулук кудайларына), демек, анын кадыр-баркына жана 

соода кызыкчылыктарына доо кетирет. Мындан тышкары, бай курайштарга 

Мухаммеддин вахийлеринде (кийинчерээк алгачкы сүрөөлөрдө жазылган) 

сүткорлук, сатып алуучуларды өлчөө жана таразага тартуунун айыпталганы жакчу 

эмес. Бирок Мухаммед өзү кедей соодагер, андан да жаш кезинде бул көрүнүштөн 

жапа чеккен жана бедуиндердин, соода-сатык жана кол өнөрчүлөрдүн жана 

Меккенин шаардык кедейлеринин ага кандай мамиле кылышын жакшы билген[6, 

147-б]. 

Меккенин уруу аксакалдары тарабынан куугунтукка алынгандыктан, 

пайгамбардын жактоочуларынын чакан жамааты шаарда калууга мүмкүн болбой 

калган. Буга ынанган Мухаммед өзүнүн жолдоочулары менен Йасрибге көчүп 
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барган жана ал жерде Меккелик соодагерлер жана сүткорлор менен көптөн бери 

касташып келген эки дыйканчылык уруусунун колдоосуна ээ болгон [9, 82-б]. 

 Мындан тышкары Мухаммеддин апасы Амина Ясрибден болгон. Көчүрүү – 

хижра – Рабиул-аввал айынын 8-күнүндө (мусулман ай календары боюнча), б.а. 

622-жылдын 20-сентябрына туш келген.  Ушул күндөн баштап мусулман 

хронологиясы (хижрий календары боюнча) башталган. Пайгамбар менен бирге 

келген меккеликтер мухажирлер («мигранттар»), аларды меймандостук менен 

кабыл алгандар ансарлар («жардамчылар, колдоочулар») деп атала башташкан. 

Ошол учурдан тартып Йасриб өзү Мадина деп атала баштаган, б.а. "Пайгамбардын 

шаары" барган сайын көбөйүп жаткан мусулмандар жамааты (үммөт) 

уюшкандыкта болуп, анын пайгамбар менен түздөн-түз байланышта болгон асхаб 

мүчөлөрү («согушташтары, шакирттери»), кийинчерээк (Мухаммед өлгөндөн 

кийин) элитасын түзүшкөн [10, 66-б].  

Биринчи мечит Мадинада курулуп, ал намаз окуу үчүн гана эмес, жамааттык 

жыйындарды, сыйлуу конокторду жана элчилерди кабыл алуу үчүн да кызмат 

кылган. Күнүмдүк намаздардын сааттары белгиленип, зекет салыгын төлөө, 

үммөттүн муктаждыктарына жумшалган каражаттар иретке келтирилген. Имамдык 

милдеттерди көбүнчө Мухаммеддин өзү жана ага эң жакын болгон Мухажирлер – 

Абу Бекр менен Омар ибн аль-Хаттаб аткарышкан.  

Бара-бара Мухаммед Мадинанын башчысы болуп калды. Алгач эки 

бутпарастар уруусун ислам динине киргизип, бирок динге киргендердин арасында 

тымызын иш алып барган «мунафыктар» («мунафыктар, шектенүүчүлөр») менен 

узак убакыт күрөшкөн. Ал иудаизмди кабыл алган дагы үч уруу менен келишим 

түзгөн. Бирок, алардын жаңы динди кабыл алууну жана анын пайгамбарын 

таанууну каалабагандыгы, ошондой эле 623-жылдан бери Мухаммад менен 

Меккеликтерге түз же кыйыр колдоо көрсөтүү. иш жүзүндө согушту, бара-бара 

ачык кастыкка алып келди[11, 301-б].  

624-жылы эки уруу Мадинадан көчүрүлүп, алардын жерлери мусулмандарга 

өткөн. 626-жылы Мединаны меккеликтердин курчоосуна түздөн-түз катыштыгы 

бар деп айыпталган үчүнчү уруу алда канча оор тагдырга туш болгон: анын 

эркектери өлүм жазасына тартылып, аялдар менен балдар кулчулукка сатылган. 

Ошондон кийин Үммөттүн байыган чокусу меккеликтер менен мунасага келүүнү 

чечти. 

Бара-бара мусулмандар 628-630-ж. меккеликтер менен макулдашты. 

Акыркысы ислам динин кабыл алууну чечти, бирок Мекке жаңы диндин борбору 

болуу шарты менен Кааба храмына зыярат кылуу (ажы) мусулмандардын негизги 

милдеттеринин бири катары таанылган. Ошентип, эки тарап тең өз максаттарына 

жетишти: мусулмандар – исламдын андан ары Меккеге жана анын тегерегиндеги 

уруулардын бедуиндерине, меккеликтерге – ажылыктан түшкөн кирешелерин 

сактап калуу, ал тургай көбөйтүүгө шарт түзүлдү. 

Жеке Мухаммед формалдуу түрдө Ибн Сааддын жаңы дининин идеологу 

бойдон калып, байлыкка жана салтанатка, атүгүл бийликке умтулган эмес. Бирок 

чындыгында ал Исламды бүткүл Арабияга жайылтуу үчүн күрөшкө Мадинадан 

жетекчилик кылууну уланткан. Ал «малик» (падыша, башкаруучу) титулун албаса 

да, ыйман үчүн ыйык согушта (жихад) мусулман аскерий олжонун бештен бир 

бөлүгү (хумсу) үй-бүлөсүн жана жакындарын, ошондой эле каза болгон 

жоокерлердин жесирлерин жана жетимдерин багуу үчүн кетчү. Мухаммед 632-

жылы 8-июнда каза болгон [7, 96-б] . Анын Мадинадагы мүрзөсү Меккедеги 

Каабадан кийинки Исламдын экинчи ыйык жайы жана зыярат кылуучу жай болуп 

калды. 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

91 
 

Ислам анын негиздөөчүсү каза болгондон кийин дагы өнүгүүсүн улантты. 

Бирок алгач бүтүндөй формада башка монотеисттик диндердин көптөгөн 

элементтерин кабыл алып, так Мадинада калыптанган. Момундарга тавхид, 

Мухаммеддин пайгамбарлык миссиясын таануу, беш убак намаз, ажылык (ажы), 

Рамазан айында орозо кармоо, кол өнөрчүлүк, соода-сатык жана мал 

чарбачылыгынан түшкөн кирешенин 1/40 зекет түрүндө түшүрүүнү буйруган [5, 

200-б]. Периштелер жөнүндө, өлгөндөрдүн тирилүүсү жана акыр кыямат, 

жакшылык менен жамандык үчүн акыретте жазалоо жөнүндөгү христиандык жана 

мусулмандык идеялардан анча деле айырмаланбайт.  

Мединадагы бутпарастар жана иудейлер менен болгон салгылашуулардын 

ортосунда пайда болгон жихад доктринасы да чоң мааниге ээ болгон. Куран 

тарабынан ыйыкталган аскер олжолорун бөлүштүрүү салты мусулмандар үчүн 

каапырлар менен согушууга катышуу үчүн кошумча стимул болуп калды. 

Мухаммеддин мураскорлорунун тушунда жихад доктринасы араб басып 

алууларынын идеологиялык негиздемеси болуп калды. Акыры, Мадинада 

пайгамбардын түздөн-түз жетекчилиги астында светтик жана руханий бийликтин, 

дин менен укуктун, мусулман коомчулугу менен мусулман мамлекетинин 

ажырагыс болушун камсыз кылган ислам теократиясынын принциби калыптанган 

[1, 95-б]. 

Исламдын негиздөөчүсү каза болгондон кийин араб халифаты пайда болгон, 

себеби пайгамбардын мураскорлору халиф (арабча орун басар, жардамчы) деп 

аталып калган. Алардын алгачкы төртөө «салих халифалар» (аль-хулафа ар-

рашидун) деп аталып, б.а. пайгамбардын осуяттарын эң адекваттуу аткарышкан. 

Булар жогоруда айтылган Абу Бакр (632-634), Омар ибн аль-Хаттаб (634-644), 

Осман ибн Аффан (644-656), Али ибн Абу Талиб (656-661) болгон. Чындыгында 

Мухаммеддин тушунда башталган араб басып алууларына жетекчилик кылган алар 

исламда да, өсүп келе жаткан мамлекетти башкарууда да көп нерсени өзгөртүүгө 

мажбур болушкан. Бул өзгөрүүлөрдүн жүрүшүндө арабдардын мурда калыптанган 

көптөгөн үрп-адаттары бузулган. Пайгамбардын кээ бир осуяттары үммөт ичинде 

пайда болгон топтор жана агымдар тарабынан түрдүүчө чечмеленген. 

Мухаммед өлгөндөн кийин Абу Бекр анын мураскери болуп, көптөгөн 

согуштар жана кагылышуулардын натыйжасында. арави урууларынын арасында 

исламды жайылтуу саясатын уланткан. 

Активдүү тышкы саясаттын негизги себеби, басып алуулардын (ал эми бул 

олжолор, анын ичинде кулдар жана жаңы жерлер) жүрүшүндө арабтар аралык 

карама-каршылыктарды жоюуга, социалдык чыңалууну басаңдатууга жана ага 

байланыштуу көптөгөн көйгөйлөргө болгон үмүт чечилмек. Басып алуу 

саясатынын натыйжасы Роллин Армурдун Сирия, Палестина, Ирак, Иранды басып 

алуусу болгон. Түндүк Африканы өзүнө баш ийдирүүгө бир нече жолу аракеттер 

жасалган, бирок формалдуу түрдө Магриб өлкөлөрүн арабдар көзөмөлдөп турганы 

менен, ал ишке ашпай калган. Халифаттын ичиндеги кризистерге жана жарандык 

кагылышууларга карабастан, фатхтардын ылдамдыгынын басаңдашы, согуштар 

аркылуу Исламды таңуулоо улантыла берген. Сицилия, Кипр басып алынгандан 

кийин аскерлер Индия менен Кытайга жетип, ал жерде мусулман жамааттары да 

пайда болот. Арабдар Пиреней жарым аралына конуп, аны басып алышат [6, 115-б]. 

Албетте, исламдын Батыш Европанын аймагына киришинин айрым 

учурлары орто кылымдардын башталышынан баштап бир нече жолу болгон. Бирок, 

артка санасак, кыязы, 711-жылы Пиреней жарым аралынын түштүк четине 

мусулман армиясынын десантынан болушу керек. 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

92 
 

Мусулмандардын Батыш Европа өлкөлөрү менен биринчи масштабдуу жана 

толук масштабдуу байланыштары арабдардын басып алуу дооруна, тагыраагы VIII-

IX кылымдарга Пиреней жарым аралын жана Сицилияны арабдар басып алган 

мезгилге туура келет. - Пиренейдеги араб-мусулмандардын болушу XV кылымдын 

аягына чейин созулуп, Европанын да, араб-мусулмандардын да маданиятынын 

өнүгүшүнө көрүнүктүү из калтырган. Ислам дүйнөсү менен Батыш Европанын 

ортосундагы интенсивдүү мамилелердин кийинки этабы европалык тараптын 

демилгеси менен башталган. XI кылымдын аягынан XIII кылымдын аягына чейин 

жүргүзүлгөн Жакынкы Чыгышка крест жортуулдары Жер Ортолук деңиздеги 

соода-экономикалык мамилелердин катализатору гана болбостон, европалык 

маданияттын өнүгүшүн кыйла байытып, тездеткен. 
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Чагатай улусунун түзүлүшү жана анын саясий өнүгүшү 

 
Аннотация: Бул макаланы жазуу менен кыргыз элинин калыптануусуна Чынгыз хандын 

Орто-Азияны басып алышы жана Чагатай улусунун тийгизген таасирин ачып берүү. Ошондой эле 

ошол учурда Кыргызстандын аймагында жашаган элдердин саясий социалдык абалына баа берүү. 

Урунттуу сөздөр: Чагатай улусу, Чынгыз хан, Жучи,  саясий өнүгүү, Масудбек, 

Маверенахр,  Жети-Суу. 

Аннотация: Написанием этой статьи, раскрыть влияние Чагатайского улуса завоевания 

Чингисханом Средней Азии на формирование кыргызского народа. Также оценить политическое и 

социальное положение народов, проживающих в Кыргызстане в то время.  

Ключевые слова: Чагатайский улус, Чингиз-хан, Джучи, политическое развитие, Масудбек, 

Маверенахр, Семиречье. 

Annotation: By writing this article, to reveal the influence of the Chagatai ulus of the conquest of 

Central Asia by Genghis Khan on the formation of the Kyrgyz people. Also assess the political and social 

situation of the peoples living in Kyrgyzstan at that time. 

Key words: Chagatai ulus, Genghis Khan, Jochi, political development, Masudbek, Maverenahr, 

Semirechye. 

        

Чагатай улусунун түзүлүшү жөнүндөгү маалыматтар О. Караевдин 

―Чагатайский улус государство Хайду Могулистан‖ деген эмгегинде ал Рашид ад-

Динге таянып мындай дейт: Чынгызхан 1226-жылы жаз айларында өзүнүн мурасын 

уулдарына болуп берет. Улуу баласы Жучиге  Коялыгадан (Иле өрөөнүндөгү шаар) 
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Хорезм  андан ары Татар аттарынын туягы жеткен жерге чейин Жучинин улусу. 

Чагатайга  Уйгурлардын ээлигинен баштап Самарканд Бухарага чейинки аймак. 

Угэдейге болсо Эмил өрөөнүн жана Кунакты  (Кобукту). Кичуу уулу Тулуй 

атасынын илгертеден берки журтун ээлеген. Мындан тышкары Жучиге -9 

Чагатайга -8 Тулуйга -5минден монгол атчандарын болуп берген. Ал эми Угэдей 

улуу Хан деп жарыяланган.[4.17-б] Ушул эле маалымат 2016-жылы Академиялык 

болуп басылып чыккан Кыргызстан тарыхынын биринчи томундада келтирилген. 

Бул китепте көбүн эсе саясий тарыхы жазылып Чагатай улусунун аймагы жашаган 

элдери жонундогу маалыматтар жокко эсе. Ал эми В.В.Бартольддун эмгегинде Чан 

чундун эмгегине таянып Чынгыз хандын тушунда эле анын уулдарына өзгөчө 

жерлер (уделдер) берилгендигин айтат. Көчмөндөрдүн түшүнүгү боюнча империя 

хан тукумунун баардыгынын  менчиги болуп эсептелген анын ар бир мүчөсү бул 

менчиктин бир бөлүгүнө пайдаланууга укуктуу болуп эсептелинет. Андыктан 

Чыңгыз хан көзүнүн тирүүсүндө эле өзүнүн үч улуу уулун бөлүп чыгарып ар 

бирине өзүнчө удел б.а  белгилүү сандагы көчмөн ордолорду бекитип берген алар 

аскер топторун берүүгө жана аларды багууга жетиштүү сандагы жерди кармоого 

милдеттүү болушкан. Боз үйлөрдүн чеги жалпы жонунан гана аныкталган. Биринчи 

болуп улуу уулу Жучи бөлүнгөн, өзүнүн атасынан 1207-жылы Ченде Селенганын 

төмөнкү агымынан Иртышка чейинки ―токой элдери‖  деп аталган аймакты 

алганын көрсөтөт. Ал эми ошол эле китепте В.В.Бартольд  Рашид ад-Динге 

шилтеме берип мынтип жазат: Жучинин башкы ордосу Иртыштын жээгинде 

экенин далилдейт. Чыңгыз хан улуу уулуна улустун эң алыскы аймагын берүү 

менен бирге Батышта басып алынуучу жерлердин баарын киргизген. Чыңгыз хан 

өлөөр жылы Жучинин ээлигине Жети-Суунун түндүк бөлүгү азыркы  кыргыз 

талаалары бүт ал гана эмес Хорезм  ал гана  эмес Мазандаранга чейинки аймактар 

кирген. [1.1-110-б] Биздин божомолдорубуз  боюнча ―кыргыз талаалары‖ деп  

азыркы Кыргызстандын аймагын эмес  Жети-Суунун түндүк бөлүгү болгон  азыркы 

Казакстандын түндүк чыгыш тарабы  жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми Чагатайдын 

ээлигине Уйгуриядан  Самарканга жана Бухарага чейин жана түштүк Алтайдан 

Аму-дарыяга чейинки кең аймакты камтыган. Угэдейдин башкы ордосу 

Тарбагатайда Эмил менен Көбүктүнүн жээктеринде болгон анын ээлигинин чеги 

көргөзүлгөн эмес. Кичүү уулу Тулуйга удел берилген эмес. Анткени талаа салты 

боюнча ал атасынын ордосун жана аскерин мурастап калмак. Улуу үч уулунун ар 

бири 4000 адамдан турган туруктуу монгол аскерлерин алышкан. Албетте алардын 

кол алдында багындырылган элдерден куралган дагы аскерлер бар экени айтылган. 

Негизинен алганда  О.Караев менен В.В.Бартольддун маалыматтары окшош эле. 

Бирок В.В.Бартольд улустун ээликтерин толугураак көрсөткөн Караевде кыскача 

көрсөтүлгөн. Ал эми  О.Караев Жучиде 9миң Чагатайда 8миң Угедей менен 

Тулуйда 5миң атчан монгол аскер бар десе. В.В.Бартольд ар биринде 4 миңден 

аскери бар экени айтылат. Бул экөөнүн эки башка булактан алганынан болсо керек. 

        Чагатай улусунун аймагы. Чагатай улусунун аймагы жөнүндө В.В.Бартольд 

өзүнүн Чагатай хан деген сочинениясында Орто кылымдык Перс автору Жувейниге 

таянып мындай дейт. Баардык монгол өкүмдарларындай эле Чагатайдын да жайкы 

жана кышкы Ордосу болгону жөнүндөгү Илаүзик ал эми жайкы ордосу Куяш деп 

атайт. Бул эки шаарга токтоло турган болсок экөө тен Иле өрөөнүндө жайгашкан 

азыр башкы шаары орто кылымдагы Алмалык шаарынын түштүк чыгышта 

жайгашкан Кулжа болгон азыркы кытай провинциясы Иледе турган деген 

маалыматтар жазылган. Бул маалыматтарга караганда Кулжа Иле дарыясынын 

түштүгүндө болгон жана ал жайкы ордо болгон. Ал эми ошол эле Жувейниде 

Чагатайдын мураскорлорунун ордосу Улуг-иф деген маалымат бар бул маалыматты 
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башка авторлорда тастыктаган. Бул маалыматка караганда Чагатай өлгөндөн кийин 

анын мураскорлору ордону көчүргөн болушу мумкун. Себеби көчмөн элдер эч 

качан бир жерди ордо кылган эмес. Чагатай негизинен атасынан мураска алган 

жерлери чыгышта уйгурлар өлкөсүнүн баардык жерлеринен баштап Батышта 

Бухара Самарканга чейинки жерлерди алган, бирок бул жерлер Иле өрөөнунөн 

башкарылып, Манголиядагы улуу ханга кыйыр гана баш ийген бирдиктуу мамлекет 

катары кароого болбойт деп жазган В.В. Бартольд өзүнүн Чахатай хан деген 

эмгегинде. Бул маалыматка назар салсак Чагатай улусунун аймагы жана 

Кыргызстандын аймагы кыйыр түрдө Улуу ханга баш ийгени айтылат. Менин жеке 

оюмда Чагатай улусу эгемендүү боло алган эмес. Буга мисал Орто-Азиянын 

дыйканчылык аймактары Чагатайдын атынан эмес улуу хандын атынан 

башкарылган. Бул аймакты улуу хандын атынан теги хорезимдик Махмуд Ялавач 

башкарган. Анын резиденциясы Хожжентте турган [5.445-б] В.В.Бартольд. Махмуд 

Ялавач тууралуу О.Караевдин китебинде мындай дейт.  Улуу хан Угэдей 

Маверанахрды башкарууну бай чарбачылык соода менен алектенген Хорезимдик 

Махмуд Ялавачка тапшырган анын ордосу Ходжент шаары болгонун көрсөтөт. 

Буга далил 1238-39-жылдардагы Бухарадагы көтөрүлүштү басуу жөнүндөгү баянда 

Чагатай эскерилбейт. [4.17-б.] Ал тургай улуу хан Маверанахрдагы монгол аскер 

башчыларында өзү дайындаган. Чагатай өзү билип Махмуд Ялавачты акимдик 

ордунан түшүрүп салгандан көп өтпөй аны өз бир тууганы жооп берүүгө чакырган 

жана ал өзүнүн ишинин мыйзамга жатпасын мойнуна алууга тийиш болгон. Угэдей 

мына ушуга ыраазы болуп өлкөнү өз бир тууганына энчи катары берген.   

Бул окуя Орто-Азиянын же болбосо Чагатай улусунун экиге бөлүнүшүнүн 

башаты эле. Бирок бул окуя өлкөнүн мамлекеттик укуктук абалын өзгөрткөн эмес. 

Угэдей падышалык кылган акыркы жылдарыды  андан кийинки Мункенин 

тушундада  Кытайдын чегинен Бухарага чейинки баардык дыйканчылык 

аймактарды улуу хандын атынан Махмуд Ялавачтын уулу Масудбек башкарган. 

Ушул эле маалыматты О.Караевденда кезиктирүүгө болот анда ал Чыгыш 

авторлорунун жазганына таянып Маверанахр Чагатай улусуннун аймагына киргени 

менен иш жүзүндө улуу хан Угэдейге баш ийгени айтылат жана ал XIII кылымда 

жашаган монгол хандары отурукташкан маданияты бар дыйканчылык менен 

алектенген улустун калкын башкарууга кызыккан эмес ошол себептен аны 

жергиликтүү башкаруучуларга тапшырышкан. Бул болсо Орто-Азияны башкарууда 

эки топтун пайда болгону эле. Биринчи топ тээ атам замандан бери монголдорго 

салт болуп келе жаткан көчмөн турмушту жактагандар эле көч башында улустун 

негиздөөчүсү Чагатай. Ал эми экинчи топ болсо Масудбек баштаган эл 

отурукташкан жайларды калааларды жана маданий жайларды талап тоноп 

бүлүндүрүү эч бир жакшы жыйынтыкка алып келбей тургандыгын түшүнүп хан 

бийлигин борбордоштурууга отурукташкан чарбаны сооданы өнүктүрүүгө аракет 

кылгандар эле. Биринчи топтун өкүлдөрү Чагатай улусунун түндүк чыгышында  

негизинен Жети-Суу өрөөнүндө, ал эми экинчи топ Маверенахрда топтолушкан. 

Бул кийин отурукташкан маданияты бар чон бир мамлекеттин пайда болуу башаты  

эле. 

Чагатайдын саясаты: Чынгыз хандын экинчи уулу Чагатай хан тукумдун эң 

улусу катары (улуу баласы Жучи өлгөндөн соң) Чынгыз хан тирүү кезинде эле 

Ясынын сактоочусу болуп дайындалган жалпы империяда чоң кадыр баркка ээ 

болгон. Чагатай негизинен моңголдордо салтка айланган көчмөн турмушту 

жактаган адам болгон. Чынгыз хан өлгөндөн кийин анын ордуна үчүнчү баласы 

Угэдей бийлике келет анын тушунда империянын биримдиги али былкылдабай 

турган. Жучинин ээлиги көз карандылыкка умтулуп империяга эң начар баш ийген  
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улус болгон. Ал эми Чагатай улусу түздөн түз улуу ханга баш ийген. Отурукташкан 

маданияты бар Маверанахр аймагына улуу хан өзү аким щайлаганын далил катары 

карасак болот. Ал эми Чагатай өзү башкарган Жети-Суу аймагында жергиликтүү эл 

менен ыркы келишкен эмес. Бул боюнча В.В.Бартольд мындай дейт. Чагатай менен 

Орто-Азия мусулмандарынын ортосунда  Ясынын негизинде көп кагылышуулар 

болуп турган. Бардык шаманистер сыяктуу эле монголдорда динге кайрымдуу 

болгону менен айырмаланышкан  жана баардык диндерди диний кызматкерлерди 

бирдей  урматташкан аларды бүт салыктардан жана милдеттерден бошотушкан.  

Империяны башкарууга айрым маданияттуу элдеринин өкүлдөрүн эске албаганда 

мусулмандар менен уйгурлар өзүнүн мекенинин чегинен тышкары башкарууга 

аралашышкан жана чоң рол ойношкон хандарга таасир өткөрө алышкан. Бир 

бөлүгү христиан бир бөлүгү будда динин туткан уйгурлар мусулмандардын 

айыгышкан душманы эле. Мусулмандар менен христиандар ортосунда бир нече 

ирет кагылышуулар болгон. Чагатай негизинен христиандарга жан баскан. Ал гана 

эмес В.В.Бартольд Марка Полого таянып Чагатай өзү христиан динине 

сыйынганын уламыш катары жазат. Экинчиден анын мусулмандарга каршы 

болгону шарияттын ясынын көрсөтмөлөрүнө карама каршы келгендигинде эле. 

Алсак монголдордун агын сууну кечүүгө тыюу салуусу мусулмандардын  даарат 

алуусун кыйындаткан ошондой эле малды мууздоого тыюу салынган. Ошонун 

натыйжасында мусулман жазуучулары Чагатайды исламдын жана мусулмандардын 

келишкис душманы катары жазылганы айтылаат. Чагатайдын өлүмүнө 

байланыштуу ырдын биринде: Андан коркконунан сууга эч ким кире албаган, эми 

ал кең мухитке чөгүп кетти деп жазат. Мындан биз Чагатайдын мусулмандарды 

аѐсуз жазалаганын байкасак болот. Ага дагы бир мисал кандайдыр бир 

мусулмандын өлгөнү боюнча кабарлаган инсанга Чагатай балыш алтын бергени 

маалым. Андан тышкары Чагатайдын колунан 1229-жылы белгилүү мусулман 

окумуштуусу Абу-я куб Юсуф Секкаки өлтүрүлгөн. Бирок ошого карабай 

Чагатайдын жакын адамдарынын катарында мусулмандар да болгон. Алардын 

ичинен эң таасирдүүсү Кутб ад-дин Хабаш Амид болгон.  Ал жалпы монгол 

империясында чоң мааниге ээ бай мусулман көпөс болгон. Аны менен башкаруучу 

сулалелер туугандашканы маалым. Хабаш Амидке көпчүлүк мусулмандар нааразы 

болушкан.[1. 113-б] 

1241-жылы декабрда Угедей өлгөнү жөнүндө маалыматтар В.В.Бартольддо 

кездешет ал эми Чагатайдын өлүмү боюнча маалыматтар жок В.В.Бартольд анын 

Угэдейден кийин бир нече ай жашаганын айтат. 2016-жылы чыккан Кыргызстан 

тарыхында да так маалымат жок ушундай эле маалымат. О.Караевде да Чагатайдын 

өлүмү боюнча так эле ушундай маалымат. Чагатай өлгөндөн кийин керээз боюнча 

тактыга туң баласынын уулу Чагатайдын небереси Хара-Хулагу келген. Ушуну 

менен Чагатайдын башкаруу жылдары аяктайт. Чагатайдын мезгилинде Улуста 

өзгөрүүлөр дээрлик болгон эмес. Бирок Чыңгыз хандын уулдарынын улустарынын 

ичинен Чагатайдын улусу гана анын аты менен тарыхта калган бул анын тарыхый 

орду зор экенин көрсөтүп жатпайбы. Ошентседа Чагатайдын башкаруу жылдары 

жөнүндө маалымат булактарда аз кездешет.  
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Палестина маселесинин келип чыгышынын себептери 

 
Аннотация: Бул макалада II Дүйнөлүк согуштан кийинки Жакынкы чыгышта түзүлгөн эң 

оор саясий кырдаал – араб-израиль конфликтисинин келип чыгышынын себептери каралып, саясий 

кырдаалга алып келген тарыхый шарттар каралды. 

Урунттуу сөздөр: Жакынкы Чыгыш, араб-израиль конфликти, Израиль, Палестина, 

себептери. 

Аннотация: В данной статье рассматривается сложнейшая политическая ситуация на 

Ближнем Востоке после Второй мировой войны - причины арабо-израильского конфликта и 

исторические обстоятельства, приведшие к политической ситуации. 
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Annotation: This article discusses the most difficult political situation in the Middle East after 

World War II - the causes of the Arab-Israeli conflict and the historical circumstances that led to the 

political situation. 

Key words: Middle East, Arab-Israeli conflict, Israel, Palestine, cause. 

 

Израиль мамлекети дүйнөнүн саясий картасында 1948-жылы май айында 

пайда болгон, бирок еврей мамлекеттүүлүгүн түзүү боюнча даярдык иштери андан 

алда канча мурда жүргүзүлгөн. Көптөгөн кылымдар бою бүткүл дүйнөгө чачырап 

кеткен еврейлер бир кездеги мамлекет болгон "убадаланган жерге" кайтып келүүнү 

каалашкан. XIX кылымдын аягы – ХХ кылымдын башында Бул кыймыл диний 

жана саясий мүнөздө ээ болгон. 1897-жылы Палестинада чакырылган Бүткүл 

дүйнөлүк сионисттик уюмдун биринчи конгрессинин программасына ылайык 

биринчи еврей посѐлоктору түзүлгөн. Сионизм (Сионго кайтуу) – байыркы 

кыймыл, еврей элинин тарыхый мекенинде кайра жаралуусу үчүн уюшулган саясий 

кыймыл болгон. Ошол эле учурда Палестинада биринчи сионисттик саясий 

партиялар пайда болуп, алар Израилдин келечектеги көп партиялуу системасынын 

түзүлүшү үчүн негиз болгон. 

1920-жылы Палестинада британиялык колониялык башкаруу орноп, бул 

өлкөгө сионисттердин киришине жана болочок мамлекеттин социалдык-

экономикалык түзүлүшүн өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Экинчи 

дүйнөлүк согуштун аягында, Палестинанын бардык өнөр жайынын 80% ашууну 

еврейлерге таандык болгон. 

Бирок еврей коомчулугунун улуттук жана мамлекеттик суверенитетке 

болгон умтулуусу палестиналык арабдардын өжөр каршылык көрсөтүүсүнө дуушар 

болгон. Диний лидерлери баш болгон арабдар Палестинаны бөлүп-жаруу 

мүмкүндүгүн талкуулоодон кескин баш тартышты. 30-жж эле еврейлер менен 

арабдардын ортосундагы катуу саясий карама-каршылыктар жана куралдуу 

кагылышуулар болуп турган. [1] 

1945-жылы июлда Англияда согуштан кийинки биринчи парламенттик 

шайлоодо лейбористтер партиясы күтүүсүз жеңишке жетип, Клемент Эттли жаңы 

премьер-министр болуп шайланат. Бул окуя Палестинада жөөт мамлекетинин 

жарыяланышы үмүтүн кайрадан жандантат. Европада үй-жайсыз калган еврейлер -

Палестинага массалык түрдө көчүп келе башташат. Арабдардын реакциясына 

тынчсызданган британ бийликтери иммиграцияны чектөөнү чечип айына 1500дөн 

ашык эмес кишиге кирүү уруксатын берүүнү киргизишкен. Мыйзамсыз 

иммиграция башталып, бул жергиликтүү еврей калкы менен бийликтердин 

ортосунда чыр-чатакка алып келген. 
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Согуш жылдарында сионисттик уюмдардын жетекчилеринин АКШ менен 

байланыштары көбөйгөн. Алар эң таасирдүү эки фигурадан колдоо ала алышты - 

АКШнын президенттери Ф. Рузвельт жана Г. Трумэн (1945-жылдын апрелинен 

бери президент). 1945-жылы августта Америка Кошмо Штаттары сионисттердин 

лидери Дэвид Бен-Гурионун нацисттик концлагерлерден бошотулган жөөттөр үчүн 

Палестинага 100 000 еврейге иммиграцияга уруксат берүү талабын колдогон. 

Биргелешкен англо-америкалык комиссия түзүлүп, ал 1945-жылдын октябрында 

Палестинага, Европага жана араб өлкөлөрүнө өзүнүн өкүлдөрүн жиберген — анын 

иши жай бара-бара илгерилеген. Ал ортодо жөөт коомчулугу баш аламандыкка 

кабылат. [4. 150-б.] 

1945-жылдын 10-октябрында англо-еврей согушу башталган. Анын алдында, 

еврейлердин бардык өзүн-өзү коргоо бөлүмдөрү  – ―Хагана‖ , ―Эцел‖ жана ―Лехи‖ 

ортосунда келишим түзүлүп, бир уюмга бириктирүү чечими кабыл алынган. Жалпы 

жетекчилик үчүн еврейлердин козголоң кыймылы түзүлгөн. 

1945-жылдын 1-ноябрына караган түнү темир жолдорго бир убакта чабуул 

жасалат. Натыйжада Палестинада өзгөчө кырдаал киргизилет. Британдардын 

административдик мекемелерине еврей отряддарынын чабуулдары башталган. 

1946-жылы апрелде, Англия-Америка комиссиясы, акыры, жер сатуу боюнча 

чектөөлөрдү алып салууга чакырып, бөлүштүрүү идеясын четке каккан жана 

Европадан 100 миң еврейдин иммиграциясына дароо уруксат берүү өтүнүчүн 

колдоо отчетун жарыялайт. 

Бирок, араб өлкөлөрү жана британ өкмөтү бул сунуштарды четке кагып, 

америкалыктар иммиграцияга уруксат берүү талабын колдоого гана макул 

болушкан. 

Ошол эле учурда согуштук аракеттер күчөп, 1946-жылы 17-июнда еврей 

козголоңчулары Израилдеги 11 көпүрөнүн 10ун жардырып, Палестинадагы 

британиялык аскердик объектилерге кол салышкан. Буга жооп кылып, 

британиялыктар контр-террордук операцияны башташат. 17 000 аскер тинтүү 

жүргүзүп, шектүүлөр кармалып, курал-жарактарды тартып алышып,  бардыгы 

болуп 2700 адам камакка алынат. 

Кагылышуунун туу чокусу 1946-жылдын 22-июнунда Палестинадагы 

Британ мандатынын катчылыгы жайгашкан ―Падыша Давид‖ мейманканасында -

болгон жарылуу болду - 100гө жакын адам каза болгон. Бул козголоңчулардын 

жалынын сууткан. 

Бул иш-аракеттен кийин ―Хагана‖ каршылык көрсөтүүнү токтотуп, еврей 

козголоңчу кыймылы таркатылат. Бирок ―Лехи‖ жана « Эцел » гана күрөштү 

улантып, англиялык бийликтерге каршы террордук актыларды жүргүзө беришет. 

Англо-америкалык комиссиянын планы четке кагылгандан кийин башка 

чечимдерди табууга аракет жасалган. Сүйлөшүүлөр 1947-жылдын февралына 

чейин уланып, бирок эч кандай натыйжа берген эмес. 

Мына ушундай шартта Англиянын өкмөтү Палестинанын келечектеги 

статусу жөнүндөгү маселени Бириккен Улуттардын Уюмунун кароосуна коюуга 

аргасыз болгон. Акыры, 1947 -жылдын 18-февралында Улуу Британия 

Палестинанын келечеги боюнча чечимди Бириккен Улуттар Уюмуна (БУУ) 

өткөрүп жатканын жарыялаган. 1947-жылдын 13-майында БУУнун Палестина 

боюнча атайын комиссиясы түзүлүп, анын мүчөлөрү Иерусалимге тезинен жөнөп 

кетишкен. [4. 150-б.] 

Ал ортодо еврейлердин Палестинага стихиялуу кириши британ бийликтерин 

репрессиялык чараларды көрүүгө мажбурлайт жана алардын бул жарылуучу 

аймактан тез арада чыгып кетүү каалоосун күчөтөт. 
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1947-жылы 29-ноябрда БУУнун Башкы Ассамблеясы чечим кабыл алган 

(№181 (II) резолюциясы), ага ылайык: 

а)  британ мандаты 1948-жылы май айында аяктаган; 

б)  Палестина эки мамлекетке –  араб жана еврей мамлекеттерине 

бөлүнөт; 

в)  эки шаар – Иерусалим жана Вифлеем (үч улуу диндин борборлору 

бар) эл аралык статуска ээ болгон; 

г)  БУУнун сессиясында Палестинадагы эки мамлекет үчүн мамлекеттик 

кеңештер шайланып, ага британиялыктар кеткенден кийин бардык ыйгарым 

укуктар өтүшү керек болчу. [2. 332-339-бб.] 

Арабдар мындай чечимге караманча каршы болушкан. 1947- жылдын 

апрелинде эле Палестинада арабдардын жалпы иш таштоосу башталып, Бириккен 

Улуттардын Уюмунун пландарына куралдуу каршылык көрсөтүү үчүн 

ыктыярдууларды мобилизациялоо болду.  

1947-жылдын 11-декабрында Англия 1948-жылдын 15-майынан тартып 

Палестинадагы мандатынан биротоло баш тартканын жарыялаган. Эвакуация 

шашылыш жүрүп, көбүнчө британ аскерлери араб күчтөрүнө курал-жарактарды 

жана аскердик объектилерди калтырып кете башташат. Ошентип 1948-жылы 14-

майда англиялык аскерлер Палестинанадан толук чыгып кетишет. [5. 103-б.] 

1948-жылы 15-майда көз карандысыз Израил мамлекети жарыяланган жана 

Дэвид Бен-Гурион анын биринчи премьер-министри болгон. Ошол эле күнү 

биринчи араб-израилдик согуш башталып, бул Палестина маселесин чечүү үчүн 

узакка созулган тирешүүнүн башталышын билдирген. [3. 113-б.] 

Демек  араб-израиль кагылышуусунун башталышы – арабдар жашаган 

Палестина жергесинде Израиль мамлекетин түзүү жөнүндө БУУнун №181 

резолюциясы болду. Бул документте баяндалган рекомендацияларды талдоо аны 

кабыл алууда мүмкүн болуучу чыр-чатактын тараптарынын биринин позициясы 

жана кызыкчылыктары эске алынбаганын көрсөтөт. Бардык араб өлкөлөрү жана 

Палестинанын Жогорку Араб комитети Палестинанын территориясында еврей 

мамлекетин түзүү жөнүндөгү чечимди четке кагышты. Ал эми бул БУУнун №181 

(II) резолюциясынын өзүндө конфликттик негиз бар экенин билдирет. Натыйжада 

көптөгөн жылдарга созулган араб-израиль кагылышуусуна алып келди. Бул маселе 

бүгүнкү күнү да толук чечиле элек. 
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Абу Райхан Берунинин орто кылымдык илимдин өнүгүшүнө кошкон 

салымы 
Аннотация: Бул макалада орто кылымдарда жашаган чыгыштын белгилүү окумуштуу-

энциклопедисти Абу Райхан Берунинин астрономия, математика, геодезия, геология, минералогия, 
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фармакогнозия ж. б. боюнча жазган фундаменталдуу эмгектери жана орто кылымдар илиминин 

өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдары каралды. 

Урунттуу сөздөр: Абу Райхан Беруни, илим, орто кылым, Чыгыш. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы астрономии, математики, 

геодезии, геологии, минералогии, фармакогнозии и др. б. Обсуждались его фундаментальные труды 

и большой вклад в развитие средневековой науки. 

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, Наука, Средневековье, Восток. 

Annotation: This article discusses the issues of astronomy, mathematics, geodesy, geology, 

mineralogy, pharmacognosy, etc. b. His fundamental works and great contribution to the development of 

medieval science were discussed. 

Key words: Abu Raykhan Beruni, Science, Middle Ages, East. 

 

IX-XI кылымдар Жакынкы Чыгыш жана Орто Азия элдеринин 

маданиятынын тез өнүгүшү менен мүнөздөлгөн. Ири шаарлардын, гүлдөп жаткан 

оазистердин, ирригациялык системалардын жаралышы жана өнүгүшү, эл аралык 

соода жолдорунун калыптанышы, хан сарайлардын жана храмдардын курулушу 

математика, геодезия, астрономия илиминдеги изилдөөлөргө түрткү берген. 

Бизге XI-XVI-кк. Орто Азия астрономдору менен математиктеринин 

эмгектери кеңири белгилүү. Алардын ичинен эң сыйлуу орундардын бири белгилүү 

окумуштуу Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруниге таандык. Бул адамда 

окумуштуунун мыкты сапаттары — илимге берилгендик, билимге болгон өчпөс 

ышкыбоздук, максатка умтулуучулук жана берилгендик айкалыштырылган. 

Абу Райхан Беруни инсан катары да, окумуштуу катары да, философ катары 

да, адам катары да эбегейсиз чоң ачылыш. Бул адамдын кээ бир идеяларынын 

бийиктигине Батыштын илимий дүйнөсү 500 жылдан ашык убакыттан кийин гана 

өсө алган. Ал табият таануу боюнча көптөгөн фундаменталдуу эмгектерди жазган. 

Анын астрономия, математика, геодезия, геология, минералогия, фармакогнозия 

жана башкалар боюнча жазган эмгектери орто кылымдар илиминин өнүгүшүнө 

эбегейсиз салым кошкон. 

Абу Райхан Беруни 973-жылы 4-сентябрда Өзбекстандагы Кят шаарынын 

четинде төрөлгөн (азыр Аму-Дарыянын төмөнкү агымында жайгашкан бул шаар 

Бируни деп аталат – бул окумуштуунун ысымынын арабча варианты). Ал өмүрүнүн 

алгачкы жылдарын Мамун Хорезм-шахтын үй-бүлөсүндө өткөргөн. Ал жерде 

атактуу илимпоз Абу Наср Мансур ибн Али ибн Ирак жаш Берунинин табият 

илимдерине , өзгөчө математика менен астрономияга жөндөмдүүлүгүнө көңүл 

бурган жана кызыгуусун арттырган . Өмүрүнүн ушул мезгилин эстеп, Беруни 

өзүнүн акыркы ырларынын биринде мындай деп жазган: «Ирактын үй-бүлөсү мени 

сүт менен эмизген, алардын Мансуру мени багууга милдеттенген...». [1] 

Өз мекенинде мыкты билим алган Беруни жаш кезинде эле өз алдынча 

байкоолорду жүргүзүп, 995-жылы Орто Азияда биринчилерден болуп ошол 

мезгилдеги калктуу конуштардын географиялык координаталарын жетиштүү так 

аныктоого мүмкүндүк берген глобус курган, ал астрономиялык аспаптарды жасоо 

менен алектенип, Хорезмдин ар кайсы жерлеринин географиялык координаталарын 

аныктаган. Анын изденүүчү акылы, билимге болгон тынымсыз умтулуусун 

Ирактын үй-бүлөсүндө алган билимине канааттандыра алган эмес жана Беруни көп 

убактысын философия, математика, астрономия жана башка илимдерди изилдөөгө 

арнайт. Ушул эле максатта Багдад, Бухара сыяктуу ири илимий борборлорго, 

Хорасан менен Ооганстандын ар кайсы шаарларына саякат жасаган. [2] 

1004-жылы Хорезмге, анын жаңы борбору Гурганжга кайтып келген Беруни 

шахтын кеңешчиси кызматын ээлеп, ошол мезгилде түзүлгөн академияны 

жетектеген. Хорезм шахы тарабынан ар кайсы өлкөлөрдөн чакырылган чыгаан 

илимпоздор Берунинин айланасына чогулган.  
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Алардын арасында атактуу табият таануучу, дарыгер жана философ Абу 

Али ибн Сина (Авиценна) да болгон. Султан Махмуд Газневид Хорезмди басып 

алгандан кийин 1017-жылы Беруни башка илимпоздор менен бирге Газнага 

(Ооганстанга) көчүп кетүүгө аргасыз болуп, ал жерде өмүрүнүн акырына чейин 

жашаган. Бул жерде астрономия, математика жана геодезия менен алектенет. Ошол 

эле мезгилде Беруни эки жолу Индияда болгон. Ал жерде жер шарынын көлөмүн 

аныктоо боюнча иштерди гана жүргүзбөстөн, бул өлкөнүн тарыхы, географиясы, 

этнографиясы жана философиясы боюнча кеңири материалдарды чогулткан. 

Беруни илимдин түрдүү тармактарына: астрономияга, математикага, 

минералогияга, географияга, геодезияга, тарыхка, тил илимине жана башкаларга 

тиешелүү 150гө жакын илимий эмгектерди жазган. Анын биринчи ири эмгеги 

«Өткөн муундардан калган эстеликтер» (болжол менен 1001-ж.) ар түрдүү элдердин 

(гректердин, римдиктердин, хорезмдиктердин, ариддердин, еврейлердин, 

перстердин ж. б.) календарлык системаларынын сүрөттөлүшүн, илимдин өнүгүү 

тарыхын, маданият, каада-салт жана башкалар жөнүндө айтылган. Китепте 

айлардын астрономиялык түрлөрү (ай, күн), ар кайсы элдерде ай аттарынын келип 

чыгышы жөнүндө айтылат. Бул китеп байыркы Чыгыш элдери тууралуу 

этнографиялык маалымат булагы катары бүгүнкү күндө да өз маанисин жогото 

элек. [3. 17-15-бб.] 

Беруни ошол кездеги башка, абдан актуалдуу илимдин, тактап айтканда, 

минералогиянын негиздөөчүлөрүнүн бири катары каралышы керек. Берунинин бул 

чөйрөдөгү эң маанилүү жетишкендиктеринин бири – бул акыркылардын зарыл 

мүнөздөмөлөрүнүн бири катары пайдалуу кендердин салыштырма салмагын 

системалуу түрдө аныктоо, аны биринчи жолу практикага киргизген. 

Беруни минералогияда дагы бир чоң кадам жасады – ал пайдалуу кендерди 

классификациялоодо «табигый классификациянын принциптерине», атап айтканда, 

салыштырма тартылуу принцибине таянууга аракет кылган. Беруни илимдин башка 

тармактарына да салым кошкон, бирок буга чейин айтылгандардын негизинде 

төмөнкүдөй тыянак чыгарууга болот. Беруни кайсы бир өлкөнүн, бир элдин 

илиминин жана маданиятынын алкактары менен чектелбей, көптөгөн элдердин 

илимий жана маданий жетишкендиктерин өз кучагына алууга умтулуусу менен 

өзгөчөлөнөт. Ал эч кандай тоскоолдуктардан уялган эмес: расалык да, диний да, 

аймактык да эмес. [1] 

Бул мааниде анын таламдарынын кеңдиги бүтүндөй орто кылымдагы 

Чыгыш менен Батышта теңдешсиз болгон. Беруни илимдин кайсы гана тармагы 

менен иш кылбасын, аны фактылык материал жагынан да, анын теориясын 

өнүктүрүү, жаңы мыйзамдарды жана изилдөө ыкмаларын ачуу жагынан да байытуу 

милдетин койгон. 

1025-жылы Беруни өзүнүн «Пункттардын ортосундагы аралыктарды тактоо 

үчүн жерлердин чектерин аныктоо» деген трактатын бүтүргөн, мында мусулман-

астрономдорунун ичинен биринчи болуп – биринин узундугу белгилүү болгон эки 

пукттан айдын тутулушун бир убакта байкоо жолу менен чекиттин географиялык 

узундугун аныктоонун методун иштеп чыгат. [4. 77-79-бб.]  

Андан кийинки уникалдуу фундаменталдуу эмгек «Индиялыктарга таандык 

акылга сыярлык же четке кагылган окуулардын түшүндүрмөлөрүн камтыган китеп» 

кыскача «Индия» деп аталат (болжол менен 1031-ж.). 

Геометрия, арифметика, география жана астрономия маселелерин камтыган 

« Астрономия искусствосунун негиздериндеги насаат китеби» көп жылдар бою 

Ортоңку чыгыштын медреселеринде окуу китеби катары кызмат кылган. «Мен 

геометриядан баштадым, анан арифметика менен сандарга, анан ааламдын 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

101 
 

түзүлүшүнө, анан астрономияга өттүм, анткени ушул төрт илимди толук изилдеген 

гана киши астрологдун билимине татыктуу», - деп жазат Беруни. Бул китепте 511 

суроо-жооп камтылган, анын ичинен 119у математикага (планиметрия, 

стереометрия, сандар теориясы, арифметика, алгебра, номерлөө), калгандары 

астрономия, геодезия жана астрологияга тиешелүү. "Геометрия - бул алардын 

өлчөмдөрү жана алардын бири-бирине болгон сандык байланыштары жөнүндөгү 

илим, бул алардын фигураларынын жана денеде бар формаларынын 

өзгөчөлүктөрүн билүү. Бул илимдин аркасында сандар илими жеке илимден жалпы 

илимге айланат, ал эми сфера жөнүндөгү илим (б.а. астрономия) божомолдордон 

чындыкка айланат», - дейт Беруни. [4. 237-б.]  

Болжол менен 1037-жылы Беруни «Канон Масуда жылдыздарга 

астрономия» деген негизги эмгегин аяктайт. Анын негизги мазмуну астрономия 

жана математикалык география маселелери болуп саналат. Бул Берунинин ошол 

мезгилдеги математика илимдеринин дарагынын бир бутагы катары эсептелинген 

астрономия тармагындагы ишмердүүлүгү жыйынтыкталган. [5. 36-39-бб.] 

Беруни өз доорундагы илимдин көптөгөн тыянактары жана маалыматтары 

дайыма эле тажрыйба жана байкоо аркылуу аныктала бербегендиктен, 

эмпирикалык түрдө кайра текшерилиши керек деп эсептеген. Беруни 

эксперименттин өнүгүшүнө чоң салым кошкондордун бири, табияттын 

укмуштуудай курч, ойчул байкоочусу. Ал көптөгөн түрдүү эксперименттерди 

жүргүзгөн. [5. 36-39-бб.] 

Берунинин өмүрүнүн акыркы жылдары – жалгыздык, карылык жана ар 

дайымкыдай эмгекчилдиги жөнүндө өтө маалымат аз. Анын үй-бүлөсү жок, 

окуучулары аз болгон. Ал өзүнүн билимин жеке адамдарга эмес, бардык адамдарга 

өткөрүп берүүдөн көздөгөн. «Көпчүлүктү балдары, ырлары кызыктырса, 

китептеримдин баары менин балдарым», — деп жазган окумуштуу. [6. 125-127-бб.] 

1048-жылы Абу Райхан Беруни дүйнөдөн кайтат. Ал өзү каалагандай, анын 

китептери дагы эле окулууда жана өз маанисин жогото элек. 
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Манас эпосундагы элдердин өз ара мамилелери 

 
 Анатация: Бул макаланы жазуу менен кыргыз элинин коңшу элдер менен болгон мамилесин, 

бүгүнкү күндө тийгизген таасирин ачып берүү. Аны менен катар  Манас эпосундагы жашаган 

элдердин саясий социалдык абалына баа берүү. 

Негизги сөздөр: Манас, эпос, Ч. Ч. Валиханов, Орто Азия, Кыргыз,  Сагымбай Орозбаков. 

Анатация: Написав эту статью, я хочу раскрыть отношения кыргызов с соседними 

народами и их влияние сегодня. Кроме того, дана оценка политического и социального положения 

народов, проживающих в эпосе «Манас». 
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Annotation: By writing this article, I want to reveal the relationship of the Kyrgyz with 

neighboring peoples and their influence today. In addition, an assessment of the political and social 

situation of the peoples living in the epic "Manas" is given. 

Key words: Manas, epic, Ch. Valikhanov, Central Asia, Kyrgyzstan, Sagymbay Orozbakov. 

 

Кыргыз эли дүйнөдөгү азыркы элдердин арасында байыркыларынын бири 

экендиги талашсыз. Канчалаган кылымдардан бери көптөгөн көчмөн элдерди, 

динин ишенимдерди, ырым-жырымдарды өзүнө сиңирип алган десек да туура 

болот. Кыргыз эли ооз эки чыгармачылык боюнча, эч бир элди алдына салдырбайт.   

Кыргыз эли каардуу көчмөн турмуштун шартында, коңшулаш уруулар 

менен болгон үзгүлтүксүз кагылышуулардан өзүнүн байыркы жазуусун жоготуп, 

«Манас» өңдүү улуу эпосун оозеки түрүндө сактап келген. 

Эпосто ар түрлүү коомдун татаал катнаштары, ошондой эле кыргыз элинин 

турмушунун маанилүү этаптары көркөм чагылган. Эпос көчмөн кыргыз эли үчүн 

жазма адабияттын, сүрөт искусствосунун жана театрдын ролун аткарган. «Манас» 

өзүнчө бир жалпы искусствонун функцияларын камтыган ал өзүнүн алгачкы 

өнүгүшүндө искусствонун ар бир тармагынын белгилеринен турган. Көп кылымдар 

өттү, бир нече коомдук түзүлүштөр алмашылды. Бирок, тарыхтын мына ушундай 

татаал сыноосуна карабастан, кыргыз эли өзүнүн классикалык эпосун сактап 

биздин күнгө чейин жеткирди. 

«Манас» эпосун элден жазуу иши 1856-жылга таандык. Белгилүү казак 

окумуштуусу Ч. Ч. Валиханов биринчи болуп эпостун бир үзүндүсүн — «Көкөтөй 

хандын өлүшү жана анын ашын»[1 127-б] кагаз бетине түшүрөт. Учу-кыйрына көз 

жеткис казак талааларынын уулу, патриархалдык феодализмдин адаттарынын 

шартында туулуп, тарбияланган Ч. Валиханов казак элинин гана эмес, XIX 

кылымдын экинчи жарымындагы прогрессивдүү орус коомчулугунун алдыңкы 

адамы жана белгилүү окумуштуусуна чейин өсүп жеткен. Анын өмүр жолу бай 

жана татаал, ошондой эле илимий изилдөөлөрү да ар кыл. Этнограф жана историк, 

топограф жана геолог, фольклорист — ал Орто Азия элдеринин турмуш, үрп-

адаттарын мыкты билген.[2 487-б] Ч. Валиханов илимге жан-дили менен кызмат 

эткен, анын жогорку гумандуу идеялары үчүн бардык рухий күчүн жумшаган адам 

болгон. 

Алтайда жаткан эл деди,  

Аяк башыц жыйнатып  

Эсебиң канча бер деди.  

Эл жыйылып келгени. 

Башка уруктан маңгул бар, 

Баатыр Жайсаң даңгыл бар, 

Кулдур, Калдар беги бар,  

Манжурия журтунан 

Бала Мажик деги бар. 

Баштатан Деген кары бар, 

 Андан белек быякта 

Алтайлыктын баары бар. 

Алчын, уйшун, найман бар,  

Кыргыздардан Саламат, 

 Кыпчактардан Чечен таз, 

Ногой уулу бай Жакып, 

Нойгуттардан Акбалта, 

Өзүбектин Дамбылда, 

 Өткүр чечен Абдылда,[4 237-б] 
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Бул ыр саптар Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча Манастын хан 

көтөрүлүшүндөгү эпизоттон алынган бөлүгү. Бул жердин мазмунуна токтоло 

турган болсок, Манасты хан көтөрүүдө жалгыз гана кыргыз эли, уруулары гана 

катышпастан, коңшу элдердин ханары да келип, жалпы этностор аралык ынтымагы 

айкын көрүнүп турат. Демек Манас эпосунда  Манастын хан көтөрүлүшү 

бөлүгүндө элдердин ынтымагы аайкын чагылдырылган. 

Самаркан элин саралап, 

Жарды байын аралап                           

Оро-Тобо, Жызакты, 

Онун баарын кыдырып, 

Кыз таба албай сыдырып, 

Кечип дайра Сырынан, 

Боз үй тиккен эл байы 

Чыйырчыктын кырынан 

Коонуно кыз толтурбай, 

Тынчып Жакып олтурбай, 

Жай саратан баарына, 

Ташкендин кирди шаарына. 

Эл байы бар тыштагы, 

Нече белок кыштагы, 

Айлыңда кыз барбы деп  

Ата уулусун кыстады. 

Табылбады Ташкенден,  

Эми Жакып жөнөду 

Кыз кароого башка элден. 

Көңүлүнө кыз толбой, 

Баарын Жакып аралап, 

Манаска жагар кыз болбой, 

Көсөл Жакып өтүптүр,  

Кыйба тажик журтуна 

Кылчайбастан кетиптир.[5 187-б] 

Манастын Каникейге үйлөнүшү эпизодун алып карай турган болсок. Кыргыз 

эли коңшу жашаган бир нече элдер менен карым-катнаш кылып, иш алып барганын 

көрүүгө болот. Коңшу жашаган элдер арасында кыргыз эли кадыр баркка ээ болуп, 

сыйлуу болгонунан кабар берет.[2 127б] Жакыптын Манаска ылайыктуу кыз издеп, 

элдерди кыдырып, алар урмат сый менен тосуп алган учурлары ачык 

чагылдырылган. 

Анын арка жагынан 

Кызыл байрак туу менен, 

Кыйгылаган чуу менен, 

Кытайдын зору эр Коңур, 

Кыйынсыган сүр менен 

Уруму мылтык аткандай, 

Уул-келинин чапкандай, 

Качкыны бугун качкандай, 

Кайратын керген шашкандай,[6 269-б] 

Көкөтөйдүн ашы эпостогу эң эле орчундуу оорунду ээлеген, негизги 

очокторунун бири. Бул оуядан соң Жалпы элдин азаттыгы, окуялар курчуп 

жыйынтыктоочу бөлүккө өтөт. ―Көкөтөйдүн ашы, көп чырдын башы‖-деген сөз да 

бекеринен калган эмес. Көкөтөйдүн ашын берүү үчүн баласы Бокмурун төрт түлүк 
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малын сойдуруп, достошкон эл менен касташкан элдин баарын чакырып, 

келгениңер келгиле келбегениңерди чаап алам деп чабарман жиберип, кабар берет. 

Кытайлардан, калмактардан казак, тажик ж.б. элдин баары келип катышат. Демек 

бул эпизотто жалпы элге аттын кашкасындай таанымал баатырлар өткөн кезде кас-

душманга карабай чоң эскерүүгө келип катышканын көрүүгө болот. 
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Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында эмгекчилердин 
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Аннотация: Бул макалада  Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында эмгекчилердин 

Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы каралды. Тарыхый 

маалыматтардын негизинде кыргызстандыктардын согуш жылдарындагы экономиканын баардык 

тармактарында каармандык менен эмгектениши ачып берилди.  

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, промышленность, сельское хозяйство, 

экономика, развитие, эвакуация, депортация. 

 Аннотация: В данной статье рассматривается вклад трудящихся в социально-

экономическое развитие Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны. На основе 

исторических данных выявлено, что кыргызстанцы много работали во всех отраслях экономики в 

годы войны. 

 Keywords: Great Patriotic War, industry, agriculture, economy, development, evacuation, 

deportation 

 Annotation: This article discusses the contribution of workers to the socio-economic 

development of Kyrgyzstan during the Great Patriotic War. Based on historical data, it was revealed that 

the Kyrgyz people worked hard in all sectors of the economy during the war years. 

 

Согуш жылдарындагы Кыргызстандын ролу күжүрмөн эмгектенген 

калктын колхозчулардын, интеллигенциялардын, комсомолдук уюмдардын 

жана партиянын өлкөнү мобилизациялоодогу орду тууралуу көптөгөн 

окумуштуулардын эмгектери топтолуп жалпыланган. Бирок, буга карабастан 

айрым мүчүлүштүктөрдү да жолуктурууга болот. 

Согуш мезгилиндеги бүтүндөй эл чарбасында, деги эле анын айрым 

бөлүктөрүндө болуп жаткан ийгиликтер гана эмес, кыйынчылыктар, 

башкаруудагы төмөндөөлөр жана аша чапкандык согуш жылдарындагы 

кыйынчылыктардын бир катары айтылбай калган. 

Республикада басып чыгаруу боюнча чоң иштер жүргүзүлдү китептер, 

брошюралар кыргыз жана орус тилдеринде. камтыган статьяларды чыгарылды. 

Согуштун жана тынчтыктын, Элдердин достугу жана Совет патриотизм 

темаларын байланышкан 2 миңден ашуун китеп жана жалпы тиражы 9 млн. 

нускаларга жеткен. Согуштун алгачкы жылдарында облустук жана 
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республикалык гезиттердин беттеринде партиянын ишмердиги жөнүндө айтып 

жаткан миңден ашуун макалалары жарыяланды. 

1960-жылы жылдарынын тарап илимий  изилдөө багыттар боюнча бир 

катар кеңейди да, согуш жылдарында карата Кыргыз ССРинин 

экономикасынын көйгөйлүү маселелерин боюнча бир топ илимий эмгектер 

жарыкка чыкты. В.М. Петровецдин ―Научные исследования в Киргизии в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)‖[8] эмгеги жарыкка чыгат. 

Ошондой эле С. Есиповдун ―Промышленное строительство в ранее отсталых 

странах.‖[2] эмгеги басылып чыгат. К.К. Каракеевдин ―Развитие науки в 

Советском Киргизстане.‖ аттуу эмгеги да согуш жылдарына арналып 

чыккан[4], В. Д. Самсоновдун ―Советское крестьянство Киргизии в годы 

Великой Отечественной войны‖ аттуу эмгеги[9], С.Т. Табышалиевдин 

―Защищая Родину (подвиги комсомольцев Киргизии в годы Великой 

Отечественной войны)‖[10], Ж.С. Татыбекованын ―Самоотверженный труд 

женщин Советского Киргизстана в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)‖[11], А.Т. Токматовдун «Советы Киргизии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»[12], Б.Ч. Чокушевдин «Экономика 

Киргизии в первые годы Великой Отечественной войны советского народа»[13] 

эмгектери чыгат. 

ХХ кылымдын 70 жана 80-жылдардын аягы илимий эмгектердин андан 

ары тереңдеши менен мүнөздөлдү. Алсак Д.М. Малабаев менен Т.К. 

Сазыковдун ―Рост трудовой и политической активности рабочего класса 

накануне и в период Великой Отечественной войны‖ эмгектери, Х.М. 

Мусиндин ―Рабочий класс Советской Киргизии»[5], Б.Н. Нурмамбетовдун 

«Патриотический подвиг» эмгеги[6] жана «Трудящиеся города Фрунзе в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»[7] аттуу эмгектери жырыкка 

чыгат. С. А. Аттокуровдун Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы өнөр 

жайы боюнча ―Промышленность Киргизии в годы великих битв‖ аттуу илимий 

эмгеги жарыкка чыкты[1] жана өтө чоң монографияларды түзүү менен 

―Согуштун тарыхы‖ боюнча деген сөздөр менен илимий эмгектер кирет.  

Согуштун башталышында эле Кыргызстандын өнөр жай тармагы 

согуштук заказдарды аткарууга өткөн. 1941 -ж. июнда эле Фрунзедеги 

механикалык завод фронттун атайын заказын чыгара баштаган. Андагы 

жумушчулар өндүрүштүн согуштук түрүн өздөштүрүү менен күндүк 

нормаларын 200-400 пайызга аткарууга, айрымдары эки, үч сменада иштөөгө 

өтүшкөн. Кадамжайда стратегиялык мааниси бар сурьма кенин өндүрүү күч 

алып, андагы жумушчулардын 65 пайызы стахановчулардан болуп калышкан. 

Кыргызстандын жеңил жана текстиль өнөр жайы бүт бойдон жоокерлерге 

кийим-кече тигүүгө киришкен. Республиканын эл чарбасын согуштук багытка 

которуудагы маанилүү иш эвакуацияланган өнөр жай ишканаларын 

жайгаштырып, ишке киргизүү болгон. 1941-ж. июлунан декабрга чейин эле 

өлкөнүн чыгыш райондоруна 2593 өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Алардын 

308 Орто Азия менен Казакстанга бөлүнгөн. Кыргызстанга 28 ири ишкана 

келген. 1942-ж. фашисттик Германиянын чабуулунун күчөшү менен 

Кыргызстанга дагы 38 ири өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Аларды 

жайгаштыруу, жумушчу күчү, чийки зат, энергия, транспорт менен камсыз 

кылуу боюнча өтө чоң иштер аткарылган. Эвакуацияланган ишканалардын 90 

пайызы Чүй өрөөнүнө, 10 пайызы Ош, Жалал-Абад жана Ысык-Көл 

областтарына жайгаштырылган. Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан 
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райондордон эвакуацияланган калкты жайгаштыруу боюнча өзгөчө чоң иш 

аракеттер жүргүзүлгөн.[3]  

1941-ж. июлунан 1942-ж. январына чейин эле Кыргызстанга 61,8 миңден 

ашуун адам келген. 1942-ж. аягына чейин дагы 138,9 миң киши 

эвакуацияланган. Булардын көбү Москва шаарынан, Москва, Ленинград 

областтарынан, Украина менен Белоруссиядан, алыскы Литвадан, Карель-Фин 

ССРинен, Курск, Орлов, Тула, Ростов, Воронеж, Сталинград областтарынан, 

Крымдан, Ставрополь жана Краснодар крайларынан келишкен. Мындан 

тышкары Кыргызстанга Польшанын 12,9 мин граждандары эмиграцияланган. 

Тылдын эмгекчилери согуштун биринчи күндөрүнөн эле жеңиш үчүн 

өздөрүнүн болгон күчтөрүн аябастан эмгектенүүгө өтүшкөн. Тылда 

фронттогудай иштөө үчүн Фрунзедеги жаштардын демилгеси менен фронттук 

бригадалар түзүлгөн. Бул кыймыл республикада кеңири кулач жайган. Фрунзе 

механикалык заводунун темир устасы М. Чернышев сменалык нормасын 1171 

пайызга аткарууга жетишкен. Көп өтпөй Ж. Мамбетов нормасын 1197 пайызга 

аткарат. Ошентип, республикада миңчилердин кыймылы башталган.[5]  

Согушка байланыштуу токтоп калган Чоң Чүй Каналын казуу иши 1942-

ж. майда кайра башталып, анда эмгектенген карапайым эл согуш жылдары 

каналдын 80 кмаралыгын бүтүрүшүп, 450 миң кубометр топуракты казып 

чыгарышкан. Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарында Кыргызстанда 36 ири 

өнөр жай ишканалары ишке киришип, жаңы тармактар пайда болгон. 

Жумушчулардын саны согуш мезгилинде 36 миңден 46 миңге өскөн. 

Кыргызстандын эл чарбасында өнөр жайынын үлүшү 1940-ж. 50,2 пайыздан, 

1945-ж. 67,5 пайызга өскөн.[7] Согуш жылдарында согуштук-чарбалык 

жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарган. 1943-ж. октябрдан 

баштап Кант-Рыбачье темир жолу курула баштаган. Согуштун башталышында 

өнөр жайы гана эмес өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учурады. 308 иш 

чаралардан Борбордук Азияга жана Казакстанга, Кыргыз ССРине 66 ишкана 

(завод жана фабрика) көчүрүп алынган.  

Республиканын бул индустриализациясы буга чейин "Бүткүл союздук 

коммунисттик партиянын тарыхынын кыскача курсунун" деминде 

бекитилгендей согуш жылдарына чейинки беш жылдыкта эмес, дал Улуу Ата 

Мекендик согуш жылдарында түзүлдү. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 

өнөр жайдын негизги фонддорунун наркы дээрлик эки эсеге өскөн. 

Республиканын эл чарбасындагы өнөр жайдын салыштырма көлөмү 1941-

жылдагы 50,2% дан 1945-жылы 67,5% га чейин жогорулады. Башкача айтканда, 

Кыргыз ССРи агрардык-индустриялык республикадан индустриалдык-

агрардык республикага айланды, бул биздин тыянактын укук ченемдүүлүгүн 

бекитет. 

Республиканын өнөр жай потенциалынын кескин өсүшүндө алдыңкы 

төрт фактор чоң ролду ойногон.  

Биринчиден, өлкөнүн батыш аймагынан эвакуацияланган заводдор жана 

фабрикалар республиканын өнөр жай потенциалын гана көбөйтпөстөн, өнөр 

жай потенциалынын түзүмүнө олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизишти. Алсак, 

республиканын администрациялык борбору Фрунзе шаарындагы өнөр жай 

ишканаларынына 1941-жылы ондогон токардык, бургулоочу жана штамптоочу 

станокторду жайгаштырган.  Ушул эле жылдын аягына карата ноябрында, б.а. 

бир айдан кийин, бир гана эвакуацияланган Брянский заводу 305 станок, ал эми 

Биринчи май 406 станок алып келди. Натыйжада республика коргонуу 

продукциясын чыгаруудагы өз мүмкүнчүлүгүн эсептеп, болгону ондогон 
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сапердук күрөк, кавалеристтер үчүн кылыч, аскердик котелдорду берип 

келишкен. Ал эми жаңы эвакуацияланган ишканалар ишке киргизилгенден 

кийин октор, снаряддар, минометтор, миналар, торпедалар согуштук 

гранаталар, ж. б.  пландык тапшырма боюнча үзгүлтүксүз бериле баштады. 

Экинчиден - бул процессте орчундуу мааниге ээ нерсе фронт үчүн эң 

зарыл болгон эски стратегиялык чийки зат өндүрүүчү ишканаларды кеңейтүү 

жана кен казуу боюнча жаңы ишканаларды ишке киргизүү болгон. Эгерде, 

согуш жылдарына чейинки мезгилде республиканы "Орто Азиядагы от 

жагуучу" катары көрүп, негизинен көмүр өндүрүлсө, ал эми түстүү 

металлургия болсо каралган эмес. Ал эми Улуу Ата Мекендик согуш 

жылдарында сымапты, сурьманы, коргошун, цинк, вольфрам, алтын жана уран 

казып алуучу ири ишканалар түзүлгөн. Бардык жардыруучу куралдарды 

иштетүүдө негизги кызмат аткарган сымапты, бүткүл мамлекеттин өндүрүлгөн 

продуктусунун 85%ын өндүрүү аркылуу жана Кыргыз ССРи темир чыгаруу 

боюнча дээрлик монополиялык өндүрүүчү болду. 

Үчүнчүдөн, адам факторунун ролун төмөндөтүүгө болбойт. Күчтүү 

аскердик экономиканы түзүүдө инженердик-техникалык жумушчу  жана өнөр 

жай ишканаларынын жумушчулары чечүүчү ролду ойногон. Согуш 

жылдарында өнөр жайдын жумушчуларынын эмгек өндүрүмдүүлүгү негизинен 

43%га өсүп чыкты, ал эми коргоо өнөр жайында жумушчулардын жарымынан 

көбүн аялдар жана жаш жеткинчектер түзсө дагы 121% ке жогорулады.  

Төртүнчүдөн, заманбап позиция тараптан терс баалануучу командалык-

администрациялык башкаруунун борбордоштурулган системасы, Улуу Ата 

Мекендик согуш жылдарында өзүн мындай экстремалдык кырдаалда кыйла 

натыйжалуу көрсөттү. Ал кезектеги маанилүү маселени чечүүдө адамдык, 

материалдык жана финансылык ресурстарды оперативдүү багыттоого 

мүмкүнчүлүк берди. 1942-жылы өнөр жай дараметин дээрлик жоготкон 

Советтер Союзу мындай системанын жардамы менен ошол эле жылдын 

күзүндө фашисттик Германияны кубалап гана жетпестен, курал-жарактын 

негизги түрүн өндүрүү боюнча ашып да кетти. Бул Сталинград алдындагы 

Кызыл Армиянын чабуулун ишке ашырууга жардам берди. 

Согушка чейин республика электр энергиясынын жетишсиздигин 

баштан кечирсе да, эвакуацияланган заводдордун, фабрикалардын ишке 

киргизилүүсү менен жана жаңы кен иштетүүчү ишканалардын ачылышы менен 

республиканын электрэнергиясы боюнча муктаждыгы жогорулады. 

Согуштун башталышы менен Фрунзе шаарында электр энергиясынын 

көлөмү азайып, республикалык өкмөт жергиликтүү, жеңил жана кооперативдик 

өнөр жай ишканаларына, окуу жайларга жана дарылоо мекемелерине энергия 

берүүнү таптакыр токтотууга аргасыз болгон. Күнүмдүк тиричилик 

керектөөлөрүнө да электр энергия дээрлик кыскарган. Ошондуктан, мындай 

согуштук кыйынчылыктарга карабай, биринчи кезекте, Чүй өрөөнүндөгү 

эвакуацияланган көпчүлүк ишканалар электр чордондорун куруу боюнча 

активдүү иштерди жүзөгө ашырган. 1942-жылы согуш башталганына 

байланыштуу токтоп калган Ворошилов ГЭСинде, аны менен катар Лебединов 

ГЭСинде курулуш иштери кайрадан жанданды. 

1943-жылдын 14-ноябрындагы "Курулуш жөнүндө" токтомун аткаруу 

үчүн 1944-жылдан баштап Кыргыз ССРиндеги гидростанциялардан экинчи 

кезекте турган Лебединовка ГЭСинин, Аламүдүн-2 ГЭСинин курулуш иштери, 

ошондой эле Токмок, Жалал-Абад жана Пржевальск шаарларында курулуш 

иштери башталган. 
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Ворошилов, Лебединов жана башка гдроэлектрстанциялардын ишке 

киргизилгенине карабастан, электр энергиясын өндүрүү боюнча биринчи орун 

мурдагыдай эле дизелдик отун менен иштөөчү өнөр жай электрстанцияларына 

тиешелүү болсо да, Кыргызстандын энергетикалык балансында 

гидростанциялардын ролу өскөн. Ошол жылдары ―элдик курулуш‖ деп аталган 

шаар жана айыл калкынын кеңири колдонулган эмгек ыкмасы электр 

курулушунун мүнөздүү өзгөчөлүгү болгон. 

Республикадан фронтко 363 миңден ашуун адам жиберилгендигине 

карабастан, 36 миң ооруктук, республиканын калкынын санынын кескин 

кыскартылышы болгон. Кыргыз ССР башка Чыгыш участкаларындай эле, 

жүздөгөн эвакуацияланган адамдардын жаңы мекени болгон. 1942-ж. 

декабрына карата республикада жумушчуларды жана алардын үй-бүлөлөрүн 

эсептебегенде 138 миң адам жаңы курулуш ишканалары менен көчүрүлгөн. 

1943-жылдын аягынан 1944-жылдын аягына чейин республика 222 миңге 

жакын адамды кабыл алган. 

Ошол убакыттагы башкаруу методдору кыска мөөнөттө эвакуацияланган 

жана көчүрүлгөн жарандарды жайгаштыруу жана ишке орношууну 

мобилизациялоого мүмкүндүк берди. Райондордо курамында райондук аткаруу 

комитетинин төрагасы, областтык аткаруу комитеттеринин төрагалары, 

биринчи катчылар, партиянын райондук бөлүмүнүн башчылары, УНКВД 

болгон эвакуациялангандарга жана көчүрүлгөндөргө жардам көрсөтүү боюнча 

комиссиялар түзүлдү аскердик бөлүктүн жана райсобес коллегиянын өкүлдөрү, 

ал эми атайын көчмөндөрдү жайгаштыруу боюнча комиссия түзүлгөн. 

Жалпы жолунан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 

кыргызстандыктар күжүрмөндүк менен экономиканын өсүшүнө күндүр түндүр 

эмгектенишип, чоң салымдарын кошушкан.  
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Курманова Б.  

2-чи окуу жылынын магистранты 

 

Улуу манасчы Тыныбек Жапый уулунун  өмүр-жолунун жана 

чыгармачылыгынын изилдениши 

 
Аннотация: «Манас» эпосунун муундан-муунга уланып келе жатышына чон салым кошкон 

залкар манасчы Тыныбек Жапый уулунун өмүр жолун, чыгармачылыгын, мектебин жана 

мурастарын көптөгөн окумуштуулар, манастаануучулар изилдеп келишет.  

Кыргыз окумуштууларынан тышкары орус  маданият таануучулары дагы «Манас» эпосун 

изилдеп, эпосту айткан манасчылардын, анын ичинде улуу манасчы Тыныбек Жапый уулунун өмүр-

жолуна, чыгармачылыгына көп жолу кайрылышкан.  

Мезгилдүү басма сөз беттеринде, архивдик материалдарда жана кол жазмалар 

фондусунун материалдары дагы манасчы тууралуу маанилүү маалыматтарды алууга жардам 

болду.  

Негизги  сөздөр: «Манас» эпосу, тыныбек Жапый уулу, манасчылар, тарых, доор, 

окумуштуу-изилдөөчүлөр, манас таануучулар. 

Аннотация:Многие ученые и манасоведы исследовали  жизнь, деятельность, школу и 

наследие великого манасчы Тыныбека Джапыи уулу, внесшего большой вклад в передачу эпоса 

«Манас» из поколения в поколение. 

Помимо кыргызских ученых, эпос «Манас» изучали и российские культурологи, которые 

неоднократно ссылались на жизнь и деятельность манасчей-сказителей эпоса, в том числе 

великого манасчы Тыныбека Жапы уулу. 

Периодические издания, архивные материалы и рукописи также помогли получить важные 

сведения о манасчах. 

Ключевые слова: эпос «Манас», Тыныбек Жапы уулу, манасчы, история, эпоха, 

исследователи, манасоведы. 

Аnnotation: Many scientists and scholars of Manas studied the life, work, school and heritage of 

the great manaschy Tynybek Dzhapyi uulu, who made a great contribution to the transmission of the 

Manas epic from generation to generation. 

In addition to Kyrgyz scientists, the Manas epic was also studied by Russian culturologists, who 

repeatedly referred to the life and work of the manaschi-narrators of the epic, including the great 

manaschi Tynybek Zhapa uulu. 

Periodicals, archival materials and manuscripts also helped to obtain important information about 

the manaschi. 

Keywords: epos "Manas", Tynybek Zhapy uulu, manaschy, history, epoch, researchers, experts on 

manas. 

 

«Манас» эпосу – дүйнөлүк адабияттын, маданияттын тарыхында сейрек 

учураган, кайталангыс, монументалдуу, зор көркөм эстелик. Кеп эпостун өзгөчө 

көлөмүндө гана эмес, анын олуттуу окуяларга бай, бийик көркөмдүүлүгүндө, 

тематикасы ар кыл, көп катмарлуу, көп баскычтуу, варианттуу, оригиналдуу рухий 

дүйнө экендигинде. 

«Манас» үчилтиги – элдин көп кылымдык татаал тарыхынын, дүйнөгө 

болгон көз карашынын, жашоо турмушунун, үрп-адат, каада-салтынын, баарынан 

мурда, сырттан басып кирген каардуу, күчтүү душманга каршы жүргүзгөн 

боштондук күрөшүнүн көркөм энциклопедиясы, көркөм сөз өнөрүнүн бийик 

үлгүсү, элдин туу туткан баалуу-барктуу кереметтүү дүйнөсү. Узун, татаал, көп 

кылымдарды карыткан «Манас» эпосунун мазмуну доордун өтүшү, тарыхтын алга 

жылышы, баарынан мурда, коомдун өзгөрүшү менен көптөгөн өзгөрүүлөргө, 

алымча-кошумчаларга дуушар болуп келгени – табийгый көрүнүш.  

«Манас» эпосунун муундан-муунга уланып келе жатышына чон салым 

кошкон залкар манасчы Тыныбек Жапый уулунун өмүр жолун, чыгармачылыгын, 

мектебин жана мурастарын көптөгөн окумуштуулар, манастаануучулар изилдеп 

келишет.     
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М.Мукасов «Эпостор дүйнөсу» аттуу эмгегинде «Манас» эпосу баш болгон 

кыргыз элинин эпосторун терен иликтеп, алардын кыргыз элинин зор руханий 

байлыгы экендигине басым жасаган [27]. М.Ч.Мамыров «Манас» эпосунун 

калыптаныш тарыхы»» эмгегинде эпостун азыркы күнгө чейин келип жетүүсүнүн 

тарыхына кенен токтолуп, анын бирден-бир себепкерлери болгон манасчылар 

тууралуу маалымат берген [25].  

Тыныбек манасчынын чыгармачылыгынан тышкары анын шакирттерине, 

түзгөн мектебине, баалуу мурастарына илимий баа берип,  изилдөө жүргүзгөн 

А.Заркунов болуп эсептелет. Ал «Чоң манасчы Тыныбек жана анын мурастары», 

«Тыныбек манасчы» аттуу эмгектеринде залкар манасчы Тыныбек Жапый уулунун 

манасчылык өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү, өнөрдү өздөштүрүүнүн эволюциялык жолу, 

манасчылар мектебине негиз салып, манасчылардын эң атактуу тайпасына таалим-

тарбия бериши, улуу эпоско кийирген кошумчалары, Тыныбектин манасчы 

шакирттеринин устатынан, бири биринен, өңгө манасчылардан өзгөчөлүктөрү, 

жалпылыктары, жакындыктары, аларда «Манас» эпосунун байыртан келген 

салттык негизинин сакталышы, өнүктүрүлүшүн иликтөөгө алган [22,23,24]. 

К.Жумалиев «Тяньшандык манасчылар жана семетейчилер» аталышындагы 

эмгегинде Тенир-Тоодон чыккан манасчылар, анын ичинде Тыныбек Жапый 

уулунун манасчылык дараметине өзгөчө кайрылып, Тыныбектен таалим алган 

өзүнүн уулу Сооронбай баш болгон семетейчилерге да көңүл бурган . Аталган 

автордун мындан тышкары  ―Манасчылардын типтери жана мектептери‖ деп 

аталган эмгегин дагы баса белгилеп айтпасак болбойт. Бул иликтөөдө К.Жумалиев 

манасчыларды типтерге бөлүп, анын ичинен Тыныбекти дасыккан залкарлардын 

катарына киргизген. Улуу манасчынын жолун улаган шакирттерин баса белгилеп, 

алардын Тыныбектен алган таалим-тарбиясын, эпосту муундан-муунга 

калтыруудагы эмгегин таасын көрсөтүп жазган [20].  

С.Мусаев баш болгон окумуштуулар жана илимий кызматкерлер 

тарабынан чыгарылган  «Манасчылар. Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын 

очерктеринде»[26] эл арасына кеңири белгилүү болгон манасчылардын  

портреттери берилген. Мында ар бир автордун өмүр баянына, чыгармачылык 

жолуна кеңири токтолуп, негизги деп эсептелген чыгармалары илимий талдоого 

алынган.  Тоголок Молдо, Тыныбек Жапый уулу,  Шапак Рысмендеев, Сагымбай 

Орозбаков,  Дүңкана Кочукеев,  Саякбай Каралаев, Мамбет Чокмор уулу сыяктуу 

манасчылардын  чыгармачылыгы боюнча биринчи ирет жазылган көлөмдүү, 

мазмундуу фундаменталдуу эмгек адабият таануу илиминде теориялык жана 

практикалык мааниси зор китеп катары бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келе 

жатат. 

Белгилүү ―Манас‖ изилдөөчү, илимпоз Р.З.Кыдырбаеванын ―Оозеки 

поэзиянын улуу эстелиги‖ жана ―Мезгилдер, муундар жана манасчы‖ [29] деп 

аталган иликтөөлөрүндө эпостун көркөмдүк бөтөнчөлүктөрү, манасчылардын 

муундары жана алардын мурастары таасирдүү чагылдырылган. 

Тыныбек Жапый уулунун уулу  Актан Тыныбеков ―Актан‖ [23] деп аталган 

эмгегинде атасы Тыныбек тууралуу так маалыматтарды берген. Ал он үч 

жашында атасынан калган. Ошол жаш курагына чейин эле  ар дайым атасы 

менен жүрүп, анын айткан ―Манасын‖ ынтаасы менен угуп, өздөштүрүп, өнөрү 

13 жашында эле байкалган. «Манас» эпосунан «Көкөтөйдүн ашынан» үзүндү, 

«Семетей‖ бөлүгүнөн «Семетейдин жетим калып Букарга барышы» жана «Семетей 

Букардан Таласка келип Манастан  калган мүлктөрдү алып жаткан жери» деген 

эпизоддорду жаздырып, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Кол жазмалар 

фондусуна өткөргөн ‖ [24]. 
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―Манас‖ эпосу жана манасчылар, эпостун тарыхый маанилүүлүгүн 

арттырган, салым гана кошпостон артынан өзүнө окшогон шакирттерин тарбиялап 

чыгарган Тыныбек Жапый уулу сыяктуу өнөрлүү адамдардын чыгармачылыгын, 

жогорудагы аталган кыргыз окумуштууларынан  сырткары дагы бир топ чет элдик 

изилдөөчүлөр иликтеген. Алсак, Ч.Валиханов [16]  , С.М.Абрамзон [2], В.В. 

Бартольд [12] А.Н.Бернштам [13], Я.Бичурин [14], А.С.Булдыбаев [15]  

Мамбеттурду Мамбетакундун [28]  ж.б. эмгектеринде кыргыз калкынын мурасы, 

сыймыгы болгон улуу эпостун жаралуу тарыхы, анын доору, айтылуу манасчылар 

жөнүндө кызыктуу тарыхый маалыматтар камтылган.  

Мезгилдүү басма сөз беттерине дагы  көптөгөн материалдар жарыяланган. 

Алсак, ―Ала Тоо‖ журналы ‖ [10]  ж.б. манасчылык өнөр, манасчылар тууралуу 

макалалар чагылдырылган.  

 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов 

атындагы тил жана адабият институтунун кол жазмалар фондусунда Тыныбек 

Жапый уулунун Алмамбеттин окуясын,  Тыныбек манасчынын өмүр баянын 24, 29 

№ 264 инвентарларда сакталып турат[23,24,25,26].  
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2-чи окуу жылынын магистранты 

 

Жумгал өрөөнүнүн археологиялык эстеликтеринин изилдениши 

 
Аннотация: Жумгал өрөөнүнүндөгү археологиялык эстеликтерин изилдеген 

окумуштуулардын изилдөөлөрүн тизмектеп, кайсы жылдары изилдөө иштерин жүргүзүп, кандай 

жыйынтык чыгаргандары жөнүндө маалыматтар камтылды. 

Урунттуу сөздөр: Жумгал, археология, Тянь-Шань, Кыргызстан. Тарых, көрүстөн. 

Аннотация: В нем перечислены исследования, проведенные археологами в Джумгальской 

долине, включая информацию о годах, в которые проводились исследования и какие выводы были 

сделаны. 

Ключевые слова: Джумгал, археология, Тянь-Шань, Кыргызстан. История, Могильник. 

Annotation: It lists the research conducted by archaeologists in the Jumgal Valley, including 

information about the years in which the research was carried out and what conclusions were made. 

Key words: Jumgal, archeology, Tien Shan, Kyrgyzstan. History, burial ground. 

 

Кыргыз элинин жана Кыргызстандын тарыхы октябрь революциясына чейин 

эле окумуштууларды кызыктырып келген. Алар кыргыз элине жана Кыргызстанга 

тиешелүү, ар түрдүү тилдерден маанилүү маалыматтарды чогултушкан. Бирок 

кандай болгон күндө да алар чогулткан маалыматтар кыргыз элинин тарыхында аз 

гана болуп, чети гана оюлганын октябрь революциясы болгондон кийин билинди. I 

миң жылдыктын ортосунан гана баштап маалыматтар чогулган.  

    Алгачкы археолгиялык маалыматтарды XIX-кылымдын орто ченинде гана 

жазып, калтыра башташкан. Мисалга алсак 1860-жылы Голубаев Ысык-Көлгө 

жасаган саякатында Түптөгү дөңсөлөр боюнча жазып катырган.[1 127-б] Ал эми 

1865-жылы П.П. Семенов,[3]  1871-жылы  А.П. Федченко, 1886-жылы Н.А. 

Северцов[4] жана башкалар, кийинки жылдарда шаарчалар, тарыхый маданий 

комплестер боюнча маалыматтарды беришкен.  

    Улуу Ата Мекендик согуш учурунда, тагыраагы 1943-жылы кыргыз элинин 

жашоосунда олуттуу окуялар болуп өттү. Алардын бири СССР Илимдер 

Академиясынын Кыргыз филиалы ачылган.  Ошол убактан тарта республикада 

археологиялык изилдөө ишин пландап,  уюштуруу иши КирФАН,  Ленинград 

Институту менен биргеликте  жүзөгө ашырган. 1944-жылы  алгачкы Тянь Шань-

Алай археологиялык экспедициясы уюштурулган. [2] 

       Жумгал өрөөнүндө алгачкы археологиялык эстеликтердин изилдениши 1949-

жылдан тарта илимий негизде изилдене баштаган. Буга ылайык 1949-жылы 

ЛОИИМКтин жана КирФАНнын көңүл бурган илиий экспедициясы(жортуулу), 

байыркы Тянь-Шань тарыхына арналган. Бул эки илимий миссия менен 

шартталган. Биринчиден Борбор Азия элдеринин тарыхына байыркы Тянь-Шань 

элинин аскердик жанан саясий ролу туурсаынды болсо. Ал эми экинчиден, 

байыркы Тянь-Шань урууларынын кыргыз элинин тарыхындагы ролун билүү 

болгон. Бул экспедиция академиялык кызматкерлери, ЛОИИМК жана КирФАН 

менен кошо Ленинград тарых факультетинин жана Кыргызстандын тарых 

факультетинин студенттеринин катышуусу менен  бирге жүзөгө ашырылган. 

  Экспедиция жолу дээрлик 3000 км га жакын кеңири аймакты кучагына 

алган. Изилдөөлөр мурун археологиялык казуу иштери жүрбөгөн төрт райондо   

жүргөн (Түп,Каргалын,Тогуз-Торо  жана Жумгал). Жети жаңы конуштар жана 

токсон кургандар менен көрүстөндөр казылган. Жыйынтыгында биздин заманга 

чейинки VII -кылымдан биздин замандын VII-X-кылымдарына чейинки 

археологиялык маалыматтар чогулган. 
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  1949-жылы А.Н.Бернштам тарабынан Тянь-Шань да Кыз-Арт, ашуусунан 

гунндарга (хундар), ошол доорго таандык кургандар (доболор) ачылган (Жумгал 

району Кызарт). Кыз-Арттагы катакомбалар өзгөчө баалуу маалыматтарды, эрте 

гундардын байыркы Тянь-Шаньга кирип келүүсү жөнүндө жакшы маалыматтарды 

берет. Мында маркумду коюу үрп адат, каада-салттарында, курал жарактардын 

калдыктары жоолугат (Мүйүз плиталардан турган курама жаа), кытай жибеги 

менен жүнүнүн үзүндүлөрү, чоподон жасалган ныкталган кара ийдиш жана 

башкалар баалуу жана кеңири маалыматтарды берип турат. [1  241-б] 

  Тянь-Шань жана Ысык-Көл обулустарында жүргүзүлгөн археологиялык 

отрядды А.Кибиров жетекчилик кылган. Алар тарабынан Нарын, Ак Талаа, Чолпон 

жана Жумгал өрөөнүндөгү кургандар изилденген. Жалпысынан алганда 120 

курганда изилдөө археологиялык иши жүргүзүлгөн. Ылайдан, чоподон жасалган 

ийдиштер, жаа жебелер, темир бычактар, бусы, байыркы отургучтар, ээр токумдар, 

темир кылычтардын сыныктары жана башкалар табылган. Табылган бул 

артефактылар б.з.ч VIII  кылымынан б.з XI-XII кылымдарын өз кучагына камтыйт. 

       Жумгал өрөөнүндө жүргүзүлгөн археологиялык экспедициясы учурунда, 

Кайырма шаарчасы табылган. Андан тышкары ал чөлкөмдө жүздөгөн кургандар 

болгон. Хранологиялык жактан алып караганда, сактар уруулук бирикмесинен 

тартып Карлуктардын учуруна чейинки мезгилди кучагына алат. Этникалык жактан 

маркумду көмүү салттары сак уруулук бирикмеси, усун эли, чигилдер, түргөштөш, 

карлуктар жана башкалардан турган [2 128-б] 

   Кибиров А. К.  1953-1955-жылдары Борбордук Тянь-Шань, Ички Тенир 

Тоого жасалган археологиялык изилдөө иштери учурунда да Жумгал өрөөнүнүн 

көп сандаган көрүстөн эстеликтери тизмеге алынып, маалыматтар берилген. 

Жумгал өрөөнүндөгү көрүстөн эстеликтерин сырткы көрүнүшүнө сүрөттөө берген. 

Буга мисалы катары  Көк ой айылындагы табылган көрүстөн эстеликтерди 

келтирсек болот. [3 124-б] 

    Андан аркы Жумгал өрөөнүндөгү археологиялык изилдөө иштерин 1959-

жылдан тарта жаңы көрүстөндөрдү П.Н. Кожемяко тизмеге алып, казуу иштерин 

жүргүзгөн. Анын кол астында өткөрүлгөн экцпедицияларда, дал ушул аймакта, 

шаар кыштактар табылып казуу иштери жүргөн. [4 1478-б] Албетте буга чейинки 

тарых атасы болгон А.Н.Бернштам жана башка окумуштууларда маалыматтарды  

камтып кетишкен. Бирок кандай болгон күндө да, П.Н. Кожемяко Жумгал 

өрөөнүнүн археологиялык жактан терең изилденишине салым кошкон 

окумуштуулардын бирден бири деп эсептейм. Себеби Жумгал өрөөнүн П.Н. 

Кожемякодой терең изилдеген окумуштуулар болгон эмес. 

     Я.А. Шер. 1960-жылдагы Соң-Көлгө жасаган экспедициясында Жумгал 

тараптан дагы түрк дооруна таандык көрүстөндөр менен кошо балбал таштарды 

таап сүроттөп жазган. [6 238-б]Я.А. Шер тапкан бул балбал таш эстеликтер Жумгал 

өрөөнү үчүн гана эмес, жалпы Кыргызстандые археологиясы үчүн чоң, маанилүү 

табылгаларын бири болгон. 

        Жумгал өрөөнүнүн андан аркы изилдөөлөрүн Кыргыз Улуттук 

Университетинин археологдору жүргүзгөн. Алсак Табалдиев, Солтобаев баштаган 

археологиялык жамаат тарабынан көптөгөн көрүстөн эстеликтери ачылган. Чоң 

дөбөлөрдүн бийиктиги 4-7метр, туурасы 45метрге жакын. Чон көрүстөндөрдүн 

бийиктиги 20-30см, диаметри 5-8метр келген таш, топурак аралашмасынан 

үйүлгөн, майда көрүстөндөр жана маркумду эскерүү аземине байланышкан Г, 

диний ырымдарга арналган таштан курулган эстеликтер курчап турат. [5 489-б] 

         Түндүк-батыш тарабында кырынан тизилген төрт бурчтуу таш коргондор 

жайланышып, орто жана чет жакаларына кишинин  келбети түшүрүлгөн таш 
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балбалдар орун алган. I-V-кылымдарга таандык катакомба тибиндеги көрүстөндөр 

жана VI-IX кылымдарга тиешелүү ээр токумдуу ат менен коюлган маркумдун жайы 

ачылган. Ийиктин башы, шурулар, жаа жебелери, канжар, жыгач табак, курмандык 

чалуу аземине байланыштуу сүйрү формасындагы жыгачтан жасалган стол 

табылган. [5 378-б] 

      А.К.Кибиров, Я.А.Шер, Кыргыз тарыхчылары жамааты жана түрк 

тарыхчылары менен биргеликте ачылган эстеликтер болгон. 

    Жумгал өрөөнүндөгү көп сандаган көрүстөн эстеликтерин тизмеге алган, 

чалгындоо иштерин жүргүзгөн М.И. Москалев болгон. Ал 1985-1986-жылдарда 

Жумгал жергесине жасаган археологиялык чалгындоо иштеринде, жүздөн ашуун 

көрүстөн эстеликтерди, байыркы доордон жыйырманчы кылымга чейинкилер 

катталган. Балбал таштар, шаарчалардан бир нечеси, торткүлдөр тизмеге 

алынган.[5 487-б]  Мурда болуп журбогондой болуп  Соң-Көлдөн 24-А тосмосунун 

ички түзүлүшү, Түндүк бөлүгүнүн дээрлик төрттөн бир бөлүгү, негизги тосмонун 

ортосундагы курулуш Кудыргеге белгилүү болгон. Чакан курулуш үкок(кутуча) 

төрт плитадан турган эстеликтер. Куттуу-Булак, Бешик-Таш-Короо 2 жана 3 

(кочкор өрөөнү) изилденген учурда белгилүү болгон. Солтобаев, Сулайманов, 

Табалдыевдер тарабынан 1995-1996 жылдары. табылган. 

       Жумгал өрөөнү археологиялык изилдөө иштери жүргүзүлгөн башка райондорго 

салыштырмалуу аз изилденген чөлкөмдөрдүн катарына кирет.  Жалпы жонунан 

алганда археолгиялык изилдөө иштери толук жүзөгө ашырылган эмес. 

Көбүнчөсүндө чалгындоо иштери гана жүрүп каттоого алынган. Азыркы учурга 

чейин катоого алынбаган, чалгындоо иштери жүргүзүлбөгөн археологиялык 

эстеликтер бар.  Андан тышкары табылган археологиялык эстеликтер, мамлекет 

тарабынан эч кандай корголгон эмес. Бул болсо өз учурунда Жумгал өрөөнүндө 

матриалдык маданий мурастардын жоголуп кетүүсүнө жол берүүдө. Андан 

тышкары тоолуу климаттык шартта изилдөө ишин жүргүзүүдө тоскоолдуктарды 

жаратат. Рельефи татаал болгондуктан, байыркы курулуштар талкаланып жок 

болгон. Көбү биздин учурга чейин жеткен эмес. Ал эми биздин учурга чейинки 

жеткен шаарчалары конструкциялоого өтө муктаж. Азыркы учурда археолгиялык 

изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн чоң суммадагы акча каражаты сарпталат. 

Кандайдыр бир проектилер аркылуу жүзөгө ашырбаса, мындай башка бир учурда 

уюштуруу оор болот. 

 Жумгал өрөөнүндө таш доорунан тарта эле улам кийинки эл өз турмушун 

өткөрүп келгендигин жогорудагы маалыматтар тастыктап турат. Ал маалыматтарга 

толуктоо киргизүү үчүн сөзсүз түрдө, Жумгал өрөөнүнө археологиялык экспедиция 

уюштуруу абзел. 
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Свен Гедин жана Памир кыргыздары 
 Аннотация: Бул макалада белгилүү швед саякатчысы, географы, жазуучусу, 

журналисти жана коомдук ишмери Свен Андерс Гединдин кыскача өмүр таржымалы жана анын 
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XIX кылымдын аягында Орто Азияга, анын ичинде Памирге барган саякаты тууралуу баяндалат. 

Белгилүү саякатчынын алгачкы саякаты Бакудан башталып, ошол мезгилден тартып Свен Гедин 

Россия менен жакындашып баштайт. Россия дагы өз тарабынан Свен Гединдин Азия өлкөлөрүнө 

болгон экспедицияларынын жүрүшүндө чоң көмөк көргөзүп, жергиликтүү тургундарды, анын 

ичинде кыргыздарды дагы саякатчыны ар дайым тосуп алуу, керектүү азык, буюмдар менен 

камсыз кылуу, жол көрсөтүү, жолдорду кардан тазалоо сыяктуу иштерди аткарууга 

милдеттендирип, саякаттарынын ийгиликтүү жүрүшүнө өз салымын кошкон. Свен Гедин 1894-

1897-жылдары Памир, Тибет, Чыгыш Түркстанга саякат жасап, бул тууралуу китеп жазып, ал 

китебинде Памирдин жаратылышы жана ал жерде жашаган кыргыздар тууралуу кызыктуу 

маалыматтарды калтырып кеткен. Ал кыргыздардын арасында жашап, боз үйдө түнөп, алардын 

уруулук түзүлүшү, жайгашуусу, маданияты, саясий абалы тууралуу маалымат калтырган.  

 Ачкыч сөздөр: Свен Гедин, кыргыздар, саякат, Памир, Азия. 

 Аннотация: В этой статье приводится краткая биография и интересные факты из 

жизни Свена Андерса Гедина, известного шведского путешественника, географа, писателя, 

журналиста и общественного деятеля, а также о его путешествии в конце  XIX века в Среднюю 

Азию, в том числе и Памир. Первое путешествие известного шведа началось в Баку, и с этого 

момента Свен Гедин начал симпотизировать русскому народу и России. Со своей стороны Россия 

также оказала неотъемлемую помощь в ходе научных экспедиций и путешествий Свена Гедина в 

азиатские страны. Российские военноначальники объязали  местных жителей, в том числе и 

кыргызов, принимать путешественника повсюду, всегда держать на готове юрту, обеспечитвать 

бараниной и топливом, показывать дорогу, расчищать путь от снега и прочее. Свен Гедин в 1894-

1897 годах путешествовал по Памиру, Тибету, Восточному Туркестану и написал об этом книгу, 

оставив в своей книге интересные сведения о природе Памира и живущих там кыргызах. Он жил 

среди кыргызов, ночевал в юрте и написал интересные информации об их племенном устройстве, 

расположении, культуре, политическом положении. 

 Ключевые слова:Свен Гедин, кыргызы, путешествие, Памир, Азия. 

 This article provides a brief biography and interesting facts from the life of Sven Anders Hedin, 

a famous Swedish traveler, geographer, writer, journalist and public figure, as well as about his journey at 

the end of the XIX century to Central Asia, including the Pamirs. The first journey of the famous Swede 

began in Baku, and from that moment Sven Hedin began to sympathize with the Russian people and Russia. 

For its part, Russia has also provided essential assistance during Sven Hedin's scientific expeditions and 

travels to Asian countries. Russian military leaders have ordered local residents, including Kyrgyz, to 

receive travelers everywhere, always keep a yurt ready, provide mutton and fuel, show the way, clear the 

way from snow, and so on. Sven Hedin traveled to the Pamirs, Tibet, and East Turkestan in 1894-1897 and 

wrote a book about it, leaving in his book interesting information about the nature of the Pamirs and the 

Kyrgyz living there. He lived among the Kyrgyz, spent the night in a yurt, and left interesting information 

about their tribal structure, location, culture, and political situation. 

 Key words: Sven Hedin, Kyrgyz, travel, Pamir, Asia.  

 

 Изилдөөчүлөрдүн көз карашы боюнча XIX кылым ааламдашуу 

процессинин негизги тарыхый мезгилдеринин бири болуп эсептелинет. Бул кылым 

өлкөлөрдүн бири-бири менен капиталды жайгаштыруу жана товарларын сатуу 

рынокторун издөө, чийки заттын үзгүлтүксүз булагы жана арзан жумушчу күч, 

башка мейкиндикте өзүнүн маданий баалуулуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү 

үчүн айыгышпас күрөшкө киришкен мезгил болчу. Эң курч күрөш эки күчтүү 

өлкөнүн Улуу Британия жана Россиянын ортосунда жүргөн. Бул атаңдашуу 

Борбордук Тянь-Шань, Памир-Алай жана Гиндукуштун ички аймактарына 

жиберилген аскердик илимий экспедициялардан көбүрөөк байкалган. Аскердик-

илимий экспедициялардын негизги максаты империялык колонизациянын келечеги 

үчүн экономикалык, геосаясий жана маданий тармактарын изилдөө эле.[4. 10 б.]
 

 
Албетте бул аскердик-илимий экспедициялар атайын дайындалган 

адамдар тарабынан ишке ашырылган. Алардын арасында белгилүү окумуштуулар, 

аскерлер, тыңчылар, миссионерлер, саякатчылар да болгон. Алардын эн негизги 

салымы, белгилүү бир аймакка болгон саякаттоосу тууралуу жазып калтырган 

маалыматтар болуп эсептелинет.  Мындай адамдардын бири - теги швед болгон, 
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Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга да саякат жасаган белгилүү саякатчы 

Свен Андерс Гедин болгон.  

 Свен Андерс Гедин – швед саякатчысы, тарыхчысы, географы, 

журналисти, жазуучусу жана коомдук ишмери. Саякаттар менен Памир-Алай, 

Тибет аймактарында бир нече ирет болгон европалык окумуштуу. 1865-жылы 19-

февралда Стокгольмдо жарык дүйнөгө келген. Свен Гедин теги байыркы 

стокгольмдук бюргерлер үй-бүлөсүнөн чыккан.  1885-жылы май айында 

Стокгольмдогу мектепти аяктаган соң мектеп окуучусу Эрхард Сангрендин Бакуга  

баруу сунушун кабыл алат. Ошол эле учурда Гедин Башкы штабдын офицерлери 

үчүн курста топографияны бир ай окуп, бир нече жума портрет тартуу боюнча 

сабактарды алган. Бул сабактар анын жашоосунда бирден-бир топография жана 

портрет боюнча алган сабактары эле. Ошол эле жылдын 15-августунда Гедин жана 

анын окуучусу Эрхард Сангрен Бакуга келишкен. 7 ай ал Сангрендердин үй-

бүлөсүндө мугалим болуп иштеп, ушул мезгилде перс, орус жана азербайждан 

тилдерин үйрөнө баштаган. Кийинчерээк ал перс, түрк, кыргыз, монгол, тибет жана 

бир аз кытай тилин үйрөнгөн. Немис, англис, француз тилдеринде сүйлөп, латын 

тилин билген. 6-апрель 1886-жылы Свен Гедин Бакудан кетип, Тегеран, Багдад, 

Константинополь шаарларын кыдырып, Константинополь аркылуу Швецияга кайра 

кайтып келген. Бул сапар жөнүндө ал 1887-жылы «Персия, Месопотамия жана 

Кавказ боюнча», – деген китеп жазган. Бакуда жүргөн мезгилде Гедин орус тилин 

жакшы үйрөнүп, Россия жана орус элин жактырып, кызыгуусу арткан. Кийинки 

жылдары ал Борбордук Азияга экспедицияларын уюштурганда, орус бийлиги ага 

олуттуу колдоо көрсөткөн.[2]  

 1886-1934-жж. аралыгында Тибет жана Орто Азияга чоң экспедициялар 

менен илимий саякатка чыккан. Саякат учурунда ал картага көптөгөн тарыхый 

эстеликтерди, аймактын физикалык ландшафттарын түшүргөн, анын 

натыйжасында дүйнөлүк картада көптөгөн ―ак тактарга‖ түзөтүүлөр киргизилген. 

Мисалы, бир гана Тибетте 17 миң чарчы километр жерди картага түшүргөн.  

 Гединдин эл аралык атак-даңкынын өсүшү менен, Россия эки 

империалисттик державанын: Россиянын жана Британиянын кызыкчылыктары 

кагылышкан чоң аймактын мейкиндигинде коркпогон шведге өзүнүн тайманбас 

долбоорлорун ишке ашырууга көмөктөшүү канчалык маанилүү экендигин түшүнө 

баштаган. Нейтралдуу Скандинавия мамлекетинин жараны болгон Гедин көп 

жагынан Россия тарап үчүн идеалдуу өнөктөш экендигин далилдеген. Орус 

бийлиги Свен Гединдин эмгегин татыктуу баалап, ал бир нече жолу император 

менен жолугушууга чакырылган. Гедин императорго экспедициялар жөнүндө 

үзгүлтүксүз отчет берип турган. Ал Россиянын Императордук Географиялык 

коомунун чет өлкөлүк мүчөсү катары кабыл алынып, кийинчерээк илимий кызматы 

үчүн алтын медаль менен сыйланган. Бирок 1912-жылы Орус Географиялык 

коомунан чыгарылып, Россия менен байланышы үзүлгөн. Буга себеп анын Россияга 

каршы айыптоолору негиз болгон. Россия менен болгон байланыштар кайрадан 

1924-жылы СССР учурунда жанданган. Свен Гедин жана Советтер Союзунун 

расмий бийлиги менен түзүлгөн байланыш ага 1927-1935-жылдары Синьцзянга 

болгон акыркы ири экспедициясын ийгиликтүү өткөрүүгө жардам берген. Советтер 

Союзунда жылуу кабыл алынгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, жарыяланган 

илимий эмгектеринин көчүрмөлөрүн СССРдин илимий мекемелерине жөнөткөн. 

Свен Гедин биринчилерден болуп 7546 м. бийиктикте жайгашкан Музтаг-Ата 

чокусун дүйнөгө тааныткан. 

 1905-жылы Гедин Нобель комитетинин 18 мүчөсүнүн бири болуп, анын 

отурумдарына 1949-жылга чейин катышкан. Белгилүү саякатчы 1952-жылы 26-
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ноябрда Стокгольм шаарында дүйнөдөн өткөн. Ал сүйгөнүнө жетпей калып, өмүр 

бою үйлөнбөй өтүп, жалгыздыкта көз жумган. 

Свен Гедин швед падышасы дворян титулун ыйгарган (1902-жылы) акыркы 

адам болгон. Дворяндык институт формалдуу түрдө Швецияда 1975-жылы 

жоюлган.  

1920-1930-жылдар аралыгында Свен Гедин дүйнөдөгү эң белгилүү 

шведдердин бири болгон. Анын китептери дүйнөнүн көп жерлеринде, анын ичинде 

СССРде да басылып чыгарылган. Анын Азияга болгон саякаттары көптөгөн 

―кабинеттик‖ изилдөөчүлөрдү, анын ичинде Аурель Стейнди да шыктандырып, 

алардын саякат кылуусуна себепчи болгон. Бирок, 30-жылдардын аягында Свен 

Гединдин фашисттик Германия менен жигердүү кызматташуусунан улам, анын 

кадыр-баркы Советтер Союзунда жана Батыш Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө, 

анын ичинде өз мекенинде да солгундай баштаган. Бул Свен Гединдин Германияга 

болгон сүйүүсү Берлинде окуп жүргөндө пайда болуп, көзү өткөнчө сакталып 

калган. 

 Консерватордук көз караштагы Свен Гедин пангермандык кыймыл менен 

байланышта болуп, биринчи дүйнөлүк согушта германофилдик позицияны 

колдогон. Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттик Германияны колдогон китеп жана 

макалаларды жарыялап турган. А. Гитлер Свен Гединди жаш кездеги кумири жана 

досу катары эсептеген. Ал 1936-жылы Берлинде өткөн Олимпиада оюндарын ачкан. 

Жаңы Германия жөнүндө китеп жазган. Үчүнчү рейхтеги Борбордук Азия изилдөө 

институту анын аты менен аталган. Ошол эле учурда Свен Гединдин өтүнүчү 

аркылуу бир канча еврей үй-бүлөлөрү өлүмдөн сакталып калган. 1940-ж. башында 

Свен Гедин антиамерикалык китепти басмага даярдаган. Бирок, Германияда 

китепти жарыялоодон баш тартышкан. Себеби, китепте Гедин канында еврейдин 

каны бар экендигин мойнуна алган жана андан баш тартпай тургандыгын 

белгилеген эле. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында А.Гитлер өзүн өзү өлтүргөндө, 

Свен Гедин ―Дагенс Нюхетер‖ гезитине аны мактаган некролог жарыялаган. 

Согуштан кийин анын өтүнүчү менен Норвегияда жетекчилик кылган немец 

генералы Фалькенхорстдун күнөөлөрү кечирилген. 

Свен Гединдин нацисттер менен болгон достугу жана алардын саясатын 

колдоо Россия жана Орто Азия өлкөлөрүндө белгилүү саякатчынын китептеринин 

жеткиликсиз болуусуна себеп болгон. Свен Гединдин үч гана китеби өткөн 

кылымдын 30-жылдарынын аягында орус тилинде басылып чыккан жана ал жазган 

китептердин жалпы саны 80ден ашса дагы, кайра басылып чыккан эмес. Акыркы 

жылдары гана Свен Гединдин чыгармачылыгына болгон кызыгуу кайрадан 

жанданып, китептери жаңыдан басыла баштаган[1]
.
 

Биз үчүн маанилүү болгон Свен Гединдин 1893-1897-жылдары Азияга 

жасаган саякаты. Дал ушул саякатында Свен Гедин Кашкарга Памир аркылуу өтүп, 

кыргыздардын  арасында жүрүп, алар тууралуу кызыктуу маалыматтарды 

калтырып кеткен. 1893-1897-жылдары Азияга болгон сапары тууралуу автор ―В 

сердце Азии. Памир-Тибет-Восточный Туркестан‖ аттуу 2 томдук эмгек жазган. 

Автор кириш сөзүндө белгилеп кеткендей, бул эмгегин илимий эмгек кылуудан 

алыс болгондугун жана жөн гана жалпы окурмандарга жеткиликтүү болушун 

каалаган.  

 Саясий жактан алганда алгач Памир Кокон хандыгына карачу. Россия 

империясы Кокон хандыгын каратып алган соң  Памирге болгон ээлик орустарга 

өткөн. Бирок акыркылар Памирге көп көңүл бурбагандыктан анын  коңшулары 

акырындап Памирди басып алып, өздөрүнө карата башташкан. Афгандыктар 

Бадахшан менен Шугнанды ээлеп алышып, Пянж дарыясынын жанында чептерди 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

118 
 

курушкан. Кытайлар Памирдин Чыгыш чек ара аймактарын ээлеп, ал эми 

англиялыктар Читрал менен Канжутту алышкан. Орустар акыры  мындай басып 

алууларга кайдыгер карабай, 1891-жылы полковник Ионов 1000 аскери менен 

Памирди Гиндикушка чейин толук айланып чыгып, Барогил ашуусунда 

афгандардыктар менен беттешкен. Көп өтпөй Мургаб суусунун боюнда Шаджан 

форту, кийинчерээк Памир посту курулган.[3. c.14]
.
   

Свен Гедин жазгандай, Памир кыргыздары эч кимге салык төлөшкөн эмес: 

"...Буга чейин дээрлик унутулуп калган, Азиянын так ортосундагы полярдык суукка 

оролгон өлкө тирүү кызыкчылыктын предмети жана маанилүү, балким, каргашалуу 

саясий жана стратегиялык иш-чаралардын максаты болуп калды. Памирдин кээ бир 

аймактарынын кожоюндары жок эле. Ошондуктан ал жакта жашаган кыргыздар эч 

кимдин бийлигин таанышкан эмес жана эч кимге эч кандай салык төлөшкөн эмес". 

Кытайдан Фергана өрөөнүнө соода кербендери өткөн Талды, Шарт, Терек-Даван 

сыяктуу стратегиялык маанилүү тоо ашууларынын кыргыз башчыларынын 

көзөмөлүндө болгондугуна байланыштуу, алардын позициялары  бекемделген.[4. c. 

122]  

―Барон Вревскийдин үйүндө жүргөндө, биз Памир жөнүндө көп 

сүйлөшчүбүз. Ошондой күндөрдүн биринде менин оюмда Кашкарга Памир 

аркылуу баруу идеясы пайда болду. Мен бул оюм менен бөлүшкөндө, бардыгы  

мени жолдо ар түрдүү коркунучтар жана кыйынчылыктар күтүп жатканын 

белгилеп, бул оюмдан кайтууга чакыра башташты. Бул оюмду колдогон да адамдар 

табылды. Булар генерал Вревский жана Фергананын губернатору генерал Повало-

Швейковский эле. ...Барон Вревскийдин демилгеси боюнча, Фергана губернатору 

мен Маргеландан кетерден бир жума мурун эле Алай өрөөнүндө кыштаган 

кыргыздарга мени бардык жерде кабыл алууга жана боз үйдү даярдап турууга, эт 

жана отун менен камсыз кылууга,  жолдогу карларды  тазалап турууга, Алай кырка 

тоосундагы кооптуу тар муз жолдорундагы тепкичтерди тазалоого, кербендин 

жүгүн көтөрүүгө жардам берүүгө жана башка ушул сыяктуу нерселерди аткарууга 

буйрук берген‖. Буга кошумча дагы коштоп, жол көрсөтүп жүргөнгө эки жигит 

жана үч ат берилген.[3. c. 15]
 
 

Автор оңой эмес сапарында  ага Ислам-бай деген кыргыз жигиттин чоң 

жардамы болгондугун эскерет. ―Эки атчан кыргыздардын бири алда канча 

чыдамкай эле  жана Рехим ооруп жатканда анын ордун мыкты алмаштырып турчу. 

Анын аты Ислам-бай болчу. Ал Ош шаарынан эле. Биздин узак жолубузда ал менин 

эң мыкты кызматчым бойдон кала берди. Ал мени биринчи жолу көрүп жаткан, 

биздин кайда баратканыбыз жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок болчу, бирок ошого 

карабастан үй-бүлөсүн Ошто калтырып, бизди Азиянын тереңинде күтүп жаткан 

белгисиз тагдырды мен менен чогу бөлүшүүгө макул болду. Биз Гоби чөлүн чогуу 

басып өттүк, жолдо суусуздуктан өлүп кала жаздадык, башкалар кулаганда, ал 

биринчилерден болуп менин күндөлүк  жана карталарымды сактап калды. Бийик, 

кар баскан тоолордон өтүү керек болгондо ал ар дайым биринчи болор эле.  

Тангуттар бизге кол салгысы келгенде да күзөтүн таштаган эмес. Ал мага сансыз 

кызматтарды көрсөттү, ансыз менин сапарым ийгиликтүү аяктамак эмес. Эми ал ар-

намыс  жана сыймыктануу сезими менен Оскар падыша тарабынан ыйгарылган 

алтын медалды тагынып жүрөт‖.[3. c.16]
 
 

Автор өзү белгилеп кеткендей жолдо аны ар дайым коштоп, жол көрсөтүп 

жүргөн кыргыздардан сырткары, жолдо аны тосуп алып, эт, отун ж.б.керектүү 

нерселер менен камсыз кылып турууга Алай өрөөнүндө жашаган кыргыздар 

милдеттендирилген. Ушул себептен кыргыздар көптөгөн кыйынчылыктарга туш 

болуп, айрымдары буттарын тоңдуруп, айрымдарынын көрүүлөрү начарлап,  
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айрымдары бороон-чапкында жолдон адашып, андан аркы тагдыры арсар бойдон 

калган учурлар кездешкен.[3. c.21] 

Свен Гединдин маалыматына ылайык, кыргыздардын саякатчыга ар дайым 

меймандостук жана  жакшы мамиле көрсөткөндөрүн байкасак болот. Алар анын 

Памирдеги Музтаг-Ата тоосуна чыгуусунда ишенимдүү жол көрсөтүүчүлөрү 

болушкан. "Күн өткөн сайын кыргыздар мен үчүн жүрөккө жакын адамдардан 

болуп калышты. Мен алардын арасында төрт ай жашадым, ошол убакыт арасында 

бир дагы жолу өзүмдү жалгыз сезген жокмун. Алар ар дайым достук жана 

меймандостук мамилесин көрсөтүп турушту. Менин көчмөн жашоомдун бардык 

муктаждыктарын мени менен кошо бөлүшүштү"-дейт саякатчы эмгегинде.  

Алайда жүргөндө швед географы Свен Гедин бир нече кыргыз урууларынын 

аттарын жана санын жазып алган. "Дараут-Коргондо 20 түтүн, Алтын-Дере жана 

Тус-дереде– тейит кыргыздары -45 түтүн, Кашка–Сууда тейит жана чала-тейит 

кыргыздары–20 түтүн; Жиптикте жоош-кыргыздар – 10 түтүн жана Көк–Сууда-

найман кыргыздары -20 түтүн жашайт. Кызыл-Үңкүрдө- найман кыргыздары -50; 

Каратегинде найман, кыпчак жана каратейит кыргыздары жашайт. Жалпысынан 

бул жерде 270 түтүн болгон‖. Свен Гедин бул уруулук аталыштарды изилдөө 

максатында эмес, Памирдин ар кандай жетүүгө кыйын болгон жерлерде 

болгондугун белгилөө максатында белгилеген.[4. c.80]
 
 

―Май айынын аягында же июнь айынын башында, калың кар жыш чөп 

менен алмашканда, Кызыл-Суу жээгинде жайкы боз үйлөрүн тигүү үчүн бай 

кыргыздар Алай өрөөнүнө көчүп келишет. Бул жерде алар байгелерди, оюн-

зоокторду уюштуруп, бири-бирин конокко чакырышып, тойлорду белгилешет, 

кыскасы, жай мезгилин жыргалчылыкта өткөрүшөт. Көпчүлүгү бул жерде эки ай 

гана турушат, үч ай аяктаган соң бул жерлерде эч ким калбайт — баары 

кыштоолоруна Ферганага кайтып келишет‖.[3. c. 27] 

Негизинен швед саякатчысынын 1894-1897-жылдары Борбор Азияга болгон 

саякаты тууралуу жазылган 2 томдук эмгегинде  кездешкен Памир өрөөнүндөгү 

басып өткөн жердин географиялык, климаттык, орографиялык жана 

гидрографиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө кездешкен жазууларанынын ичинен 

калктын саны, кыргыз урууларынын аймактык-административдик диспозициясы, 

башкаруу системасы жана наамдары жөнүндө жазууларынын бир аз гана бөлүгүн 

түзөт.[4. c.95]
 
 

Көпчүлүк учурда саякатчылар рельефти жана жаратылышты узак жана кооз 

сүрөттөп, ал эми калктын мүнөздөмөсүнө салыштырмалуу жөнөкөй жер берилген. 

Мисалы, Алай өрөөнүнүн сыпаттамасы эле Свен Гединде сегиз бетти ээледи. Ал 

анын аянтын, сууларын, дарыяларын, ландшафтын, климатын, шамалдын багытын, 

түрдүү мезгилдеги жаан-чачындын көлөмүн деталдуу сүрөттөп, бирок бир дагы 

жолу анын тургундары жөнүндө сөз кылбады. Качан гана Рехим-бай-аны 

коштоочулардын бири, кокустан сымаптуу барометрин талкалап алганда, алай 

кыргыздары аны алаксытуу үчүн кичинекей концерт коюп беришкенде гана, ал 

өзүнүн кыргыздар арасында жүргөндүгүн эстейт. Ошондо дагы, ал алардын жашоо-

тиричилигин, меймандостугун кеп кылбастан, анын оор сапарынын 

кыйынчылыктарын убактылуу унуткарган кыргыздардын "монотондуу" музыкасын 

мүнөздөгөн.[4. c. 137]
  

Жалпылап айтканда, Свен Гединдин 1894-1897-жылдары Азияга болгон 

саякаттоосу тууралуу жазылган эмгегинде Памирлик кыргыздар жөнүндө жазып 

калтырган маалыматтарынан ошол жылдардагы кыргыздардын жашоосу, 

маданияты, саясий абалы тууралуу аз болсо да кызыктуу маалыматтарды 

кездештирүүгө болот.   
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XIX кылымдын экинчи жарымындагы Кыргызстандын көп улуттуу 

калкынын орус окумуштууларында чагылдырылышы 

 
 Аннотация: Бул макалада 19-кылымдын аягындагы саякат учурундагы Кыргызстандын 

көп улуттуу калкынын калыптанышы жана өнүгүшү боюнча орус окумуштууларынын изилдөөлөрү 

берилген. Орто Азиянын сарттар, уйгурлар, казактар ж.б., ошондой эле көчүп келген татар, 

башкыр, дунган элдеринин маалыматтары каралат. Мындан тышкары көчмөн элдердин 

отурукташкан элдер менен болгон мамилеси каралып, социалдык-экономикалык мамилелери, 

чөйрөлөрү, ишмердүүлүгү ж.б. 

 Негизги сөздөр: кыргыздар, элдер, сарттар, татарлар, көп улуттуу калк, көчмөндөр, 

дыйкандар. 

 Аннотация: В этой статье приводится исследования россйских ученных по 

становлению и развитию полиэтнического населения Кыргызстана путешествии в конце  XIX века. 

Рассматриваются данные осреднеазиатских народностях как сарты, уйгуры, казахи и др.,а также 

переселившихся народах  татарах, башкирах, дунган. Кроме этого были расмотрены 

взаимоотношения кочевых народов с оседлыми народами, приводятся о социально-экономических 

отношениях, сферы, деятельности и т.д.    

 Ключевые слова: кыргызы, народы, сарты, татары, полиэтническое население, 

кочевники, земледельцы. 

 Annotation: This article presents the research of Russian scientists on the formation and 

development of the multi-ethnic population of Kyrgyzstan during the journey at the end of the 19th century. 

The data of the Central Asian peoples such as the Sarts, Uigurs, Kazakhs, etc., as well as the resettled 

peoples of the Tatars, Bashkirs, Dungans are considered. In addition, the relationship of nomadic peoples 

with settled peoples was considered, socio-economic relations, spheres, activities, etc. were given. 

 Key words: Kyrgyz, peoples, Sarts, Tatars, multi-ethnic population, nomads, farmers. 

  

 Гейер М.Н. «Түркстан» деген эмгегинде мындай деп жазат: «1897-

жылдагы эл каттоо боюнча Жети-Суу облусунун калкы негизинен көчмөн 

кыргыздар менен калмактардан турган. Отуракташкан калкына башка аймактан 

келген келгин дыйкандар,  казактар,  таранчылар, дунгандар, татарлар жана сарттар 

кирген[2. c. 8]. 

 Генерал-губернатор К. Кауфман өзүнүн докладында сарттар тууралуу 

мындай деп жазган: «Алардын саны жалпы аймакта 800 миңге жакын, башкача 

айтканда жалпы калктын 26 пайызын түзөт. Сарттар Сырдарыя, Фергана жана 

Самарканд облустарындагы шаардык жана айылдык жергиликтүү калктын негизги 

контингентин түзөт»[3. c. 22].  Аз сандагы сарт калкы (5000 жанга чейин) аймактын 

бардык шаарларына чачырап кеткен соодагерлерден турат, алардын ичинен бир 

нечеси гана бул аймакка туруктуу отурукташкан.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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 Кыргызстандын аймагына татарлар XIX кылымдын аягынан тарта 

стихиялуу түрдө көчүп келе баштаган[6. c. 47-54]. Биринчиден болуп диний 

миссионерлер келе баштаган, алар Кыргызстандын аймагында мектептерди ачып, 

кыргыз жаштарын окууга жана жазууга үйрөткөн алгачкы агартуучулардан 

болушкан. XIX кылымдын акыркы чейрегинде Кыргызстандагы татарлар негизинен 

соодагерлер, кол өнөрчүлөр, жумушчулар, диний агартуучулар жана мугалимдер 

болгон. Татар диний ишмерлери кыргыздардын аймагында ислам динин бекемдөө 

менен аларды агартууда чоң роль ойношкон. 

  Кыргызстандагы татарлардын экинчи маанилүү тобу соодагерлер болгон. 

Мисалы, Пржевальск шаарында 102 соодагердин 78и татарлар болгон. Көбүнчө 

алар искусство жана адабияттын колдоочулары катары иш алып барышкан. 

Кыргызстандагы алгачкы театр топторун татарлар түзүп, каржылашкан. 

 Кыргызстандагы татарлардын үчүнчү маанилүү тобун кол өнөрчүлөр жана 

жумушчулар түзгөн. Сүлүктү шахталарындагы биринчи иш таштоо көтөрүлүштөрү 

татарлар тарабынан уюштурулган. Экономикалык талаптар менен (8 сааттык күн, 

айлык акыны жогорулатуу ж.б.) катар саясий талаптарды да коюшкан ага: сөз 

эркиндиги, жыйындар жана чогулуштарды өткөрүү жана демонстрация талаптары 

коюлган.  

 Башкырлар Орто Азия менен Казакстанда да жашашкан, алар бул жерде 

XIX кылымдын аягында, орус өкмөтү аннексиаланган кыргыз жерлерин 

отурукташтырууга үндөй баштаганда пайда боло баштаган. Башкырлар бул жерге 

татарлар менен биргеликте  диний ишмерлер жана соодагерлер катары келишкен. 

Алардан мугалимдер, молдолор чыккан, көбүнчө бул эки кесипти 

айкалыштырыштырып иштешкен[5. c. 32-33]. 

 К.Кауфман докладында белгилейт. «Дунгандар, анын ичинде 25 миңге 

жакын адам кытай ээлигинен чыгып, Жети-Суу, Сырдарыя жана Фергана 

облустарына келип  отурукташып калышкан»[3. c. 13] деп. Орто Азияга 

отурукташып калган дунгандар өздөрүнүн чарбалык иштерин жергиликтүү 

социалдык-экономикалык жана географиялык шарттарга ылайыкташтырышкан. 

Дунгандардын негизги кесиптеринин бири эбактан бери алектенген  дыйканчылык 

болуп келген. Дунгандар айыл чарба өсүмдүктөрүнөн буудай, арпа, сулу айдашкан. 

Ошентип, пишпектик дунгандар баарынан да дан эгиндерин себүү (айрыкча күрүч 

айдоо) жана жүзүм өстүрүү менен алектенишкен. Пржевальскийдеги дунгандар 

дарылык касиети бар апийимди, май жана буурчак өсүмдүктөрүнүн ар кандай 

түрлөрүн өстүрүшкөн.  

 Кыргызстанда тарыхтын ар кайсы мезгилдеринде кокустуктан жана 

бийликтин эрки менен еврейлер да болуп келген. Толук эмес социалдык-

экономикалык абал алардын өзгөчө социалдык, профессионалдык статусунун 

калыптанышына жана экономикалык ишмердүүлүгүнө шарт түзгөн. Еврейлердин 

арасында токуучулар, соодагерлер, тигүүчүлөр, өтүкчүлөр, алып сатарлар, 

боѐкчулар, күмүш жана жез усталар болгон[5. c. 37]. 

           Жогорудагы булактарга таянганда , Кыргызстандын түндүк бөлүгүнө орус 

жана укранин келгиндери көчүп келүүгө аракет кылышкан. XX-кылымдын 

башында Пржевалскь жана Пишпек уезддеринде орус келгиндери 16,6 минге 

жеткен[1. c. 336]. Ушуну менен катар 1904-жылдары  Пишпек уездинин 

отуркташкан калкынын 42,2 пайызын жана  Пржевалск   уезиндеги калкынын  32,3 

пайызын башка европейид  жана азият улутундагылар түзгөн  (украиндер, 

белорустар, паляктар, немецтер, татар, өзбектер, казактар) бирок аларга бөлүнгөн 

үлүштөрдүн көбү орус улутундагылардыкына салыштырмалуу кыйла аз болгон.  
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 Ошентип, Кыргызстан Россияга кошулгандан кийин анын аймагында 

жашаган этникалык топтордун негизги курамына мүнөздөмө берүүнү аяктап 

жатып, каралып жаткан мезгилде өлкөнүн калкынын этникалык курамынын 

трансформациясынын негизги тенденциясы болуп саналганын белгилей кетүү 

керек. анын көп улуттуулугунун өсүшү, калктын салыштырмалуу агрардык ашыкча 

көбөйүшү жана Россияда капитализмдин өнүгүшү менен шартталган миграциялык 

процесстердин натыйжасында. 

 Россия падышачылыгы Кыргызстандын аймагын каратып алгандан кийин 

майда өндүрүштөрдүн ишмердүүлүгү жайыла баштаган. XIX к. 80-90 жж. 

Россиянын аймагындагы капитализмдин өнүгүшү алыс аймактагы кол 

өнөрчулүктүн өнүгүшүнө таасирин тийгизген. Кыргыз коомунда капитализмдин 

кеңири өнүгүүсүнүн таасири астында болгон интенсивдүү социалдык-

экономикалык өзгөрүүлөр жергиликтүү кол өнөрчүлүктүн кээ бир түрлөрүнүн 

азайышына, айрымдарынын мурдагы маанисин жоготушуна же жок болуп 

кетишине алып келген[7. c.72]. 

      Ошого карабастан жергиликтүү калктын көчмөн жана жарым көчмөн 

турмушу менен тыгыз байланышта болгон чарбачылыгынын көптөгөн түрлөрү 

жана жергиликтүү кол өнөрчүлүктүн айрым түрлөрү сакталып кала берген. Бул кол 

өнөрчүлүк боюнча фабрика буюмдарын өнүктүрүү терс таасирин тийгизе 

албастыгын белгилей кетүү керек. Алар Россиянын өнөр жай товарлары менен 

конкуренциядан четте калышкан. Ошондуктан, Россияга кошулуу менен алардын 

кээ бир өнүгүүсү да байкалат. Муну областтар боюнча отчѐттордогу жана 

сурамжылоолордогу маалыматтар далилдеп турат. Маселен, 1890-жылы Пишпек 

уездинде ар улуттардын кол өнөрчүлөрүнүн саны 720, ал эми Прежевальскийде 

1542 мин адамды түзсө, 1892-ж. алардын саны 707 жана 1004минге жеткен.Улуттук 

курамы боюнча кол өнөрчүлөрдүн 1/6 бөлүгү орустар болгон. 1901-жылы бардык 

кол өнөрчүлөр : Пишпек уездинде — 1198, Пржевальскийде — 244. 1912—13-

жылдардагы маалыматтар боюнча. Пишпек уездинде 1798, Пржевальский уездинде 

998, Талас өрөөнүндө 81 кол өнөрчү жана майда кол өнөрчүлөр болгон. Түштүк 

Кыргызстандын көчмөн волостторунда алардын саны 1488 болгон. Ошого 

карабастан алар жергиликтүү калктын арасында майда өндүрүштүн өнүгүү 

тенденциясын көрсөтүшөт. 

 XIX к. аягы  XX к. башында Кыргызстанда болгон капиталисттик 

түзүлүштүн өнүгүү деңгээли өтө начар болгон. Кыргызстанда товардык-акча 

мамилелери жетишсиз өнүккөн, бул капиталдык кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн тез 

өнүгүшүнө тоскоол болгон. Ал негизинен орустардын, украиндердин жана башка 

элдерди Кыргызстанга көчүрүп келүүсү менен, аймакка орус жана эл аралык 

капиталдын кириши менен байланышкан кеңдикте капитализмдин өнүгүшүнүн 

негизинде келип чыккан. 

               Өнөр жайда капиталисттик элементтеринин пайда болушу капитализмдин 

кеңири өнүгүү процесси менен тыгыз байланышта болгон. Бул процесс 

Кыргызстандын аймагына орус, украин жан башка келгин дыйкандардын 

көчүрүлүшү менен тездетилген, алар өздөрүнүн дыйканчылык жөндөмдөрү менен 

кошо капитализимдин алгачкы башаттарын  алып келишкен. Негизинен айыл чарба 

сырьѐсун, атап айтканда, мал чарбачылыгын кайра иштетүүчү өлчөмдөрү боюнча 

майда, бирок негизи капиталисттик ишканалардын пайда болушу дал ушул процесс 

менен байланышкан. Бирок бул ишканалар чоң заводдорго, фабрикаларга айлана 

алган эмес. Негизги себеби капиталдын жетишсиздиги, байланыш каражаттарынын 

жетишсиздиги, калктын өндүрүшкө болгон суроо-талабынын салыштырмалуу 

аздыгы болгон[4]. 
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Обряды жизненного цикла в кыргызской семье в начале  XX века 

 
Аннотация:  В статье рассказывается о жизненном цикле человека как представителя 

кыргызской семьи, а именно о рождении ребенка, его воспитании, его помолвке и свадебных 

обрядах, погребально-поминальных обрядах. Делается попытка исследовать трансформацию 

обрядов кыргызов в современном обществе. 

Аннотация: Макалада инсандын кыргыз үй-бүлөсүнүн өкүлү катары өмүр жолу, тагыраак 

айтканда, баланын төрөлүшү, тарбиясы, кудалашуу жана үйлөнүү каада-салттары, сөөк коюу 

жана эскерүү ырым-жырымдары тууралуу айтылат. Азыркы коомдо кыргыз ырым-

жырымдарынын өзгөрүшүн изилдөө аракети көрүлүүдө. 

Annotation: The article tells about the life cycle of a person as a representative of the Kyrgyz 

family, namely the birth of a child, his upbringing, his engagement and wedding rites, funeral and memorial 

rites. An attempt is made to explore the transformation of Kyrgyz rituals in modern society. 

Ключевые слова: Кыргызская семья, жизненный цикл, обряд, обычай, традиция, рождение 

ребенка, свадебный обряд, погребально-поминальный обряд, трансформация обрядов. 

Ачкыч сөздөр: Кыргыздын үй-бүлөсү, жашоо цикли, каада-салты, каада-салты, бала 

төрөлүшү, үйлөнүү үлпөтү, сөөк коюу жана эскерүү каадасы, ырым-жырымдардын өзгөрү. 

Keywords: Kyrgyz family, life cycle, rite, custom, tradition, birth of a child, wedding ceremony, 

funeral and memorial rite, transformation of rites. 
 

 Семья, как мы знаем «ячейка общества». Благодаря семье формируются и 

разрастаются роды, племена, зарождаются народы и нации, вследствие чего 

возникают государства. От того, как воспитывают в семье детей, будущих членов 

общества, зависит и само благосостояние общества, его развитие. У каждого народа 

в семье складываются неповторимые национальные традиции, обычаи и связанные 

с ними обряды, без которых не могут существовать целые семьи, так как эти 

обряды напрямую связаны с дальнейшим развитием семьи, а значит и общества. 

 Что же такое семья? Существует много определений семьи. Каждое 

определение отличается друг от друга контекстом, целями исследования в 

зависимости от того, в каких условиях создаются эти семьи. Английский социолог 

Энтони Гидденс дает классическое определение семьи. По его мнению, семья есть 

«группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены 

которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми» [1, С.20]. Гидденс в 

этом определении дает понять, что именно родственные отношения являются 

основой создания и развития семьи, которая появляется лишь при заключении 

брака, и тем самым, общество признает этот брак, как союз двух людей с целью 

создания семьи. 
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В Большой советской энциклопедии говорится, что «семья — это 

основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью [2]. 

В данном контексте семья уже понимается не только как брачный союз, но и 

прежде всего, малое общество, которое связано с общим бытом, где 

кровнородственные отношения строятся на помощи друг к другу.  

Но узы семьи скрепляются не только общностью быта, родственными 

отношениями, но духовным его содержанием. Духовность семьи зависит от 

условий проживания, места проживания, нации, и от ее традиций. Именно 

традиции, обычаи, и связанные с ними обряды, скрепляют семью, не дают ее 

развалу, ведь общественное мнение в кочевых, традиционных обществах имеют 

большое значение.  

В кыргызской семье обряды составляют часть жизни. Кыргызы живут 

обрядами, придают им огромное значение, думая, что благодаря им их семья 

процветает и будет жить в дальнейшем счастливо. Кроме того, здесь играет 

большую роль общественное мнение. Зачастую общество интересуется, проведен 

ли тот или иной обряд семьей. Этим и актуальна данная тема. 

 Выясним, что есть обряды. В Большой советской энциклопедии «обряд есть 

совокупность действий
 
стереотипного характера, которой присуще символическое 

значение» [3]. Стереотипный характер действий обряда, то есть их чередование в 

некотором более или менее жѐстко заданном порядке, отражает происхождение 

слова «обряд». В сущности, с точки зрения этимологии оно означает именно 

«приведение чего-либо в порядок». Обряд нередко характеризуют как 

традиционное действие человека [4]. 

Классификация обрядов кыргызской семьи является классической. Многие 

исследователи выделяют обряды, связанные с рождением ребенка, свадебные 

обряды, поминально-погребальные обряды, а также есть сельскохозяйственные и 

календарные обряды. В данной статье мы разберем обряды, касающиеся именно 

жизненного цикла человека, как представителя кыргызской семьи.  

При изучении данного вопроса, прежде всего необходимо изучить, какие 

исследователи занимались исследованием обрядов жизненного цикла. Это прежде 

всего, российский ученый Федор Артурович Фиельструп, который написал книгу 

«Из обрядовой жизни киргизов начала XX века». А также Абрамзон С.М., Баялиева 

Т.Д., Мурзакметов А., Кочкунов А.С. Из современных исследователей изучением 

обрядов кыргызов занимается И. В. Стасевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела этнографии Центральной Азии музея 

антропологии и этнографии имени Петра Великого.  

 Так, Абрамзон С.М. исследовал нормы брака кыргызов, Баялиева Т.Д. – о 

доисламских верованиях и их пережитках у кыргызов, Мурзакметов А. и Кочкунов 

А.С. исследовали обряды жизненного цикла кыргызов.  

 Какие жизненные циклы проходит в своем развитии человек? Это рождение, 

детство, юность, молодость, зрелость, старость и гибель. В течение всех этих 

жизненных циклов нас сопровождают различные обряды, обычаи. Возникает 

вопрос, для чего нужны обряды. Во-первых, обряды связывают людей данного 

сообщества для решения проблемы, даже объединяют людей, проявляется 

целостность общества, человек идентифицирует себя как «я один из них»; во-

вторых, членами данного общества увеличивается понимание того, что происходит 

вокруг них, с какой целью этот обряд совершается; в-третьих, снижается 

конфликтность в обществе за счѐт повышения предсказуемости поведения других 

участников общества. Если отменить все нормы, обряды, ритуалы, традиции и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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обычаи, и стереть информацию о них из памяти всех участников общества, то сразу 

же начнѐтся хаос.  А общественная система может существовать только в условиях, 

когда еѐ элементы эффективно взаимодействуют друг с другом [5]. 

В кыргызском обществе считается, что жизненный цикл человека состоит из 

двенадцати лет, так как календарь состоят из двенадцатилетнего цикла, 

обозначаемый названиями животных. Такой жизненный цикл называли "мүчѳл".  

Так, например, каждые двенадцать лет человека ждали новые изменения в его 

жизни. Считалось, что для счастливого жизненного цикла необходимо было 

проводить определенные обряды. Этот цикл ("мүчѳл") подсчитывался следующим 

образом: первый год человек проживал внутри утроба своей матери, затем 

прибавлялись двенадцать лет, в итоге человеку исполнялось тринадцать лет – это 

был его первый жизненный цикл. Затем следующие циклы проводились в 25, 37, 49 

лет и т.д. 

В первый раз 13 лет, "мүчѳл" отмечали празднично и устраивали большой 

пир. По обычаю имениннику в этот день надевали красную рубашку и давали 

напутствия.  Считалось, что в данный год у человека происходят изменения, как в 

организме, так и в самой жизни, что даже человек мог заболеть. Необходимо было 

раздать старую одежду, сделать пожертвования, зарезать скот и раздать мясо [6].  

Итак, первый жизненный цикл – рождение человека. На этом этапе кыргызы 

при рождении ребенка проводили такие обряды, как: 

 первая пища новорожденного - "сары май" (топленное коровье масло), 
которое ему давали сосать;  

 "ит кѳйнѳк" - собачья рубашка, первая рубашка, еѐ шили из кусков белой 
ткани, взятой из белья у старого человека или у многодетной уважаемой 

старой женщины. Видимо, это делалось для того, чтобы новорожденный 

прожил долгую жизнь и имел большое потомство. Эту рубашку иногда 

сначала надевали на собаку (прикасаясь к еѐ туловищу), а затем на ребѐнка, 

отсюда еѐ название. Это было связано с поверьем "ырым"; 

 "сүйүнчү" – хорошая новость, которую передавали из уст в уста с целью 

получить подарок за сообщение радостной вести;  

 "кѳрүндүк" – когда видели в первый раз новорожденного, то одаривали 
подарками.  

 "жентек" или "бешик той" - пир, который устраивают в честь 
новорожденного всем родственникам;  

 наречение имени - "ат койуу". Это обычай связан с выбором имени. Обычно 

женщина не давала имя ребѐнку. Эта миссия предоставлялась уважаемому 

человеку в аиле или "азанчы", приглашѐнному к тому моменту или тому, кто 

первым увидел новорожденного;  

 "бешик". При это обряде старая женщина, укладывая ребѐнка в колыбель, 
говорила: "Менин колум эмес, Умай-эне, Батма, Зууранын колу", - "Не моя 

рука, а рука матери Умай, Фатимы, Зухры; "Умай-эне уйку бер, бешик ээси 

бек сакта" - "Дай крепкий сон мать Умай, крепко храните хозяина 

колыбели";  

 на сороковой день рождения ребѐнка, его омывали тѐплой водой из сорока 
ложек - "кырк кашык сууга киринтү", стригли утробные волосы - "карын 

чач", вместо "ит кѳйнѳк" надевали другую рубашку - "кырк кѳйнѳк". Для 

шитья этой рубашки мать ребенка ходила к старым соседям и выпрашивала 

у них куски ткани; 

 "тушоо кесүү" - обряд, посвящѐнный первым шагам ребѐнка. Этот обряд 
проводится для того, чтобы ребенок твердо стоял на ногах и имел светлое 
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будущее. Во время обряда ребенка выводили и ставили перед юртой, 

перевязав ноги нитью, сплетѐнных из двух тонких шерстяных нитей. 

Причем нити обязательно должны были быть белой и чѐрной расцветки -

 "ала жип". Они символизировали борьбу двух начал - света и тьмы, добра и 

зла; 

 "сүннѳт" – обрезание. Девочкам в 9-10 летнем возрасте устраивали обряд 
заплетения кос. В этот день девочке расплетали две косы, которые она до 

сих пор носила около ушей или сзади, и заплетали до 20 маленьких косичек. 

С этого момента она становилась взрослой. Мальчикам же обрезание 

проводят в 3,5,7 лет.   

 первая посадка на лошадь - "атка мингизуу", согласно обряду, отец сажает 

своего 5-6 летнего сына на жеребенка и дает ему поводья, затем эти поводья 

берет уважаемый аксакал и водит по айылу. Считается, что с этого момента 

мальчик становится настоящим джигитом. 

 первое бритьѐ усов - "муруг серпуу". При достижении отрочества отец резал 
скот и отправлял сына к одному из родственников или друзей. Те 

устраивали обряд бритья (подравнивание) усов, дарили ему лошадь и 

отправляли обратно.  

Следующий жизненный цикл кыргыза связан со сватовством, помолвкой и 

свадьбой. В этот период совершались следующие обряды: 

 сватовство - "кудалашуу", "сѳйкѳ салуу", "күйѳлѳѳ" или "үйдүн жанына 
баруу" - зятевание или знакомство с зятем. При сватовстве родители 

договориваются между собой, получают согласие друг друга, и в 

намеченный день едут в дом невесты и дарят золотые сережки. Чтобы 

молодые увиделись друг с другом, для них специально ставили юрту. На 

свидании устраивались различные молодѐжные игры, развлечения - "кыз 

ойнотоор";  

 "жыгач түшүрүү". Такой обряд, когда жених устраивал пир в айыле 
невесты до свадьбы, за 15 дней до того, как он увозил ее в свой айыл; 

 "кыз узатуу" (проводы невесты), той проводился отцом невесты 

 "чач ѳрүү" – обряд, связанный с расплетанием девичих мелких косичек и 
заплетанием женских двух кос, символизировавших мужа и жену; 

 "жүз кѳрүшүү" проводился, когда в первый раз показывали невесту 
родителям жених; 

 "кошок айтуу" - громкие плачи, причитания женщин при проводах 

невесты из родного дома, 

 "отко киргизүү", заключение брака - "нике кыюу", смотрины невесты -
"келин кѳрүү", назначение посаженых родителей - "ѳкул ата, ѳкул эне" и 

др.  

 "тергео", это запрет невестке называть по имени родственников мужа, 
действовал в течение всей жизни невестки [6]. 

В течение все жизни соблюдались все эти перечисленные обряды. С 

приближением старости, человек задумывался о смерти. Следующий этап жизни 

человека связан с обычаями и обрядами похоронно-поминального цикла. Если 

умирал молодой человек, то в верхнем отверстии юрты ("түндүк") выставляли шест 

с красным флагом, если человек средних лет - с чѐрным флагом, если умирал 

старый человек, то выставляли с белым флагом. Это был ритуальный знак для 

прибывающих на похороны гостей. В самой юрте рядом с телом покойного могли 

находиться только женщины.  
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Похороны сопровождались следующими обрядами: жена умершего человека 

должна была расплести косы - "чачын жайган", и только через сорок дней она 

могла обратно их заплести, этот обряд называли «чачын жыйган». Сам похоронный 

цикл состоял из оповещения всех родственников – «кабар айтуу», которые 

переодевались в траурную одежду - "кара кийүү". Люди громко оплакивали 

покойного - "ѳкүрүү", родственники проводили приѐм и расположение гостей - 

"конок алуу", совершали омывание покойника - "сѳѳк жуу", оборачивали 

покойника в саван - "кепиндѳѳ", провожали покойного в последний путь - "узатуу", 

и проводили погребение - "сѳѳкту койуу" [6]. 

Послепохоронные обряды представляют собой следующее: после 

проведения погребения, возвращение людей (мужчин) сопровождалось общим 

плачем - " ѳкүрүү ", одежду покойного раздавали. На кладбище могли ходить в 

день погребения только мужчины. В случае умершей женщины, раздавали отрезки 

ткани (50x50 см) - "жыртыш", и затем совершали поминальную общую трапезу - 

"кара аш".  

При поминальном цикле совершались такие обряды, как «трехдневка» - 

"үчүлүгү", семидневка - "жетилиги", сорок дней - "кыркы" и годовщина - "аш".  

Если умерший прожил долгую и счастливую жизнь, то говорили, что его кончина – 

той. Такие тои сопровождались большими конноспортивными состязаниями. Если, 

конечно, это был богатый слой населения. После завершения поминок, в тот же 

самый день " устраивали обряд снятия траура - "аза кийим кѳтѳрүү". Так, родная 

семья покойника, его жена и дочери снимали траурную чѐрную одежду и сжигали. 

Все казаны, на которых варили поминальные блюда, оставляли на несколько дней в 

перевѐрнутом состоянии, а изображение умершего "тул" отвозили на могилу. 

Только после выполнения этих обрядов семья, род покойного могли перейти к 

нормальной повседневной жизни [6].  

Все обряды жизненного цикла человека обязательно проводились, поскольку 

они играли первостепенную роль в формировании человека как личности в 

кыргызском обществе. Непроведение обряда связывали с неудачами в жизни, в 

семье, в здоровье. Именно само проведение обряда являлось основой человеческого 

счастья.  

Из поколения в поколение обряды передавались кыргызами, не забывали 

свои обычаи. Но эпоха сменялась новой эпохой, и многие из обрядов прошли 

трансформацию, видоизменились по прошествии лет. Это, прежде всего, связано с 

мировоззрением нового молодого поколения, которые считают эти обряды 

древними, не современными.  А также это связано с материальными причинами, не 

позволяющими проведение обряда, что и становится фундаментов для упрощения 

обрядов. Например, в данное время стали ограничиваться небольшим «кыз узатуу» 

и проведением «нике», это что касается представителей среднего класса. Но 

продолжает действовать поговорка «эл эмне дейт» - «что скажут люди». И многие 

кыргызы, чтобы провести большой праздник, берут кредиты в банках, 

организовывают свадьбы, «жентек той» или «сүннѳт той» в ресторанах и кафе, 

упрощая проведение обрядов. «Сүйүнчү» и «кѳрүндүк» сегодня уже одаривают не 

подарками, а денежным вознаграждением в конвертах. 

Раньше существовал старинный обычай приобщения невесты к очагу нового 

дома: входя в дом родителей жениха, невеста кидает кусочек масла в огонь, а 

старшая женщина этого дома мажет ей лицо маслом [7, с.44]. Сейчас этот обычай 

исчезает. Если свадьба проводится по классическому образцу, то по древнему 

обыкновению религиозный брак (нике) заключается в доме невесты, молодые едут 

в мечеть с этой целью всегда до посещения ЗАГСа. Считается, что жених и невеста 
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должны выйти вместе из дома родителей невесты уже мужем и женой. При 

наречении имени ("ат койуу"), если раньше женщина не давала имя, это право 

давалось уважаемому человеку в айыле, то сейчас этот обычай изменился. 

Зачастую свекровь дает имя, или же в современной семье сама невестка выбирает 

имя своему ребенку.  

Изменились и обряды поминального цикла. Например, стали совмещать 

поминки третьего поминального и седьмого дня [7, с.45]. Совершается это ради 

сохранения денежных средств, а зачастую из-за отсутствия средств. Современные 

кыргызы уже не знают такого понятия, как тул — ритуальный заместитель 

умершего, однако одежда умершего, которая когда-то составляла основу тула, 

продолжает играть важную роль в обряде проводов души покойного. Если раньше 

развешивали одежду умершего в юрте на кереге, то сейчас эта форма обряда 

подвергается трансформации. Одновременно со старой одеждой умершего 

развешивают и новую одежду, специально покупают новые халаты, платья, платки, 

и раздают им тем, кто обмывал умершего.  

Тем не менее, даже в условиях трансформации кыргызского общества, 

традиционные обряды не забываются, и даже являются частью культурного 

наследия кыргызской семьи. В обрядах протекает жизнь кыргызской семьи, в них 

ее благополучие. Обряды сохраняют целостность семьи, общества, этноса. 

Духовное наследие семьи – это мудрость.  
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Омурбек уулу Рахман 

2-чи окуу жылынын магистранты 

 

СССРдин кулашы жана анын эгемен Кыргызстандын калкынын этникалык 

курамынын өзгөрүшүнө тийгизген таасири 

 
Аннотация. Макалада СССРдин кулашынан кийин эгемен  жылдардын алгачкы 

мезгилиндеги Кыргызстандын калкынын улуттук курамынын өзгөрүшүнүн негизги тенденциялары 

каралды. Ошондой эле республикада жашаган калктын динамикасы 1926 жана  2009-жылдардагы 

эл каттоонун маалыматтарынын негизинде изилденет. 

 Негизги сөздөр: этникалык курамы, Кыргызстан, демография, миграция, этнос, элдер. 

 Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции изменения этнического 

состава населения Кыргызстана в первые годы независимости после распада Советского Союза. 

Динамика населения, проживающего в стране, также изучается на основе данных переписей 

населения 1926 и 2009 годов. 

Ключевые слова: этнический состав, Кыргызстан, демография, миграция, этнос, народы. 
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 Annotation. The article examines the main trends in the change in the ethnic composition of the 

population of Kyrgyzstan in the first years of independence after the collapse of the Soviet Union. The 

dynamics of the population living in the country is also studied on the basis of data from the 1926 and 2009 

censuses. 

 Key words: ethnic composition, Kyrgyzstan, demography, migration, ethnos, peoples. 

 

Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялагандан кийин түзүлгөн жаңы 

этносаясий кырдаал этникалык фактордун саясатташып кетиши, саясий күрөштүн 

курчушу жана калктын этникалык топторунун өзгөрүшү иликтенди. Бул жагдай 

республикадагы эгемендүүлүктү түпкүлүктүү калктын белгилүү бир бөлүгү 

тарабынан, биринчи кезекте титулдук улуттун эгемендүүлүгү жана ага жашоонун 

бардык чөйрөлөрүндө артыкчылыктарды түзүү катары кабыл алынгандыгына 

байланыштуу. Анын калкынын полисмантикалык көп улуттуулугунун шартында 

республиканын суверенитетине жетишүүнүн мындай тенденциясы улуттар аралык 

тирешүүнүн пайда болушуна шарт түзгөн. Этностор аралык конфликттердин 

коркунучу саясий маданияттын төмөн шартында согушуп жаткан тараптардын 

мурдагы СССРдин көптөгөн аймактарында болгон зордук-зомбулук ыкмаларына 

көп барганында. 

Коомду демократиялаштыруу, рыноктук мамилелерге өтүү, суверендүү 

мамлекеттин түзүлүшү — мына ушулардын бардыгы калктын этникалык 

составынын өзгөрүшүнө таасирин тийгизди. Буга СССРдин кулашынын алдындагы 

социалдык-экономикалык кризис да шарт түздү. Мурдагы Советтер Союзунун 

башка мамлекеттериндегидей эле Кыргызстанда да демократиялаштыруу жана 

суверенитет процесстери улуттук формада жүрдү. Кыргыз элинин улуттук кайра 

жаралышынын, анын улуттук маданиятын жана тилин актуалдаштыруунун 

позитивдүү жана прогрессивдүү идеялары республиканын аймагында жашаган 

башка элдердин өкүлдөрүнө психологиялык жактан күчтүү таасир эткен. 

Совет мамлекети бирдиктүү тарыхый жалпылыкты түзүү саясатын 

жүргүзүп, улуттар аралык келишпестиктерди жоюуга, алардын өнүгүшүнүн 

деңгээлдерин тездетүүгө жетише алган эмес. Бул ар кандай этностук субъекттердин 

жанаша жашоосу, формалдуу жана формалдуу эмес коомдук-саясий 

структуралардын өз ара аракети менен гана эмес, ошондой эле геосаясий, 

экономикалык, социалдык-демографиялык, тышкы саясий, конфессионалдык жана 

башка бир катар факторлордун айкалышы менен да тастыкталып объективдүү жана 

субъективдүү мүнөзгө ээ[1]. Мунун баары миграциянын активдешине алып келген. 

ХХ-кылымдын 90-жылдарынын башында республикадагы этностор аралык 

кырдаалдын туруксуздашуусуна мурдагы СССРдин башка аймактарындагыдай эле 

маданий жана тилдик көйгөйлөрдүн саясатташтырылышы көмөктөшкөн, анын 

объективдүү негизи жалпыга белгилүү цивилизация болгон.  

 Этностор аралык кырдаалдын курчушунун натыйжасы болуп, орус тилдүү 

славян калкы республикадан массалык түрдө кете баштаганда, тышкы миграция 

процесстери күч алды. Буга орус тилдүү калктын мындай миграциялык 

активдүүлүгүнө 1989-жылы титулдук (кыргыз) улутунун мамлекеттик тилинин 

жарыяланышы жана республиканын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын ишке 

ашырылышы жана 1990-жылдагы Ошто улуттар аралык кагылыштагы каргашалуу 

окуялар да түрткү болгон. Эгемендүүлүктүн шарттарында Кыргызстанда этностор 

аралык мамилелердин начарлашы республиканын турмушунун бардык 

чөйрөлөрүндөгү кризистик көрүнүштөрдүн фонунда болгон.  

Ошотип, орус тилдүү калктын массалык түрдө көчүп кетүүсү социалдык-

экономикалык, саясий өнүгүүнүн жана түпкү калктын улуттук өзгөчөлүгүнүн кайра 
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жаралуусунун гана натыйжасы болбостон, Совет мамлекетинин саясатынын 

натыйжасы болгонун белгилей кетүү керек.  

СССР тарагандан кийин миграциянын туу чокусу 1991–1993-жылдарга 

туура келет. 1993-жылдын орто ченинде 500 өнөр жай ишканаларынын 100дөн 

ашыгы толук эмес иштөө режиминде иштеп, өндүрүш токтоп 10 ири завод жана 

фабрика толук токтоп турган. 1989-жылы өнөр жайда иштеген калктын үлүшү 

20,5% болсо да, 1994-жылы 14,6%га кыскарган[2]. 

Үчүнчү топко саны туруктуу болгон же бир аз өзгөргөн элдердин өкүлдөрү 

армяндар, молдовандар, грузиндер, түркмөндөр, литвалыктар, эстондор ж.б. кирет. 

1970-жылдан кийин калктын агып чыгышы башталып, 1989-жылга карата 

орустардын саны 400 миң адамга кыскарган, бул орус тилдүү калк үчүн ыңгайлуу 

болгон.  Ошого карабастан, 1990-жылдардын аягында тышкы миграциянын 

байкалаарлык төмөндөшү байкалып, ал 1989-жылдын деңгээлине жана 1993-жылга 

салыштырмалуу 2-3 эсеге төмөндөгөн. Мындай шартта Кыргызстандын 

жетекчилиги миграциянын терс кесепеттерин түшүнүп, орус тилдүү калк жана орус 

тилинин расмий тил катары ролун жогорулатууга жана Россия менен социалдык-

экономикалык жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө барган.  

Бул процесс, бир жагынан, калктын этникалык курамынын кеңейиши менен 

мүнөздөлүп, Кыргызстандын аймагында мурда жашабаган этностордун 

өкүлдөрүнүн пайда болушуна алып келген. Буга эл каттоонун жыйынтыгы ХХ-

кылымдын 90-жылдарында миграциялык процесстер кандай болгонун көрсөттү. 

Таблица 1. 

1926, 1989 жана 1999-жылдары Кыргызстандын аймактары боюнча 

кыргыздардын жалпы калкынын үлүшү[3] 
жылдар Джалал-Абад Иссык-Көл Ош Чүй Нарын Талас Баткен Баардыгы 

1926 71,3 61,4 71,3 93,5 97,6 75,9 - 
66,6 

1989 60,9 67,7 56,7 29,3 97,1 76,9 65,7 52,4 

1999 69,8 79,4 63,8 43,8 98,7 88,5 74,3 64,9 

1926-жылдан 1999-жылга чейин аймактардагы калктын жалпы санындагы 

катыш кандай өзгөргөнүн таблицадан көрсөк. Таблицадан көрүнүп тургандай 1926-

жылы жалпы республика боюнча кыргыз калкынын салыштырма салмагы 66,6% 

болгон. Ысык-Көл облусун кошпогондо, бардык аймактарда калктын жалпы 

санында кыргыздардын үлүшү республикалык орточо көрсөткүчтөн ашткан. 

Кыргыз калкынын эң жогорку үлүшү Нарын облусунда байкалып, 97,6%ды түзгөн. 

1999-жылы мурунку мезгилге салыштырмалуу жергиликтүү калктын үлүшү 

жалпысынан 52,4%дан 64,9%ке чейин олуттуу өскөн. Бардык региондордо 

Кыргызстандын калкынын үлүшү калктын жалпы санында орточо 9%га өскөндүгү 

байкалууда, бул көрсөткүч Чүй облусунда гана жогору болуп, 14,5ти, Ысык-Көл 

облусунда – 11,7%түзгөн.  

Жогоруда айтылгандардын негизинде биз каралып жаткан мезгилде кыргыз 

калкынын үлүшүнүн өзгөрүшү бир катар факторлор менен аныкталган деген 

тыянак чыгарууга болот. Биринчиден, табигый-географиялык, мисалы, Нарын 

облусу бийик тоолуу аймакта, борбордук магистралдан алыс жайгашкан, 

революцияга чейинки калктын негизги кесиби мал чарба болуп, Совет бийлигинин 

жылдарында жаратылыш байлыктарын өздөштүрүү боюнча демилге көтөрүлгөн, 

бирок маданий-агартуу мекемелеринин кеңири тармагы болгон эмес, ошонун 
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натыйжасында бул аймакка башка улуттардын өкүлдөрү агылып келген эмес. 

Экинчиден, падышалык Россия жүргүзгөн жана Совет бийлигинин жылдарында 

улантылган улуттук саясат Кыргызстандын түндүк бөлүгүнүн экономикалык 

жактан өнүккөн райондоруна карата совет доорунда кыргыздардын салыштырма 

салмагынын азайышы байкалган, айрыкча Чүй облусунда. Бирок 1999-жылдагы эл 

каттоого ылайык, алардын үлүшү көбөйгөн, анын ичинде славян элдеринин 

көптүгүнөн улам, СССР кулагандан кийин республиканын чегинен тышкары келген 

калкты камсыз кылуу үчүн социалдык-экономикалык колдоочу фактордун 

жоголушуна алып келген.  

Ошентип, кыргыздардын сандык катышынын мындай кескин өзгөрүшү, 

биринчи кезекте, алардын активдүү табигый көбөйүшүнө (башка этностор менен 

салыштырганда), ошондой эле Кыргызстандын башка элдеринин өкүлдөрүнүн 

республиканын чегинен тышкары миграциясына байланыштуу. Жалпысынан 1999-

жылдагы эл каттоонун маалыматтары боюнча республиканын калкынын этникалык 

составы негизги параметрлери боюнча 1925-жылдагы социалисттик кайра 

түзүүлөрдүн алгачкы мезгилиндеги анын структурасына окшош болуп баратат деп 

айтууга болот. 
Таблица №2. 

Кыргызстандын аймактары боюнча калктын салыштырмалуу өсүү 

темпи 1989-жылдан 1999-жылга чейин[4] 

 

Джалал-

Абад 
областы 

Иссык-

Көл 
областы 

Нарын 

областы 

Ош 

областы 

Талас 

областы 

Чүй 

областы 

Баткен 

областы 

Бишкек 

(горсовет) 

Бүткүл калк 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

кыргыздар 69,8 79,5 98,7 63,8 88,5 43,8 74,3 52,2 

орустар  2,1 13,2 0,3 1,3 4,0 31,9 2,2 33,2 

украиндер 0,3 0,7   0,7 3,3 0,1 2,1 

өзбектер 24,4 0,8 0,3 31,1 0,9 1,8 14,4 1,6 

казах  1,7   1,7 2,3 0,1 1,6 

aзербайджан    0,3  1,0  0,3 

таджиктер 0,6   0,5  0,3 6,9 0,2 

татарлар 0,8 0,7  0,6 0,2 1,1 1,0 2,1 

калмык  1,3       

корейцтер      0,7 0,1 1,7 

курддар 0,2    2,3 0,5 0,1  

немцецтер     0,3 1,8  0,7 

түрктөр 0,6   0,9 0,7 1,7 0,3 0,3 

дунганган  0,7    5,7  0,5 

уйгурлар 0,4 1,0 0,2 0,9  1,9 0,1 1,7 

Башка 
улуттар 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 1,2 0,3 1,8 

 

Ошол эле учурда эмиграциянын эсебинен орустардын саны 85,2 миң адамга 

же 26%га, немецтер 57,8 миң адамга же 5 эсеге, украиндер 17,9 миң адамга, же 

41%га кыскарган. Орус калкы шаар жеринде көбүрөөк - 44%, айыл жеринде 

азыраак - жалпы калктын 29% түзгөн. Ал эми 1999-жылы Кыргызстандын славян 

калкынын 80%дан ашыгы Бишкек шаарында жана Чүй облусунун түздүгүндө 

жашашкан. 
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Анын үстүнө татарлар менен орустарды кошпогондо, калган улуттар орточо 

же жогорку төрөлүү көрсөткүчү менен мүнөздөлөт. Нарын шаарында кыргыздар 

96,7%, калган 3,3% орустар, өзбектер, уйгурлар, дунгандар ж.б., облустун 

райондорунда кыргыздар 98,2ден 99,9%ке чейин түзөт.1989–1999-жылдары он 

жылдын ичинде калктын жалпы санынын 13,3%га, кыргыздардын саны 900 миңге 

же 40%га көбөйүп, 3,5 млн адамды түздү, алардын жалпы составдагы үлүшү 1989-

жылга салыштырмалуу 52,4%дан 64,9%ке өскөн[5].  Бул тенденциялар башка 

жергиликтүү тургундар – дунгандар, түрктөр, уйгурлар арасында да байкалган 

жана тажиктердин санынын 27,2%га кескин өсүшү негизинен качкындардын 

келишинен улам болгон. Ошол эле учурда миграцияга байланыштуу орус калкы 

үчтөн бирине кыскарган. Эгерде 1989-жылы орустардын үлүшү 21,5% болсо, 1999-

жылы 12,5%ке чейин төмөндөгөн. Украиндардын саны эки эсеге, немистердин 

саны 5 эсеге кыскарган. Бирок, миграциялык процесстерге карабастан, өлкөдө 

тарыхта жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү сакталып калган. Биз улуттар 

аралык кырдаалдын курчушунун натыйжасы тышкы миграциялык процесстердин 

күчөшү болду деген тыянакка келдик, анда орус тилдүү, негизинен славян калкы 

республикадан массалык түрдө кете баштаган. Орус тилдүү калктын мындай 

миграциялык активдүүлүгүнө 1990-жылдагы Ош окуясынын трагедиялуу окуясы 

себеп болгон.Кыргызстан эгемендүүлүк алган шартта улуттар аралык 

мамилелердин начарлашы республиканын бардык чөйрөлөрүндөгү кризистик 

көрүнүштөрдүн фонунда болгон. жашоо. Республикадагы улуттар аралык 

кырдаалдын курчушуна социалдык-экономикалык, саясий жана ал тургай 

психологиялык мамилелердин жыйындысы таасир эткен.  

СССР тарагандан кийин Кыргыз Республикасынан орустар менен украиндер 

көчүп кетиши мененаштаган жана немецтердин саны бир топ кыскарган. 1999-

жылы Кыргыз Республикасында 4,8 миллион адам жашаган: 3,1 миллион - 

кыргыздар, 665 миң өзбектер, 603 миң орустар, 52 миң дунгандар, 50 миң 

украиндер, 47 миң уйгурлар, 45 миң татарлар, 43 миң казактар жана тажиктер, ар 

бири 33 миң. түрктөр, 20 миң корейлер, 14 миң азербайжандар. 2019-жылга карата 

Кыргызстандын калкынын саны 6 миллиондон ашты. 17 жылдын ичинде 

кыргыздардын саны 1 миллионго көбөйдү. Республикада орустардын саны дээрлик 

эки эсе, украиндер 4 эсе, немецтердин саны 2,5 эсе кебейген.  

Ал эми эгемендүүлүк жылдарында миграциянын жана азыркы 

демографиялык кырдаалдын натыйжасында Кыргызстандын этникалык курамында 

олуттуу өзгөрүүлөр болгон. 1999-2009-жылдардагы Улуттук эл каттоонун 

ортосундагы мезгилде республиканын калкында титулдук этникалык топтун 

үлүшүнүн өсүшү байкалган. Буга биринчиден, европалык тектүү элдердин 

депопуляциясынын фонунда кыргыздарда жетишээрлик жогорку деңгээлде калган 

табигый өсүш көмөктөшөт; экинчиден, орус улутунун Россияга көчүп кетиши 

менен аныкталат. Башка постсоветтик өлкөлөр жана алыскы чет өлкөлөрдөгү 

жергиликтүү эмес деп аталган калктын өкүлдөрү үчүнчүдөн, мурдагы СССРдин 

башка республикаларынан кыргыздардын кайра кайтып келүүсү эсептелет[1. c.123]. 

Ал эми, 2021-жылдын башында республикада болгону 6636803 адам болгон, 

анын ичинде 4896182  кыргыздар,  өзбектердин саны 985358,  орустар - 341351, 

дунгандар - 75437, уйгурлар - 60210, тажиктер - 58913, казактар - 36 706, татарлар -  

26 507, корейлер – 17 094 болгон[6].  

Макалада Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялагандан кийин түзүлгөн жаңы 

этносаясий кырдаал этникалык фактордун саясатташып кетиши, саясий күрөштүн 

курчушу жана калктын этникалык сызыктар боюнча поляризацияланышы менен 

мүнөздөлгөндүгүн далилдедик. Бул жагдай республикадагы эгемендүүлүктү 
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түпкүлүктүү калктын белгилүү бир бөлүгү тарабынан, биринчи кезекте титулдук 

улуттун эгемендүүлүгү жана ага жашоонун бардык чөйрөлөрүндө 

артыкчылыктарды түзүү катары кабыл алынгандыгына байланыштуу. Анын 

калкынын полисмантикалык көп улуттуулугунун шартында республиканын 

суверенитетине жетишүүнүн мындай тенденциясы улуттар аралык тирешүүнүн 

пайда болушуна шарт түзгөн. Этностор аралык конфликттердин коркунучу саясий 

маданияттын төмөн шартында согушуп жаткан тараптардын мурдагы СССРдин 

көптөгөн аймактарында болгон зордук-зомбулук ыкмаларына көп барганында. 

Жалпысынан алганда, СССРдин кулашы менен совет коомунун буйрукчул-

административдик методдорунун негизинде курулган этникалык структурасы иш 

жүзүндө кыйраган деген тыянак чыгарууга болот. ХХ-кылымдын аягындагы 

этникалык курамы жалпысынан социализмдин курулушунун башталышы менен 

мазмуну боюнча бирдей болгон, б.а. 1926 жана 1999-жылдагы эл каттоонун 

жыйынтыктары  далилдейт.  Ошол эле учурда этникалык көп түрдүүлүк кеңейип, 

бир жагынан совет мезгилинде республикага келген калктын саны көп болсо да, 

алардын белгилүү бир бөлүгү калган, экинчи жагынан, алыскы чет өлкөлөрдөн 

келгендер.  

Республикага суверенитеттин толкуну менен келген, ошондой эле кайра 

куруу жана гласность жылдарында, улуттук өзүн-өзү аң-сезимдин кайра 

жаралуусунун жана этникалык өзүн-өзү идентификациялоонун башталышынын 

жүрүшүндө айрым этностук топтор пайда болгон.  Ошону менен бирге, ааламдашуу 

жана коомду маалыматташтыруу шартында Кыргызстандын геосаясий абалын эске 

алуу менен калктын этникалык көп түрдүүлүгү тынымсыз кеңейет. 
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Кыргызстандын көп улуттуу калкынын өзүн-өзү таанууда диний 

конфессиялардын орду 

 
Аннотация: Макалада адамдын жашоосунда диндин ролу жөнүндө сөз болот. 

Эгемендикти алган мезгилден бери Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин 

катарына кирди. Полиэтникалык чөйрөдө калктын өзүн-өзү таануусу, ага диний ишенимдердин 

тийгизген таасири баяндалат.  

Өзөктүү сөздөр: Кыргызстан, диний ишенимдер, көп улуттуу калк, конфессия. 

Аннотация: В статье рассматривается роль религии в жизни человека. За годы 

независимости Кыргызская Республика стала одним из самых многонациональных государств 

мира. В полиэтнической сфере описывается самопознание населения и влияние на него религиозных 

воззрений. 

Ключевые слова: Кыргызстан, религиозные убеждения, многонациональное население, 

конфессия. 
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Abstract: This article will focus on the role of self-knowledge in the life of the multinational 

population of Kyrgyzstan and the role of religious denominations in change. We know the influence of 

religion on human life and lifestyle changes, as well as the influence of religion on the life of people in the 

territory of Kyrgyzstan. 

Key words: Kyrgyzstan, religious beliefs, multinationality, confessionality. 

 

Азыркы учурда Кыргызстандын территориясында татаал тарыхый, 

экономикалык, социалдык, маданий өзгөрүүлөр болуп келет. Алар СССР дин 

кулашы, эгемендүү Кыргыз Республикасынын пайда болушу, ж.б. маселелерге 

байланыштуу.  

1991-жылдан тартып, мамлекеттик коммунисттик идеологиянын жоюлушу, 

анын ичинде атеисстик көз караштын жоюлушу руханий жактан алсыздоого алып 

келген.[6]      

Кыргыз Республикасында көп улуттуу калктын өнүгүүсүнө шарт түзгөнгө 

аракеттерди жасап, 1991-жылы жаңы ―Дин эркиндиги‖ тууралуу мыйзам кабыл 

алынып Конституцияга бекилип, өлкө ичиндеги ар бир жаран каалаган динди 

тутунууга эркиндик ала алды.  

Борбор Азияда анын ичинде Кыргызстан аймагында ислам дини жанданып 

өз таасирин күчтөнтө баштаган. Ушул эле мезгилде башка диндер, майда диний 

агымдар, секталар келип өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзө баштаган. 

XXI кылымда ―ислам ренессансы‖, ―исламдын дүркүрөп өнүгүшү‖ 

таралышы дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн өзүнө бура баштады. Ислам 

мамлекеттеринин дүйнөлүк саясаттагы ролунун өсүшү, радикалдык исламдын күч 

алышы жана башка факторлор аталган проблемаланын маанилүүлүгүн 

жогорулаттты. Акыркы мезгилдерде Ливия, Египет, Сирия, Палестина, Туркиядагы 

ири окуялар да ислам фактору менен түздөн-түз байланыштуу.  

―Кансыз согуш‖ аталышындагы бул окуялар чон державалардын бири-

бирине атаандашуусун,, буга байланыштуу бардык сферада жаңы проблемаларды 

жаратты. Булардын катарына терроризм, экстремизм, фундаментализм жана башка 

коркунучтарды киргизсек болот. Бул нерселер менен чоң-чоң державалар динди 

жамынып неоколониялдык, чыгыш мамлекеттерин басмырлоо саясатын жүргүзүп 

жатат десек болот. Алар батыштын баалуулуктарын, жашоо образын таңуулоону 

улантып жатышат. 

Азыркы мезгилдеги маанилүү маселердин бири диний экстремизм жана 

фундаментализмди болтурбоо. Буга карабастан, Кыргыз Республикасында 

исламдык радикалдар топтордун жана экстремисттик уюмдардын ишмердигинин 

күчөшү өлкөдөгү социалдык-саясий кырдаалга терс таасирин тийгизип жатат, 

демек бул окуялар биз көтөрүп жаткан маселенин маанилүүлүгүн билгизип турат. 

Жалпы Орто Азияда, ошонун ичинде Кыргызстандын аймагындагы диний 

маселелерге Совет мезгилине чейин эле, Совет мезгилинде ошондой эле 

постсоветттик мезгилде саякатчылар, окумуштуулар, саясатчылар ар дайым сереп 

салып келген.Ошондуктан бул маселенин изилдениш тарыхы өтө бай. 

Белгилүү окумуштуулар В.Бартольд, В.В.Радлов, А.Бернштам, Н.Я.Бичурин, 

С.Е.Малов, Л.Н.Гумилев, Ю.Г.Петраш, С.М.Абрамзон, Т.Баялиева, М.Абдылдаев 

жана башка окумуштуулар Борбор Азиядагы диний ишенимдердердин тарыхы, 

тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп, аларды изилдөө методологиясына арналган 

эмгектерди жаратышкан.[2; 8] 

Ал эми Кыргызстандын территориясында эгемендүүлүктү алганга чейинки 

атеисттик идеология, аны пропагандалоо маселелери Г.П.Тетевина, 

Б.И.Гальперина, И.М,Скляра, Н.А.Величко, Е.А.Любко, Е.Яник жана башка 

инсандардын эмгегинде эскерилген. [3] 
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Бул изилдөөлөрдө совет мезгилинде башкаруучу коммунисттик партиянын 

чоң роль ойногондугу атеисттик тарбиянын эффективдүү болгондугу белгиленет. 

Кыргызстанда совет мезгилинде бул маселеге арналган диссертациялык 

эмгектер жазылган Ю.Г. Петраш, С.Б.Дорженовым, С.Асанкулов, Г.П.Тетевин, 

В.Б.Богатыревдун эмгектери. Алар диний коз караш менен атеисттик партия 

уюштуруучуларынын бийликке болгон таасирин иизилдешкен. Э.Ж.Маанаев ошол  

эле мезгилге таандык атеисттик терминдер жана сөздүктөр жыйнагын даярдаган.  

Орто Азиядагы диний ой жүгүртүүнү, марксисттик идеологияны 

А.Алтымышбаев изилдеп келган. Кыргызстандагы Ислам динини көйгөйлөрүн 

анын ичинен суфийлердин маселесин С.Мамбеталиев өз эмгектеринде анализдеген.  

Кыргыз Республикасы 1991-жылы эгемендуулукту алгандан кийин 

коомчулук менен мамлекеттин ортосунда ээнчилик пайда болгон. Себеби, бир 

жагынан диний иш аракеттер күчөгөн, бирок диний чөйрө менен мамлекет бири-

бири менен кийлигишпөө саясатын тандап алган.  

Эгемендүүлүктү алгандан кийин тагыраак айтканда 1990-жылдардын кийин 

экинчи жарымында өлкөбүздө динчил жарандардын саны кескин өсө баштаган. 

Кыргызстанда салттуу ислам дининен башка ар кандай диний конфессиялардын 

агымдары келип, алардын ишмердүүлүгү да күч алган. Мындай көрүнүш азыркы 

тапка чейин уланууда. Албетте, бул нерселерди көз жаздымда калтырбообуз керек. 

Себеп дегенде биздин жашообузга, жашоо образыбызга диндин кошкон салымы 

чоң. Дин мамлекетин жарандарына чоң таасирин тийгизет. Ошондой эле, өлкөдөгү 

диний абал сөзсүз түрдө ошол элдин маданиятына, салт-санаасына таасирин 

тийгизбей койбойт.  

 Эгемендүүлүктү алгандан кийинки алгачкы жылдарда (1999-ж.) 

республикада кыргыздардын саны 3,1 млн. же калктын 64, 9% түзгөн. Ал эми 

башка улуттар калктын 34,1% түзөт. Алардын ичинде өзбектер -13,8%, орустар-

12,5%, дунгандар- 1,1%, уйгурлар 1,1% ж.б.  

 Жогоруда көрсөтүлгөн полиэтникалык чөйрө поликонфессиалдык коомду 

жаратты, жалпы жонунан алганда эки диний конфессия орун алган. Биринчиси 

Ислам дининин суннит багыты болсо, экинчиси христиан дининин православдары. 

 2013-жылы республикада өткөн социалдык сурамжылоонун жыйынтыгында 

калктын 91% өздөрүн мусулман деп көрсөтүшкөн. Алар Ислам динин ―Ханафий 

мазхабын‖ тутунгандыгы белгиленет.[4]   

Мунун башка мазхабдардан айырмасы ыйгайлуулугу, биздин улуттун каада-

салттарын исламдын баалуулуктарына каршы болбостугу менен мамлекет менен 

дин ортосунда өнөктөш мамиленин өнүгүшүнө шарт түзөт.  

Эң алгач эле 1989-жылы республикада 320 мусулмандарды тейлеген адам 

болгон. Ал эми эгемендүүлүктү алганда 1991-жылы 1-январдагы диний сыйынуу 

үйлөрүн карай турган болсок: 

 Орус православандардын 26 чиркөө имараты болгон,  

 Католик чиркөөсүнүн- 1 имараты, 

 Лютеран чиркөөсүнүн- 6 имараты, 

 Мусулмандардын 40 мечити, 

 Иудейизм дининин - 1 имараты,  

 Баптисттердин - 16 имараты,   

Молокан - 1 үйү болгондугу белгилүү.[5] 

Жогоруда белгиленгендей, анын ичинен мусулмандар коомунун 87% атайын 

имарат менен камсыздалган тагыраак айтканда мечиттери болгон, 46% - 

православандар коомунуку, 19% баптисттердики, 22% - адвенттердики болгон. [1] 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

136 
 

Советтик мезгилдеги жүргүзүлгөн атеисттикке карабастан, ислам дини менен 

мамлекет чыр-чатаксыз жашап кетишине мүмкүнчүлүк түзүлгөн.  

1990-жылы Кыргызстанда 39 мечит иштесе, азыркы тапта өлкө аймагында 

жалпы 2965 мечит бар. Анын эң көбү Ош облусунда жайгашкан. Ошондой эле өлкө 

боюнча жалпы 2807 имам иштейт. [7] 

Аймактар Мечиттин саны  Имамдардын саны  

Бишкек 65 61 

Чүй облусу  404 362 

Ысык-Көл облусу  164 171 

Талас облусу 142 136 

Нарын облусу  156 122 

Ош облусу  875 866 

Жалал-Абад облусу 674 622 

Баткен облусу 388 388 

Ош шаары  77 77 

Жалпы 2965 2807 

 

Азыркы тапта өлкөдөгү диний кырдаалды талдап, мамлекет диний абалды 

жакшыртуу боюнча бир канча иштерди жүргүзүп келген. Бул максатта, коомго 

зыян келтирүүчү, коркунучтуу диний 21 уюмга Кыргызстандын аймагында 

ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. 

 Өлкөбүздө диний абалды көзөмөлдөө үчүн, мамлекеттик саясатты 

натыйжалуу ишке ашыруу үчүн калкка ар дайым обьективдүү маалымат жеткизип 

туруу зарыл. Мамлекеттик органдар ар дайым коомдогу диний абалга объективдүү 

баа берип, өз көзөмөлүнөн чыгарбоосу керек. Дин кызматкерлеринин диний 

сабаттуулугуна көңүл бөлүп, ар дайым жогорулатып туруу зарыл. 
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Современное геополитическое положение Центральной Азии  

в системе мировых держав  
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования внешнеполитических 

курсов стран Центральной Азии, а также дается описание ключевым вызовам и угрозам данного 

региона. Характеризуется политика мировых держав по отношению к странам Центральной Азии. 

Автором акцентируется мысль о том, что страны Центральной Азии в виду их геополитической 

локации вызывают у мировых держав определенный интерес, вследствие владения богатыми 
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энергоресурсами. Автором статьи представлено свое видение возможных путей развития с 

учетом внутренних проблематик и постоянного внешнего влияния.  

Ключевые слова и словосочетания: геополитика; мировая держава; внешняя политика; 

экономика; активная политика.  

Аннотация: Макалада Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясий багыттарынын 

калыптанышы, ошондой эле бул аймактагы негизги чакырыктар жана коркунучтар баяндалат.  

Дүйнөлүк державалардын Борбор Азия өлкөлөрүнө карата саясаты мүнөздөлөт. Автор Борбордук 

Азия өлкөлөрү өздөрүнүн геосаясий абалына карап, бай энергетикалык ресурстарга ээ болгондугуна 

байланыштуу дүйнөлүк державаларда белгилүү бир кызыгууну жаратат деген ойду баса 

белгилеген. Макаланын автору ички проблемаларды жана тынымсыз тышкы таасирди эске алуу 

менен өнүгүүнүн мүмкүн болгон жолдору боюнча өз көз карашын көрсөткөн. 

Түйүндү сөздөр жана сөз айкаштары: геосаясат; дүйнөлүк держава; тышкы саясат; 

экономика; активдүү саясат. 

Abstract: The article discusses the formation of foreign policy courses of Central Asian countries, 

and also describes the key challenges and threats of this region. The policy of the world powers towards the 

countries of Central Asia is characterized. The author emphasizes the idea that the countries of Central 

Asia, in view of their geopolitical location, arouse a certain interest among the world powers, due to the 

possession of rich energy resources. The author of the article presents his vision of possible ways of 

development, taking into account internal problems and constant external influence. 

Keywords and phrases: geopolitics; world power; foreign policy; economy; active politics. 

 

Мировое влияние Центральной Азии (ЦА) объясняется тем, что она имеет 

геополитическое выгодное расположение, гранича с Россией, Китаем, Ираном и 

Кавказом, а также представляя собой территорию, соединяющую Европу, Ближний 

Восток, Южную и Восточною Азию. Значительные энергетические и природно-

ресурсные возможности, транспортно-транзитный потенциал, близость к странам, 

где часты боевые столкновения, к примеру Афганистан – все это имеет влияние на 

безопасность на международном уровне.    

Происходящие изменения геополитической картины мира, вызванные 

распадом СССР и образованием новых независимых государств, уже привели к 

формированию принципиально новой геополитической ситуации в 

центральноазиатском регионе. В связи с этим устанавливаются принципиально 

новые формы сотрудничества в плане взаимного обмена материальных и 

нематериальных ценностей, опыта, достижений и мыслей жителей стран ЦА. 

Центральная Азия из-за своего геополитического расположения является 

платформой, где пересекаются интересы и стратегии внутренних и внешних 

геополитических игроков. Внутренние геополитические игроки – это страны, 

находящие в Центральной Азии, а внешние – это главным образом Россия, США, 

Китай, Евросоюз (ЕС), Иран и Турция [1]. И по определению перспективы 

дальнейшего развития Центрально-Азиатского региона (ЦАР) геополитические 

игроки играют важную роль, так как от них зависит многое в плане оценки 

текущего состояния политик стран, реализации долгосрочных целей, направления 

курса страны, ситуации и безопасности.  

По сравнению Центральная Азия довольно молодой регион с 

незавершенными процессами по формированию институциональных структур, 

систем международной организации и становлению своей культурной и 

политической самобытности. ЦА характеризуется внутренними противоречиями, 

существенной вариативностью самобытностей и культурных практик, а также 

широкого диапазона вариаций наследия предков. 

Современное формирование Центральной Азии сопровождается 

многообразными, противоречащими друг другу процессов в интеграции, которые, 

нужно отметить, аккумулируются мощными геополитическими силами, которые 

принято называть «мировыми державами». 
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Отличительной особенностью Центральной Азии является наличие 

уникальных комбинаций по вызовам и угрозам различного происхождения и 

уровня. Ситуацию еще усугубляет факт конкуренции внешних игроков, которые 

своими действиями и применением различных «мягких» сил могут свести на нет 

большинство попыток, направленных на нейтрализацию имеющихся рисков при 

содействии международной кооперации. В этой связи актуальным становится 

выработка самими центральноазиатскими странами эффективных форм и способов 

долгосрочной кооперации [2]. 

Глобальная неопределенность, которая усиливается, с каждым днем 

вызывает риск потери идентичности и попадания в зависимое положение от 

мировых держав. Это становится проблемой на долгий срок, так как силы 

ключевых внешних игроков на мировой арене подвержены быстрой смене.  

Современное геополитическое обозрение вопроса безопасности 

Центральной Азии состоит из сложных конструкций на нескольких уровней, 

которые имеют параллельные связи. Точнее государства, расположенные на 

территории Центральной Азии являются участниками сразу многих организаций 

различных мировых держав по безопасности в регионе. 

Когда стабильность и устойчивость развития страны в ЦА подвергается 

различным вызовам и угрозам, которые связаны со множеством составляющих, 

такими как обострение внутриполитической ситуации, активизация экстремизма и 

терроризма в регионе, укрепление наркотрафика, водный дефицит, повышенная 

конфликтогенность различных этнических и конфессиональных общностей, 

проблема миграции, маргинализация городов и пр. 

 Межрегиональные и глобальные процессы постепенно втягивают 

Центральную Азию в мировое сообществе, хотя имеется некая неопределенность ее 

по роли и месту и возможно это является некой отрицательной практикой, которая 

может привести к деструктивным показателям. 

Транснациональный характер угроз и низкий уровень самостоятельности 

стран ЦА приводит к тому, что они не могут обходиться собственными силами в 

решении комплекса сложившихся проблем, нивелирования угроз, укрепления 

своих границ, предотвращения и преодоления ситуации кризиса. Современная 

геополитическая ситуация определенно приводит к мысли, что в данных реалиях 

страны Центральной Азии должны интегрировать своими усилия и развивать 

успешное обоюдно доверительное сотрудничество [3].   

По доверительному сотрудничеству до настоящего времени имеются 

апробированные модели, поэтому в ситуации антагонизма стран-соседей, когда 

каждая развивается в противоположном направлении нужно определить и прийти к 

общему знаменателю странам для перспективы успешной интеграции. 

Выход Центральной Азии в мировое геополитическое пространство стал 

катализатором вопросов их приверженности к тем или другим мировым державам. 

Достижение суверенитета пятью странами ЦА привело к необходимости 

нахождения своей «ячейки» по трем различным направлениям в международных 

отношениях. Это: 

 Направление России, которое предполагает консолидирование среди стран 

ССС с привязкой Центральной Азии в перспективе к России; 

 Направление в Центральную Азию, которое означает вовлеченность и 

сплоченность, которая основывается на одной общей культуре народов в 

одном региональном объединении со схожими культурными и этническими 

началами; 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

139 
 

 Направление внешнее, которое определяет их отношение с другими 

странами и территориями, которые предполагают большой выбор 

внешнеполитического ориентирования [4].   

Изначально направление России отвергалась многими политическими 

элитами государств региона. Так как Россия практически была занятой 

внутренними проблематика, которые нужно было решать для укрепления 

политической воли, для проведения экономических реформ, выход из состояния 

кризиса, в котором оказалась Россия после распада советских стран. Поэтому на 

этой стадии сама Россия по отношению к Центральной Азии выражала слабый 

интерес. 

Ожидания имплементации Центральной Азии в форме интегрирования 

тюркских стран и Республики Таджикистан стали нереалистичными, и повлекли за 

собой большие разногласия по поводу отводимой роли для отдельной взятых стран 

региона. В области мировых соглашений существовали значительные просторы, 

которые определяли приоритеты его внешней политики. Это было направление, 

выбранное как основа для первых шагов, которые эти страны предприняли в 

глобальной политике [5]. 

Изначально государства центральноазиатского региона восприняли 

независимость в политике как возможность свободного определения общего для 

страны курса. Некоторые страны ЦА в поисках вдохновения видели в 

имплементации исламских начал страны, некую вовлеченность по религии и 

культуре как общность к исламской нации, а другие смотрели на страны 

Тихоокеанского региона и стремились использовать их практику по экономическим 

достижениям и росту, а третьи стремились быть ориентированными на Западные 

страны и получить их финансовую поддержку. Позже страны ЦА стали понимать, 

что полное внедрение тех или иных систем в их уклад практически невозможен, так 

как каждая страна имеет свою национальную специфику и что здесь можно 

говорить только о каких-то адаптированных элементах. 

Современные движущиеся процессы в центральноазиатском регионе 

политического и экономического характера наглядно показывают 

заинтересованность мировых держав, таких США, Российская Федерация (РФ), 

КНДР, которое дает основание нам делать умозаключение, что в перспективе 

регион может оказаться в подчинительной связи у данных государств. КНДР, РФ, 

конечно, выражают малую заинтересованность, чтобы присутствие в Центральной 

Азии США было усилено. Также отмечаем факт кооперации КНДР и РФ в качестве 

соучредителей и партнеров по Шанхайской организации сотрудничества, 

рассматривают друг друга как возможные соперники в центральноазиатском 

регионе, даже ввиду высокого уровня доверия по актуальным проблемам по 

центральноазиатскому региону. 

Вероятно, это связано с тем, что существует исторический фон, который 

долгое время развивался в рамках одной страны, в результате чего возникло 

желание доказать, что страна может представлять собой полноценного субъекта, 

который самостоятельно развивается как в экономической, в политической сферах 

так и в международных отношениях. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что 

страны региона почти всегда утверждают свое лидерство на основе своих 

политических амбиций, а не реалий нынешней системы международного 

сотрудничества. 

В условиях постоянных видоизменений геополитики и ландшафта планеты 

центральноазиатский регион оказался в кардинально новых условиях.  
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До некоторого времени Центральная Азия находится на относительной 

периферийной зоне мировых отношений. Однако современный 

центральноазиатский регион превращается из периферии к одной из основных 

узлов геополитического поля Евразии. Растущее значение Центральной Азии 

обуславливается несколькими факторами, которые определяют его в качественно 

новом значении. В общем существуют веские теории по поводу того, почему 

возросло значение региона. Одно из них - центральноазиатский регион, 

расположенный в центре Евразии, является стратегически судьбоносной 

территорией для большинства государств, поскольку он влияет на основы 

стабильности и безопасности большей части континента [6]. 

Следующее обоснование - концентрация больших залежей углеводородов. 

Многие страны по всему миру заинтересованы в их применении. Это помогает 

проводить контроль региона, в области топливно-энергетических ресурсов и 

транспортных маршрутов. Кроме этого, Центральная Азия расположена таким 

образом, что образует транспортный коридор посреди Европы и Азии, и 

сосредоточена прямо на развязке стратегических направлений. Государства 

центральноазиатского региона могут получить пути доступа к Персидскому заливу 

посредством Ирана, в Индийский океан посредством Афганистана и Пакистана, в 

Азиатско-тихоокеанский регион посредством КНДР. 

Еще одним фактором растущей значимости центральноазиатского региона 

становится   относительно недавно появившийся факт. Данный факт состоит в 

чрезвычайной важности региона для проведения операций против террористов, 

которые Соединенные Штаты проводят против исламских экстремистов по всему 

азиатскому региону.  

Соединенные Штаты Америки являются одними из ведущих мировых 

геополитических игроков. Финансовые, экономические, военные и технические 

силы Соединенных Штатов Америки по потенциалу обладают большими 

возможностями в глобальном определении, а также относят ее к мировым 

державам, которые преследуют свои интересы.  

Российская Федерация и КНДР также являются лидерами, обладающими 

большой мощью и способностью решать те или иные региональные вопросы, 

которые существуют в регионе, а ЕС политически неоднороден, хотя и является 

обладателем военной и экономической мощи. Поэтому с геополитической точки 

зрения он позиционируется в качестве второго игрока. Однако существует также 

анализ того, что Россия и Китай действуют как региональные сдерживающие блоки 

для Соединенных Штатов. 

В центральноазиатском регионе также есть третьи геополитические силы. 

Эти страны являются региональными государствами, которые обладают 

номинальным суверенитетом, но функционально сильно зависят от центров 

доминантного влияния. В нее входят Иран, Пакистан, Индия, Турция и страны 

постсоветской Азии. 

Поэтому для того, чтобы все народы могли реализовать свои национальные 

интересы и обеспечить устойчивое развитие мирового сообщества, новый мировой 

порядок должен быть многополярным. Без этих прав международные отношения не 

могут быть направлены на мирное сосуществование и сотрудничество. 

В Новом столетии мировое общество находится под влиянием резкого 

ухудшения международной политической и военной обстановки во всем мире. В 

основном это связано с усилением конфликтов между развивающимися мировыми 

и региональными державами, стремящихся сломить господство друг друга, что 

проявляется в военных, политических, экономических, информационных и 
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психологических конфликтах. Фактически, сейчас идет настоящая смешанная 

война между противоборствующими сторонами, которые пользуются всеми 

средствами. Эскалация конфронтации между Соединенными Штатами, странами 

Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Россию, Китай и Иран, угрожает 

устойчивому развитию региона Центральной Азии, одного из важнейших регионов 

для России и Китая, а также политическому, военному и экономическому 

будущему всего миропорядка. Подоплекой этого конфликта, по-видимому, 

является стремление развивающихся стран пересмотреть систему политической 

коммуникации на международной арене, в рамках которой Соединенные Штаты до 

сих пор навязывают мировому сообществу свои собственные ценности. 

Однако на самом деле Запад в Центральной Азии утрачивает свои позиции 

могущественной силы в многополярном мире, а Россия набирает обороты, и данная 

геополитическая ситуация с Украиной тоже заставляет страны ЦА находиться в 

определенной ситуации тревожности. Это определило, что влияние Соединенных 

Штатов и их союзников снижается по мере того, как мир переходит в новую 

геополитическую ситуацию. Возвышение России, как одного из центра мировой 

политики, и Китая как мировой экономической державы, а также быстрый 

экономический подъем региональных держав на разных континентах может 

привести к неожиданному завершению стратегии лидерства США на мировой 

арене.  

Развитие стран Центральной Азии в значительной степени влияет на 

будущий баланс сил на огромном евразийском континенте. Все эти аспекты 

определяют стратегию государств, которые существуют в регионе. И благодаря 

своей многогранной внешней политике Центральная Азия стремится к 

сотрудничеству с мировыми и региональными державами в первую очередь в целях 

экономического развития. С этой точки зрения для России и Китая будет особенно 

важно укреплять финансовый, экономический и инвестиционный потенциал 

Шанхайской организации сотрудничества и поощрять практические шаги по 

укреплению взаимного доверия и партнерства в регионе Центральной Азии в ее 

рамках. 

Таким образом несмотря на то, что центральноазиатский регион многими 

исследователями рассматривается как регион, где происходят деструктивные 

процессы и его нельзя назвать спокойным, ввиду частых рецидивов, таких как: 

политическая нестабильность, терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, 

нелегальная миграция, констатируем что все же страны Центральной Азии сумели 

найти общие методы борьбы с ними. 

  Хотя и сложилось мнение о «взрывоопасности» Центральной Азии и о ее 

крайней нестабильности, все же страны сумели сохранить мир путем 

задействования механизма безопасности.  

По современной геополитической ситуации Центральная Азия испытывает 

переходный период, который имеет зыбкие границы, где присутствует реальный 

риск дестабилизации политической ситуации в регионе, так как имеется влияние 

мировых держав, преследующих свои интересы. Поэтому странам Центральной 

Азии крайне важно в современной геополитической ситуации сохранить свою 

идентичность, практиковать добрососедские отношения, выстраивать эффективные 

коммуникации друг с другом и найти свою траекторию развития и движения к 

устойчивому развитию. 
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Борбордук Азиядагы авторитаризм (Казакстандын мисалында) 

 
Аннотация: Макалада Борбордук Азия мамлекеттеринде (Казакстандын мисалында) 

башкаруунун авторитардык стилинин калыптануу жана трансформациялоо маселеси каралат. 

Бул аймактарда бийликтин аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бутактары чындап бөлүнбөгөнү 

белгиленет. Ошол эле учурда аткаруу бийлиги коомдун өнүгүүсүнүн негизги жолдорун аныктоочу 

күч бойдон калууда.  

Макалада Борбордук Азияда авторитаризмдин пайда болушунун негизги себептери: 

коомдун уруулук (кландык) түзүлүшүнүн сакталышы, консерватизмдин жана андагы исламдын 

таасиринин күчөшү, жарандык коом институттарынын өнүкпөгөндүгү, ошондой эле эски 

партиялык номенклатуранын негизинде жергиликтуу элитанын бийликти башкаруунун 

калыптанышы көрсөтүлгөн. Борбордук Азиядагы саясий партиялардын, эреже катары, 

идеологиялык платформасы жок деп айтсак болот, алардын түзүлүшүндө аймактык, кландык, 

уруулук кызыкчылыктар негизги роль ойнойт.  

Негизги сөздөр: авторитаризм, Казакстан, клан, либералдаштыруу, саясий партия, саясий 

система, Борбордук Азия, башкаруучу элита. 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема становления и трансформации автори-

арного стиля правления в государствах Центральной Азии. Отмечено, что в этих государствах 

исполнительная, законодательная и судебная ветви власти реально не разделены. При этом 

исполнительная власть остается той силой, которая определяет основные пути развития 

общества. Как следствие, проводимые в регионе реформы носят верхушечный характер. В статье 

показаны основные причины появления в Центральной Азии авторитаризма (на примере 

Казахстана): сохранение родоплеменной (клановой) структуры общества, усиление в нем 

консерватизма и влияния со стороны ислама, неразвитость институтов гражданского общества, 

а также формирование местной элиты на базе старой партийной номенклатуры. 

Политические партии Центральной Азии, как правило, не имеют идеологической 

платформы, а при их формировании основную роль играют региональные, клановые и родо-

племенные интересы. На примере Казахстана рассмотрены наиболее важные этапы развития 

политической системы за последние 20 лет.  

Ключевые слова: авторитаризм, Казахстан, клан, либерализация, полити-ческая партия,  

политическая система, Центральная Азия, правящая элита. 

Аnnotation: In the article the problem of formation and transformation of an authoritarian style of 

governance in Central Asia has been considered. Its author claims that the executive, the legislative and the 

judicial branches of government are not really divided. The executive branch remains the force which 

determines the main development trends in society. Consequently, reforms in region have superficial 

nature. Among the main reasons of authoritarianism, established in Central Asia, the author emphasizes on 

the maintenance of tribal (clan) society structure, strengthening of conservatism and influence on the part 

of Islam, weak civil society institutions and the formation of local elite based on old party nomenclature. As 

it was established in the article, the political parties in Central Asia, as a rule, don`t have an ideological 

platform, and their formation is dominated by regional, clan and tribal interests. Their support from voters 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/plotnikov-centralnaya-asia-v-kontekste-mirovoj-politiki.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/plotnikov-centralnaya-asia-v-kontekste-mirovoj-politiki.pdf
http://www.kisi.kz/
http://www.odkbcsto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33724642&selid=17245364
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is determined by the attitude towards the party leader. As an example of Kazakhstan the author examines 

the major stages of its political system development for the last twenty years. 

Keywords: authoritarianism, Central Asia, clan, Kazakhstan, liberalizing, the political system, the 

political party, ruling elite 
 

Акыркы 20 жылда Борбор Азия мамлекеттери башкаруунун авторитардык 

стилинен чыга алган жок. Бул социалдык өзгөчөлүктүн өзгөчөлүгү, либералдык-

демократиялык салттардын жоктугу, ошондой эле мурда аткаруу бийлиги 

тарабынан популярдуу эмес идеяларды кабыл алууну талап кылган жана талап 

кылып жаткан али бүтө элек өткөөл мезгилдин кыйынчылыктары менен 

түшүндүрүлөт. Бул проблеманы Казакстандын мисалында кененирээк карап 

чыгалы. 

Авторитардык режимдердин калыптануу өзгөчөлүктөрү белгилүү чыгыш 

таануучу И.Звягельская белгилегендей, ―Борбор Азия мамлекеттеринин көз 

карандысыздыкка ээ болушу авторитардык режимдердин калыптануу процесси 

менен коштолгон‖ [5, б. 224]. Алардын баары либералдык реформалар аркылуу 

саясий жактан өнүккөн өлкөлөрдү кууп жете албай, жергиликтүү элитанын 

талабына жооп берген өздөрүнүн саясий моделин түзө башташты. Маданий 

салттарды эске алуу менен аймакта жайгашкан мамлекеттердин жетекчилиги 

диндин коомдогу ролунун өсүшүнө тоскоол болбостон, диний институттардын 

жана алардын өкүлдөрүнүн саясий чечимдерди кабыл алуу процессине таасир этүү 

аракеттерине катуу бөгөт койгон. Албетте, башкаруунун авторитардык стили өз 

пикирин билдирүү мүмкүнчүлүгүн, бейөкмөт уюмдарды (БӨУ) түзүүнү, 

оппозициялык партиялардын, эксперттик коомчулуктун жана көз карандысыз 

ММКнын (ЖМК) болушун болжолдогон. Бирок, ошол эле учурда жалпы 

кызыкчылыктарды коргогон калктын калың топтору түрүндөгү өз иерархиясына 

жана аймактык түзүлүшүнө ээ болгон салттуу коомдун элементтери сакталып 

калган. Мындай топтор катары көбүнчө уруулар жана алардын бирикмелери, 

уруктар, уруктар, жамааттар жана адамдардын өздөрүнүн компакттуу жашаган 

жерлериндеги башка бирикмелери чыгышкан. Бул конкреттүү адамдын жүрүм-

турум эрежелерин аныктаган өз ара милдеттенмелердин татаал системасын түзүүгө 

алып келген.  

Натыйжада традициялуулук менен модерндүүлүктүн, авторитаризмдин жана 

либерализмдин элементтеринин айкалышы аркылуу Борбордук Азия 

мамлекеттеринин саясий системаларын түзүү процесси кыйла татаал болгон –. 

Батыш аймактагы саясий системалардын калыптанышына таасирин тийгизген. 

Бирок, жогоруда айтылгандарды эске алып, жергиликтүү элита чыгыштык куулук 

менен демократиянын, пикирлердин плюрализминин жана тең укуктуулуктун 

элементтерин көбүрөөк туураган. АКШ жана анын европалык өнөктөштөрү муну 

байкабоого аракет кылып, уруулук уюмдарды саясий партиялар, мамлекет 

көзөмөлдөгөн структураларды бейөкмөт уюмдар деп адашты. Бул советтик 

бийликтин тушунда колдонулуп келгенге караганда кээ бир учурларда 

башкаруунун катаал методдоруна кайткан өлкөлөр менен мамилелерди 

өнүктүрүүго мүмкүндүк берди. Натыйжада, либералдык баалуулуктар «пайда жана 

таасир үчүн кызыктуу жарышта соодалоочу каражатка» айланган [5, б. 226]. 

 Мындан тышкары, көптөгөн себептерден улам Борбордук Азия 

республикалары Европа Биримдигине ―чакырууларды‖ ала алышкан жок, бул 

аларды саясий системаларын Батышка ылайыкташтыруу стимулунан ажыратты. 

Натыйжада бардык саясий инновациялар көбүрөөк формалдуу мүнөзгө ээ болуп, 

алардын максатка ылайыктуулугу жана мазмуну демократиялык популизмдин 

толкунунда бийликти сактап калууга умтулган башкаруучу элитанын 
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кызыкчылыктары менен аныкталды. Жергиликтүү элита, эреже катары, 

коммунисттик идеологиядан баш тарткан, бирок административдик ресурска басым 

жасоо менен эски башкаруучулук мамилелерди сактап калган эски партиялык 

номенклатурадан түзүлгөндүгүн белгилей кетүү керек. Казак изилдөөчүсү 

Е.Сейлехановдун пикири боюнча, ошол кезде «постсоветтик мейкиндикте 

демократиялаштыруу процесстеринин өнүгүшүнө терс таасирин... Россияга саясий 

жана идеологиялык көз карандылык көрсөткөн» [11, б. 62].  

Буга кандайдыр бир деңгээлде кошула алабыз, анткени 1993-жылдагы 

октябрь окуясынан кийин Орусияда коммунисттик кайра калыбына келтирүүгө жол 

бербөө үчүн президенттик вертикал бийликтин башка бутактарына зыян келтире 

тургандай бекемделе баштаган. Ушундай эле көрүнүш Орто Азия 

республикаларында да болгон, бирок ал экономикалык көйгөйлөрдүн 

чечилбегендигинен улам келип чыккан. Борбордук Азия мамлекеттеринин 

эгемендүүлүккө ээ болушу да чыныгы же мифтик каармандардын негизинде өз 

тарыхын жазуу, калктуу конуштардын, көчөлөрдүн жана маданий объектилердин 

атын өзгөртүү аркылуу улуттук өзгөчөлүктү издөө менен коштолгон. Системаны 

түзүүчү элемент катары коомдо консерватизмди чыңдоо жана кландык жана үй-

бүлөлүк байланыштарды чыңдоо, бул сөзсүз түрдө башкаруунун авторитардык 

стилине алып келген.  

Натыйжада, Борбордук Азиянын беш мамлекетинде тең бир катар 

айырмачылыктарга карабастан, бийлик парламенттин, массалык маалымат 

каражаттарынын жана жарандык бийликтердин эч кандай реалдуу көзөмөлү жок, 

―бекем колдун‖ жардамы менен сакталган окшош саясий системага ээ. [3]. 

Эгемендүүлүктү алгандан кийин пайда болгон көп партиялуу система да 

спецификалык өзгөчөлүктөргө ээ болду. Батыштан айырмаланып, Борбордук 

Азиядагы саясий партиялардын, эреже катары, идеологиялык платформасы жок.  

Бул нерсе көп сандаган парламенттик шайлоо өнөктүктөрүндө ачык 

байкалды. Бүтүндөй кырдаалды талдоо менен Борбордук Азиянын авторитардык 

мамлекеттеринде бийликтин аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бутактары чындап 

бөлүнбөгөнүн белгилей кетүү керек. Аткаруу бийлиги коомдун өнүгүүсүнүн 

негизги жолдорун аныктоочу күч бойдон калууда.  

Казакстанда башкаруунун авторитардык стилинин калыптануу 

өзгөчөлүктөрүнө дагы токтололу. 

Жумшак авторитаризм Казакстан Республикасынын (РК) саясий системасы 

үч уруулук бирикменин өкүлдөрүнүн бийлик үчүн күрөшүнүн жүрүшүндө ишке 

ашкан меценат-кардар мамилелери менен аныкталат: аксакал (Түштүк жана 

Түштүк-Чыгыш Казакстан), Орто (Түндүк, Борбордук жана Чыгыш Казакстан) 

жана Кичи (Батыш Казакстан) жүздөр. Бул бирикмелер XVII кылымдын башында 

пайда болгон, бирок алардын ортосундагы карама-каршылыктар республиканын 

тургундарынын арасында терең тамыр жайган. Учурда казактардын 35% Улуу 

Жүздө (11 урук тобунда), 40% Ортодо (7 урук тобунда), 25%и Кичи (3 урук 

тобунда) өзүнчө. Жүз иерархиясына кирбеген, өзгөчө урмат-сыйга ээ болгон чакан 

топтор – «тора» жана «кожа» - Чыңгыз хандын урпактары жана казак талааларына 

исламды алып келген алгачкы арабдар.  

Казакстан Республикасынын мурдагы  президенти, мурда республиканын 

Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи секретары Н. Назарбаев бул 

ашыкча чыңалууну болтурбоого жана акыркы 20 жылдын ичинде өзүнүн 

өнүгүүсүнүн бир нече маанилүү этаптарын басып өткөн республиканын саясий 

системасына алардын таасирин чектөөгө мүмкүндүк берет [4].  
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Алардын биринчиси (1991-1993-жылдар) Советтер Союзунун кулашы жана 

союздук республикалардын көбүнүн «эгемендүүлүктүн катапульты» менен 

шартталган. Бул учурда негизги көңүл жаңы саясий системаны түзүүгө эмес, 

учурдагыны жок кылууга бурулган. 

Бул этаптын логикалык корутундусу 1993-жылдын январь айынын аягында 

Конституциянын кабыл алынышы болду, ага ылайык Казакстан Республикасы «өз 

тагдырын өзү чечкен казак элинин мамлекеттүүлүгүнүн формасы» [2, б. 15]. Негизи 

бул Конституция Казакстан Республикасынын Советтик Жогорку Кеңеши 

тарабынан киргизилгенден бери өткөөл мүнөздө болгон, ошону менен бирге 

Казакстандын көз карандысыздыгын жана мамлекеттүүлүгүн орнотуу процесси 

жүрүп жаткан. Ошол эле учурда мындай процесстин максаты жалпы таанылган 

либералдык баалуулуктарга жана жарандык укуктар менен эркиндиктердин 

принциптерине, саясий плюрализмге, бийликти конституциялык бөлүштүрүүгө 

негизделген демократиялык, светтик, укуктук жана социалдык мамлекет экендиги 

расмий түрдө белгиленген мыйзам үстөмдүгү болуп саналат.  

 Натыйжада мамлекеттик башкаруу аппараты деидеологиядан ажыратылды, 

президенттик, парламентаризм жана конституциялык адилеттүүлүк институттары 

калыптанды, көп партиялуулуктун негиздери түптөлдү, өлкөнүн саясий турмушун 

либералдаштыруунун негизинде Мыйзам чыгаруу базасы түзүлдү.  

Экинчи этапта (1993-1995-жж.) Казакстан Республикасында коомдук-саясий 

чыңалуу кескин күчөдү, бул өлкөнүн жетекчилигин авторитардык артка чегинүүгө 

түрттү. Буга өлкөнүн Жогорку Кеңешинен эки палаталуу парламентине өтүү 

мезгилинде (төмөнкүсү – Мажилис, жогоркусу – Сенат) ―Кошумча ыйгарым 

укуктарды убактылуу берүү жөнүндө‖ мыйзам көмөктөшкөн. Казакстан 

Республикасынын Президентинин жана жергиликтуу администрациялардын 

башчыларынын» республикада күчүндө болгон. Бул мыйзам 2005-жылдын 1-

январынан тартып гана күчүн жоготкон, бирок 1994-жылдын мартында 

парламенттик шайлоо өткөн. Мындан тышкары, өлкөнүн эскирген Конституциясы 

өз ишин уланткан. Натыйжада бийлик боштугун президент толтурду, ал 1995-

жылдын апрелинин аягында референдумдун негизинде өзүнүн ыйгарым укуктарын 

2001-жылдын 1-декабрына чейин узартты.  

Референдум бул жобону мыйзамдаштырып, президенттик бийликти иш 

жүзүндө көз карандысыз кылып, башка бутактардан – мыйзам чыгаруу, аткаруу 

жана сот бийликтеринен жогору турат. Расмий маалыматтар боюнча, бул чечимди 

референдумга добуш бергендердин 89%ы колдоду. 

Жаңы Конституциянын 61-беренесине ылайык, өлкөнүн президенти мыйзам 

долбоорлорун кароонун артыкчылыктуулугун аныктоого, ошондой эле мыйзам 

долбоорун шашылыш түрдө кароо боюнча парламентке сунуш киргизүүгө укук 

алды. Акыркы учурда парламент бул долбоорду ал сунушталган күндөн тартып бир 

айдын ичинде кароого милдеттүү болчу. Эгерде бул талап аткарылбаса, президент 

парламент тарабынан жаңы мыйзам кабыл алынганга чейин мыйзамдуу күчүнө 

кирген жарлык чыгара алмак. Президент ошондой эле парламентке жана соттордун 

– жана соттордун жеке дайындоо системасы аркылуу таасир этүүгө мүмкүнчүлүк 

алды. Кошумчалай кетсек, 1993-жылкы Конституцияга ылайык, эң жогорку аткаруу 

бийлигин көзөмөлдөө укугуна ээ болгон Конституциялык сот кеңеш берүүчү гана 

укуктарга ээ болгон Конституциялык кеңешмеге айланган.  

Мунун баары экономика тармагындагы бир катар кечиктирилгис 

милдеттерди тез арада чечүүгө көмөктөшсө да, өлкөнү башкаруу стилиндеги 

авторитаризмди ырастады. Мына ошондо саясий туруктуулук Казакстан 

Республикасынын саясий системасынын өнүгүүсүнүн негизги принциби катары 
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таанылган, ошол эле этапта социалдык чөйрө үчүн бардык жоопкерчиликти өзүнөн 

―таштап‖, ―социалдык адилеттүүлүктүн‖ жана ―социалдык камсыздоонун‖ 

зарылчылыгы жөнүндө айтууну улантуу менен мамлекет өзүн «майда 

менчиктештирүү» деп аталган процесс башталган.   

Бул коомдун саясий жана социалдык чөйрөлөрүндөгү терс тенденцияларга 

алып келди.Үчүнчү этапта (1995-1998-жж.) ―чоң приватташтыруунун‖ 

шарттарында авторитардык жаңылануу процесси жүрүп, төмөндөгүлөргө алып 

келди:  

- биринчиден, трансулуттук корпорациялар Казакстан Республикасынын 

өнөр жай өндүрүшүнүн 40%ке чейинкисин жана тышкы сооданын 50%ке 

чейинкисин көзөмөлдөй баштады;  

– экинчиден, казак изилдөөчүсү Н.Амрекуловдун айтымында, «клан 

(партиялардан, профессионалдык жамааттардан ж.б. айырмаланып) кайрадан 

элиталык топтордун үстөмдүк кылуучу формасына айланды» [1, б. 71].  

Бул Казакстанда полицентризмдин калыптанышынын, башкача айтканда, 

бийлик-менчиктин көптөгөн өз алдынча борборлорунун бир убакта болушунун 

зарыл шарты болуп калды;  

- үчүнчүдөн, калктын кирешеси боюнча олуттуу дифференциация болгон. 

Ошентип, 1990-жылдардын аягында  Казакстанда эң бай калктын үлүшү 3,3%ды, ал 

эми эң аз бакубат жашагандар – 61ден 68%ке чейин. Чындыгында коом «укук-

артыкчылык» духунда бөлүнүп чыкты. 

Каралып жаткан мезгилдин ичинде өлкөдө президенттик бийликти олуттуу 

түрдө чыңдоо саясаты жүргүзүлдү. Бул төмөнкү себептерден улам болгон:  

– 1990-жылдардын аягына чейин өлкөнүн ички дүң продукциясынын 

төмөндөшү уланган;  

- "шок терапиясы" деп аталган экономикалык саясаттын оор социалдык 

кесепеттери жоюлган жок;  

— Батыштан күтүлгөн, экономикалык кризистен чыгуу үчүн зарыл болгон 

ири каржылык жардам келген жок, 

 - биз өзүбүздүн күчүбүзгө таянышыбыз керек болчу, ошондуктан «Азия 

жолборсторунун» экономикалык өнүгүү модели тандалды.  

Төртүнчү этапта (1998-жылдан 2004-жылга чейин) Казакстан 

Республикасынын саясий системасы «башкарылган демократия» моделинин 

негизинде курулган. Ал демократиянын институционалдык элементтерин 

өнүктүрүүдө президенттик бийликти бекемдөө аркылуу системанын туруктуулугун 

жогорулатуу идеясына негизделген. Чындыгында «үй-бүлөдөн» жана анын эң 

жакын санаалаштарынан турган адамдардын тар тобунун колунда топтолгон 

мүлктү кайра бөлүштүрүүгө жол бербөө башкы максат болгон. Мына ушундан 

улам бийликтегилер материалдык ресурстардын, жок эле дегенде, кандайдыр бир 

деңгээлде андан көз каранды эмес адамдардын колунда топтолушунан улам 

көбүрөөк коркуп калышты [13]. 

Мезгил-мезгили менен бул күрөш саясий кризистерге алып келе баштады. 

1998-жылдын октябрында Н.Назарбаев Казакстан Республикасынын 

Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөргөн. Бул бир жагынан 

президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартуу жана президентти шайлоодо 65 

жаштан жогорку чекти алып салуудан улам авторитаризмдин күчөшүнө өбөлгө 

түздү. Ал эми экинчи жагынан, бул демократиялаштыруунун кээ бир 

элементтеринин пайда болушуна алып келди, мисалы, Казакстан Республикасынын 

Парламентинин төмөнкү палатасында партиялык тизме боюнча шайланган 

депутаттар үчүн кошумча 10 мандаттын пайда болушуна байланыштуу. Келечекте 
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башкаруучу бийлик 2002-жылдын январь-апрель айларындагыдай «демократиялык 

оппозицияга» чейинкидей өз укуктарын такай коргоп, ички чыр-чатакты (мисалы, 

2001-жылдын күзүндө Р. Алиев менен «Жаш түрктөрдүн» ортосунда) чечиши керек 

болчу. ). Ошол эле учурда коомдук-саясий чыңалуунун топтолгон «буу» түшүп 

кетти. 

Саясий системаны реформалоо 2004–2007-жылдары реформанын жаңы 

этабы өттү. Ошол мезгилде олуттуу экономикалык ийгиликтердин жана өлкөнүн 

калкынын социалдык абалынын турукташтырылышынын фонунда Казакстан 

Республикасынын кыйла катаал (авторитардык) башкаруу стили адамдардын 

ишкердик жана жарандык активдүүлүгүнө тоскоол боло баштаган. Оппозициянын 

күчөшү, элитанын ичиндеги карама-каршылыктардын күчөшү жана коомдун 

демократияга умтулуусу саясий турмушту либералдаштырууну талап кылды. Бул 

Казакстандын саясий системасын демократиялаштыруу боюнча эл аралык 

милдеттенмелерине толугу менен жооп берди. Бийликтеги бийлик парламенттин 

аткаруу бийлиги менен болгон мамилесинде ролун жогорулатууга, 

пропорционалдык шайлоо системасын киргизүүгө жана бийликчил партияларды 

―Нур Отанга‖ бириктирүү аркылуу партиялык системаны өркүндөтүүгө макул 

болду. ).  

Мындан тышкары, ата мекендик БӨУлар мамлекеттик социалдык заказ 

системасы аркылуу колдоо алышкан. Бирок парламент президент көзөмөлдөгөн 

орган бойдон калды. 

Ошол эле учурда президенттик мөөнөттү 7 жылдан 5 жылга кыскартуу 

боюнча түзөтүүлөр 2012-жылдан кийин Н.Назарбаевдин мамлекет башчысы катары 

мөөнөтү аяктагандан кийин киргизилип, ал үчүн кайра шайлоолордун саны боюнча 

норма алынып салынган. Ал эми жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизги 

милдети анын жеке бийлигинин режимин чыңдоо жана бардык атаандаштыкты 

жоюу болгон.  

2008-жылы Казакстан Республикасынын Президенти өлкөнүн саясий 

системасын өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча жаңы сунуштарды киргизген. 

Алар саясий партияларды мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн кыйла жагымдуу 

шарттарды камсыз кылуу, экиден кем эмес партиянын катышуусу менен 

парламентти түзүүнүн укуктук механизмдерин, шайлоо процессинин процедуралык 

механизмдерин өркүндөтүүнү, ошондой эле ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ашыкча 

бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюуну камтыйт. 2010-жылдын июнь айынын 

орто ченинде Н.Назарбаевге Казакстан Республикасынын Биринчи Президенти – 

Улут лидеринин статусу расмий түрдө ыйгарылса, декабрда Усть-Каменогорск 

шаарында өткөн форумда өлкөнүн коомдук ишмерлери Н. Казакстан жалпы элдик 

референдум өткөрүү менен өлкө президентинин ыйгарым укуктарын 2020-жылга 

чейин узартууну сунуштады. Декабрдын аягында Казакстан Республикасынын 

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) тиешелүү демилгелүү топту каттады, алар 

абдан тез чогулду. 

Казакстандыктардын 315 миңге жакын колу (референдум өткөрүү үчүн 200 

миң кол жетиштүү болгон). Казакстан Республикасынын Парламентинин 

Мажилиси президент Н.Назарбаевге Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча 

анын президенттик ыйгарым укуктарын узартуу үчүн референдум дайындоо 

жөнүндө кайрылууну бир добуштан кабыл алды. Бул чечимди Казакстан 

Республикасынын Парламентинин Сенаты колдоду. Бирок, 2011-жылдын 7-

январында президент Н.Назарбаев Казакстан Республикасынын Конституциясына 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду жалпы элдик шайлоолорсуз эле өз ыйгарым 

укуктарын кеңейтүү боюнча республикалык референдумга киргизүү боюнча өлкө 
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парламентинин сунуштарын четке каккан. Мунун негизги себеби, Евробиримдик 

менен АКШ бул демилгени айыптап, аны ―республиканын демократиядан 

чегиниши‖ [10] деп эсептеген. 

31-январда Казакстан Республикасынын Конституциялык кеңеши шайлоону 

референдум менен алмаштыруу мыйзамын конституциялык эмес деп тапты. 

Мындан чыгуунун жолу 2011-жылдын 3-апрелинде мөөнөтүнөн мурда 

президенттик шайлоо өткөрүүдөн табылган. Аларды өткөрүүнүн натыйжасында 

Н.Назарбаев 95%дан ашык добушка ээ болуп, төртүнчү мөөнөткө президент болуп 

кайра шайланды.Формалдуу түрдө Казакстан Республикасында көп партиялуу 

системанын идеясы ишке ашты. Ушул максатта 2011-жылдын ноябрь айында 

Президент Н.Назарбаев «Төртүнчү чакырылыштагы Казакстан Республикасынын 

Парламентинин Мажилисин таркатуу жана Казакстан Республикасынын 

Парламентинин Мажилисинин депутаттарын кезексиз шайлоону дайындоо 

жөнүндө» Жарлыкка кол койгон».  

2012-жылдын январында шайлоо өтүп, анда ―Нур Отан‖ Элдик-

демократиялык партиясы 81%, ―Ак жол‖ демократиялык партиясы жана 

Коммунисттик элдик партия 7% добуш алган [9]. Башка саясий партиялар 

парламентке өткөн жок. Парламенттик шайлоонун күтүлгөн жыйынтыгын 

административдик ресурсту колдонуу менен гана байланыштырбоо керек. Орус 

изилдөөчүсү А.Зубов «Азия коому реалдуу бийликтин аны тынымсыз колдонуу 

укугун тааныйт, бул үстөмдүк кылуучу партиянын бөлүнбөгөн үстөмдүгүнүн 

узактыгын билдирет, ошондуктан Чыгыш коомдорундагы мындай партиялар 

көпчүлүктүн колдоосун камсыздай алат» деп эсептейт. [6, тартып. 24].  

Ошол эле учурда партияларга болгон мамиле түздөн-түз идеологияга 

байланыштуу эмес, партия лидеринин инсандыгы менен аныкталат. Мындан 

тышкары, Казакстан Республикасында Президент Н.Назарбаевге болгон 

ишенимдин деңгээли өтө жогору. Ошентип, 2007-жылдын октябрь айында 

респонденттердин 87% ага ишеним көрсөтүшкөн. Ал эми Eurasian Monitor 

маалыматы боюнча Казакстанда калктын 72%ы өз жашоосуна канааттанса, 27%ы 

гана ага канааттанбайт [7].  

Мындай шартта жогору жактан түзүлгөн жалгыз президентти колдогон 

партия жөн эле саясий ийгиликке жетүү алдында турат. Ошого карабастан, 

белгилүү казак изилдөөчүсү К.Сыроежкиндин айтымында, Казакстанда курулган 

авторитардык бийлик системасы «өзүнүн ички ресурсун иш жүзүндө түгөткөн 

жабык типтеги түзүлүш» [12, б. 161].  

Муну мунайчылардын иш таштоосу социалдык жарылууга алып келген 

2011-жылдын май айында Жаңы-Өзөндөгү каргашалуу окуя тастыктады. 

2019-жылдын 19-мартында Н.Назарбаев арызы боюнча 2019-жылдын 20-

мартынан тартып президенттин отставкасы жөнүндө жарлыкка кол койгон.  

Президенттин ыйгарым укуктары Казакстан Республикасынын 

Конституциясына ылайык, 20-мартта палаталардын биргелешкен жыйынында ант 

берген өлкөнүн парламентинин сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаевге 

өткөрүлүп берилди. Андан кийин Назарбаев өлкөнүн Коопсуздук кеңешинин 

башчысы, Казакстандын Конституциялык кеңешинин мүчөсү жана башкаруучу 

«Нур Отан» партиясынын төрагасы кызматын 2021-жылдын 23-ноябрында сактап 

турган. 

2022-жылдын 2-январында суюлтулган газдын баасы кескин көтөрүлүп 

кеткенден кийин өлкөдө баш аламандык башталган. 2022-жылдын 5-январында 

өлкөдөгү массалык нааразылык акцияларынын, анын ичинде Назарбаевдин 

саясаттан кетишин талап кылуунун фонунда Токаев анын ордуна Коопсуздук 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

149 
 

кеңешинин төрагасы болуп дайындалды. Назарбаевдин көптөгөн жакындары жана 

жакын санаалаштары республиканын жетекчилигиндеги кызматтарынан ажырай 

башташты.  

11-январда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев окуяны 

мамлекеттик төңкөрүш аракети катары баалады Борбордук Азиянын бардык 

мамлекеттеринде авторитардык башкаруу стили сакталып турат, Казакстан менен 

Кыргызстанда салыштырмалуу жумшак, Өзбекстан менен Түркмөнстанда катаал. 

Ошол эле учурда саясий реформалар алгачкы эки штатта гана жүргүзүлүүдө. 

Калгандарында Батыш менен жакшы мамиледе болуу үчүн гана туурап жатышат. 

Борбордук Азия мамлекеттеринин башкаруучу элитасын саясий 

өзгөрүүлөргө түрткөн бир нече факторлор бар:  

- биринчиден, бул бийликти өткөрүп берүү маселеси. Бул пенсия курагына 

жеткен Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын азыркы жетекчилери 

үчүн эң актуалдуу;  

– экинчиден, регионду демократиялаштырууга кызыкдар АКШ жана анын 

европалык өнөктөштөрү Борбор Азия мамлекеттеринде саясий өзгөрүүлөрдү талап 

кылууда. Бирок тарыхта калыптанып калган саясий жана маданий шарттар бул 

маселеге тең салмактуу мамилени талап кылууда. Демократияны таңуулоо светтик 

оппозиция исламчыларды бийликти басып алуудан токтото албайт дегенге алып 

келиши мүмкүн. Дагы бир жол алда канча жагымдуу – авторитаризмди дозалап 

алсыратуу, бул жергиликтүү калктын кызыкчылыгына толук жооп берет [5]; 

- үчүнчүдөн, региондо жайгашкан мамлекеттердин саясий системаларын 

реформалоо зарылдыгы мамлекет ичиндеги да, мамлекеттер аралык да мүнөзгө ээ 

болгон улуттар аралык көйгөйлөрдүн көптүгү менен шартталган. Алар Казакстан 

менен Түркмөнстандан башка бардык мамлекеттерге күчтүү дестабилдештирүүчү 

таасирин тийгизет. 
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Кыргызстанда уйгурлардын демографиялык өнүгүүсү 

 
Аннотация. Кыргызстан полиэтникалык өлкө жана республикада кыргыздар менен бир үй 

бүлө катары көп сандаган улуттар - өзбектер, орустар, украиндер, белорустар, дунгандар, 

корейлер жана башка көп сандаган улуттар жашап, эмгектенип, жана анын өнүгүшүнө 

катышууда. Уйгур этносунун да өлкөнүн бул этникалык жамааттарынын арасында өзүнүн орду 

бар. 

Өзөктүү сөздөр. Уйгур, Кыргызстан, диаспора, демография, тил, маданий өнүгүү.  

Аннотация. Кыргызстан – многонациональная страна и одной семьей с кыргызами 

живут, работают и участвуют в ее развитии многие национальности – узбеки, русские, украинцы, 

белорусы, дунгане, корейцы и многие другие. Уйгурская этническая группа также занимает место 

среди этих этнических групп в стране. 

Ключевые слова. Уйгуры, Кыргызстан, диаспора, демография, язык, культурное развитие. 

Annotation. Kyrgyzstan is a multi-ethnic country and as a family with Kyrgyz people, many 

nationalities - Uzbeks, Russians, Ukrainians, Belarusians, Dungans, Koreans and many others live, work 

and participate in its development. The Uyghur ethnic group also has a place among these ethnic groups in 

the country. 

Key words. Uyghur, Kyrgyzstan, Diaspora, Demography, Language, Cultural Development. 

 

Кыргыз Республикасы көп улуттуу мамлекет, анын аймагында 100 ашык 

улуттун өкүлдөрү жашайт, ошолордун катарында уйгур эли да бар. Алар биздин 

көп улуттуу өлкөбүздүн бөлүнгүс бөлүгү. Кыргызстандагы башка этностор сыяктуу 

эле уйгурлардын арасында да этносоциалдык процесстер интенсивдүү жүрүп жатат 

– алардын саны көбөйүүдө, билим деңгээли жогорулап жатат, алар башка элдер 

менен бирге коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндө иштешет, мамлекеттик 

башкарууда, алардын маданий салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө катышууда. 

 Уйгурлар өнүгүүнүн узак жолун басып өтүшкөн, эми алар Кыргызстандын 

башка этностук жамааттары менен бирге өлкөнүн тагдыры жана анын келечеги 

үчүн жооптуу. Бирок Кыргызстандагы уйгурлардын тарыхы, маданий мурасы, тили 

жана башка коомдук турмушунун аспектилери алиге чейин өзүнчө комплекстүү 

изилдөөнүн предмети боло элек. Кыргызстанда уйгур диаспорасынын түзүлүшү, 

алардын Совет бийлигинин алгачкы жылдарында социализмди курууга, артта 

калган агрардык районду коллективдештирүүгө жана индустриалдаштырууга 

катышуусу коом таануучулардын терен изилдөөсүн талап кылат. Уйгурлар 

Кыргызстандын башка элдери сыяктуу эле саясий репрессиянын жана Улуу Ата 

Мекендик согуштун жылдарында абдан азап чеккен. Согуштан кийинки мезгилде 

жана Кыргызстандын эгемендигинин калыптанышында уйгурлар өлкөнүн 

өнүгүүсүнүн жалпы ишине активдүү катышып келишет. 

 Уйгур таануу XX кылымдагы түрк таануу илиминин өзгөчө тармагы. Өткөн 

кылымда европалык изилдөөчүлөрдүн СУАРга кирүү мүмкүнчүлүгү 

чектелгендиктен, уйгур таануунун ар кандай багыттары бирдей эмес өнүккөн. 

Изилдөөчүлөр же орто кылымдагы уйгур жазма эстеликтеринин анализине, же XX 

кылымдын башында эле Чыгыш Түркстанда жүргүзүлгөн археологиялык 

казуулардын жыйынтыктарына өзгөчө көңүл бурушкан. А.Штайн менен 

А.Лекоктун экспедициялары жана байыркы жана орто кылымдардагы уйгурлардын 

монументалдык өнөрүн ачкандар. [1.].  

Уйгурлардын келип чыгышы жана алардын саясий жана этномаданий 

өнүгүүсүнүн негизги этаптары, өзгөчө байыркы жана орто кылымдарга тиешелүү 

маселелер орус жана батыш европалык окумуштуулардын эмгектеринде бир аз 

деталдуу изилденген [2.]. XX кылымдагы уйгур таануунун дагы бир ийгиликтүү 
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багыты уйгур тилинин тарыхын жана азыркы абалын изилдөө болгон. Алдыңкы 

түркологдор уйгурлардын салттуу турмушуна жана ишенимине байланыштуу 

(башка нерселер менен катар) бай терминологияны камтыган сөздүктөрдү 

түзүшкөн. 

 XX кылымдын ортосунан тартып, XIX кылымдын аягында көчүп келген 

―советтик уйгурларды‖ бир топ интенсивдүү изилдөө башталган. Шинжаңдан Орто 

Азияга чейин (эң чоңу казак тобу, ошондой эле Фергана, Кыргызстан, Тажикстан, 

Түркмөнстандагы уйгурлар) алардын тарыхы, салттуу чарбасы, материалдык 

маданияты, салттуу турмушунун айрым өзгөчөлүктөрү, дүйнө таанымы жана 

ырым-жырымдары, ошондой эле XIX кылымдагы орус саякатчыларынын 

уйгурларды изилдөө тарыхы боюнча эмгектер жарык көргөн. Алардын арасынан 

теманын актуалдуулугу үчүн эң маанилүү болгондордун арасынан И.В.Захарова 

[3.], Р.Д.Ходжаева [4.], А.М. Решетов [5.], Г.М.Исхаков [6.], JI.A. Чвыр [7.]. жана 

башкалардын эмгектерин белгилеп кетүүгө болот.  

Уйгур окумуштуулардын ичинен Тургун Алмастын [8.] «Уйгурлар» китебин 

белгилеп кетүүгө болот жана ал эки нерсе менен өзгөчөлөнөт. Биринчиден, бул 

уйгурлардын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы боюнча уйгур тарабынан 

жазылган жана расмий түрдө басылып чыккан биринчи тарыхый эмгек (китеп 1989-

жылы уйгур тилинде жарык көргөн). Экинчиден, автор кеңири булактарга, биринчи 

кезекте кытайлык материалдарга таянып, уйгур элинин тарыхынын көйгөйлөрүн 

баса белгилеген. 

 1926-жылдагы СССРдин калкын каттоонун маалыматы боюнча 

Кыргызстанда 8,3 миң уйгур болгон, бул автономиялуу республиканын жалпы 

калкынын 0,8ин түзгөн, анын ичинде шаардыктар – 1,5 миң, айылдыктар – 6,7 миң. 

Уйгурлардын Кыргызстандын аймагына отурукташуусуна мүнөздүү өзгөчөлүк 

Фергана өрөөнүндө негизинен Кашкардан келген келгиндер отурукташкан. Фергана 

өрөөнүндө отурукташкан дыйканчылык өзбек калкына тили, жашоо-турмушу жана 

маданияты жакын кашкарлар, ал эми Иле аймагынан келгендер негизинен Жети-

Суудагы кыргыз, орус жана казак калкынын арасында отурукташкан [9.]. 

2009-жылдагы Кыргыз Республикасындагы эл каттоого ылайык, 

Кыргызстанда 48 543 уйгур жашаган.  

Кыргызстанда 2021- жылы уйгурлардын саны 60210 адамды түздү [10.]. 

Кыргызстанда уйгурлардын саны узак мөөнөттүү көбөйүүдө – акыркы жылдарда 

жылдык өсүш 2%дан ашык мааниге жетти. Бул тенденция Кыргызстандын 

аймагында табигый өсүш орточо көрсөткүчтөн жогору болгон башка түрк элдерине 

да тиешелүү (түркмөндөр, түрктөр, кыргыздар, өзбектер). Түрк элдеринин ичинен 

1989-жылдан бери саны жарымынан көбүрөк кыскарган татарлар гана 

өзгөчөлөнгөн [11.]. 

Кыргызстандагы уйгурлардын саны боюнча бул статистиканы ишенимдүү 

деп айтууга болот, анткени бул жагынан Кыргызстан улуттук топтордун 

өкүлдөрүнүн санын атайылап бурмалай турган өлкө эмес. Ага карабастан уйгур 

коомчулугунун кээ бир өкүлдөрү бул цифралар менен кээде макул эмес жана 

уйгурлардын так санын аныктоодогу кыйынчылыктарга көңүл бурушат. 

Кыргызстандын аймагында уйгурлар бирдей жайгашкан эмес, статистикалык 

маалыматтарга таянсак– 15276 уйгур Чүй облусунда (Кыргызстандын жалпы 

калкынын 31%ы, эң көп саны Ысык-Ата жана Аламүдүн облустарында) жашайт. 

Алардын 93%ы уйгур тили биринчи тил катары колдонуларын айтышкан. Борбор 

калаа Бишкекте 13 380 уйгур (бардык кыргыз уйгурларынын 28%) жашайт жана 

алардын 90% уйгур тилин эне тили деп эсептешет. 
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 Кыргызстандын түштүгүндө уйгурлардын басымдуу бөлүгү Ош облусунда 

(11181 адам, бул Кыргызстандагы бардык уйгурлардын 23%ин түзөт), биринчи 

кезекте Кара-Суу облусунда (Ош областындагы бардык уйгурлардын 93%) жашайт. 

Уйгур калкынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – бул айыл калкы – Ош 

облусундагы уйгурлардын 94% айылдарда жашашат. Ошол эле учурда Ош 

облусунун аймагындагы уйгурлар билим түзүмү ортодон төмөн болгон этносторго 

кирет (өзбектер же түрктөр менен бирге уйгурлардын 4,4% жогорку билимге ээ) – 

тескерисинче, татарлар жана орустар бир кыйла жогорку билимдүү түзүм ортодон 

жогору, жогорку билимдүү кыргыздардын үлүшү орточодон бир аз жогору. 

 Жалал-Абад облусунда 3271 уйгур (Кыргызстандагы бардык уйгурлардын 

6,7%) жашайт. Ал эми бул аймакта негизинен айыл калкы жөнүндө сөз болуп 

жатат, бирок бул жерде уйгурлардын дээрлик үчтөн бири шаарларда жашайт. 

Уйгур калкынын басымдуу бөлүгү (59%) уйгур тилин эне тили катары санашат. 

Баткен облусунда уйгурлардын үлүшү облустун бардык тургундарынын 0,1% дан 

азын түзөт.  

 Бүгүнкү күндө уйгур этнонимин уйгурлардын өздөрү да, кыргыз бийликтери 

да бардык жерде колдонгонуна карабастан, оригиналдуу аталышты – кашгарларды 

кездештирүүгө болот. Дал ушул Кыргызстандын түштүгүндө орто жана улуу 

муундун өкүлдөрү уйгурларды азыркыга чейин ушинтип аташат. Демек, ички 

түзүлүшү жагынан уйгурлар бир түрдүү эмес, же бир этнонимдин астында биригүү 

процесси, консолидация процесси жүрүп жатат десек болот. Экинчи жагынан 

алганда  алардын уйгур, кашгарлык деп бөлүнүүсү алардын жалпы 

демографиясына, анын статситикасына таасир тийгизип жатат.  

 Кыргызстандагы уйгурлардын өнүгүү тарыхын, демографиялык өнүгүүсүн, 

алардын социалдык жана экономикалык турмушун республиканын башка этностук 

жамааттарынан бөлүп кароого болбойт. 

 Уйгур эли өлкөнүн башка улуттары менен бирдикте республикада Совет 

бийлигин орнотту, басмачыларга каршы күрөштү, сабатсыздыкты жоюуга 

колхоздорду жана совхоздорду уюштурууга катышкан, өнөр жайды өнүктүрүп, 

сталиндик репрессия жылдарын аман алып, тарап жанаша Мекенди фашисттик 

баскынчылардан коргоп, согуштан кийинки мезгилде кыйраган эл чарбасын 

калыбына келтирүүгө активдуу катышкан. Бүгүнкү күндө да Кыргызстандын 

уйгурлары өлкөнүн жалпы турмушунду активдүү катышып, анын 

кыйынчылыктарына, ийгиликтерине ортоктош болуп келе жатат.  
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Токтосун кызы Рысгүл 

2-чи окуу жылынын магистранты 

 

Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы билим берүү жаатындагы 

кызматташтык  
Аннотация:  Кыргызстан өз эгемендүүлүгүнө жетишип көз карандысыз мамлекет 

болгондугунун алгачкы күндөрүнөн баштап эле алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен өз ара 

дипломатиялык байланыштарын түзө баштаган. Мына ошол өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн тааныган 

алгачкы мамлекеттердин бири – Түркия Республикасы. Бул эки мамлекеттин ортосундагы 

мамиленин башталышы менен түрк дүйнөсүнө таандык түрк тилдүү мамлекеттердин 

кызматташтыгынын жаңы барагы ачылып, жаңыча көз караштар менен жаңы тарых жазыла 

баштаган. Эки өлкө ортосунда түзүлгөн алгачкы дипломатиялык мамилелерге утурлай билим 

берүү, илим багытындагы алакалар ишке ашырыла баштады. Бул тармактар боюнча мамилелерди 

чыңдоо, өркүндөтүү максатында өкмөттөр аралык келишимдерге, макулдашууларга кол коюлду. 

Ошол макулдашуу, келишимдердин ишке ашырылышы үчүн эки мамлекет ортосунда достук 

көпүрөлөрү болгон университеттер, лицейлер ачылды. Андан тышкары Кыргызстандын 

университеттери менен Түркия Республикасынын жогорку окуу жайлары ортосунда да алакалар 

түзүлүп, студенттерди алмашуу, окутуучулардын тажрыйба топтоосу максатында окутууга 

жиберүү сыяктуу алмашуу проекттери жана эки өлкөнүн студенттеринин, окутуучуларынын 

катышуусунда илимий-практикалык конференциялар, симпозиумдар уюштуруу өңдүү иш-чаралар 

аткарылып келүүдө. Бул макалада Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасы ортосундагы 

кызматташтыктын билим берүү багыты боюнча калыптанышынын жана өнүгүшүнүн негизги 

этаптары каралды. 

Негизги сөздөр: Кыргызстан, Түркия, кызматташтык, билим берүү, эки тараптуу 

мамилелер. 

Аннотаци: Кыргызстан с первых дней своей независимости начал устанавливать 

дипломатические отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. Турецкая Республика 

была одной из первых стран, признавших независимость нашей страны. С началом отношений 

между двумя странами была открыта новая страница в сотрудничестве тюркоязычных стран 

тюркского мира, и с новыми перспективами стала писаться новая история. В преддверии первых 

дипломатических отношений между двумя странами началось образовательное и научное 

сотрудничество. В целях укрепления и улучшения отношений в этих сферах подписаны 

межправительственные соглашения. Для реализации этих соглашений были открыты 

университеты и лицеи, которые были мостами дружбы между двумя странами. Кроме того, 

между кыргызскими вузами и высшими учебными заведениями Турецкой Республики налажены 

связи, обменные проекты, такие как студенческий обмен, подготовка преподавателей и 
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организация научно-практических конференций и симпозиумов с участием студентов и 

преподавателей двух стран. 

  В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития 

сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой в сфере образования. 

Ключевые слова: Кыргызстан, Турция, сотрудничество, образование, двусторонние 

отношения. 

Annotation: Kyrgyzstan from the first days of its independence began to establish diplomatic 

relations with countries near and far abroad. The Republic of Turkey was one of the first countries to 

recognize the independence of our country. With the beginning of relations between the two countries, a 

new page was opened in the cooperation of the Turkic-speaking countries of the Turkic world, and a new 

history began to be written with new perspectives. In anticipation of the first diplomatic relations between 

the two countries, educational and scientific cooperation began. In order to strengthen and improve 

relations in these areas, intergovernmental agreements were signed. To implement these agreements, 

universities and lyceums were opened, which were bridges of friendship between the two countries. In 

addition, relations have been established between Kyrgyz universities and higher educational institutions of 

the Republic of Turkey, exchange projects, such as student exchange, teacher training and the organization 

of scientific and practical conferences and symposiums with the participation of students and teachers of 

the two countries.This article discusses the main stages in the formation and development of cooperation 

between the Kyrgyz Republic and the Republic of Turkey in the field of education. 

 Key words: Kyrgyzstan, Turkey, cooperation, education, bilateral relations. 

  

Кыргызстан жана Түркия, бул эки мамлекетти «түрк элдери», «түрк тилдүү 

мамлекеттер», «түрк дүйнөсү», «түрк цивилизациясы» жана башка ушул сыяктуу 

дүйнө элине тааныш жалпы аталыштардын негизинде байланыштырууга болот. Бул 

эки мамлекеттин тарыхы, тили, дини, маданияты тектеш, окшош жалпылыктарга 

ээ. Ошол себептүү эки өлкөнүн кызматташтыгынын башаты дагы, өнүгүшү дагы 

ушул тарыхый, маданий, диний жакындыктан азыктанып, бүгүнкү күнгө чейин 

тамыр жайып, социалдык-экономикалык, саясий, маданий, диний, билим-илим 

багыттарында алака акырындап алга жылып келүүдө.  

 Кыргызстан СССРдин курамында күн кечирип турган мезгилдерде Түркия 

мамлекети менен болгон мамилеси көңүл жылытаарлык эмес болчу. Түркия 

Республикасы түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен өз эгемендүүлүгүнө ээ 

азаттыктагы жалгыз мамлекет болгон. Түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирүү, 

түрк цивилизациясын жандандыруу сыяктуу аракеттер жокко эсе болгон.  

СССР державасынын кулашы дүйнөлүк аренада жаңы мамлекеттердин 

пайда болуп, өз алдынчалыгына ээ болушуна шарт түздү. Ошентип саясий, 

социалдык-экономикалык өз ара кызматташуулардын жаңыча багыт менен 

багытталышына алып келди. Алардын арасында Кыргызстан дагы 1991-жылы 31-

августта өзүнүн көз карандысыздык декларациясын салтанаттуу түрдө жарыялады. 

СССРдин ыдырашы менен Кыргызстан эгемендүү өлкө катары жакынкы жана 

алыскы мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерин түзүү менен дүйнөлүк 

коомчулукка тааныла баштаган. Ошону менен дүйнөлүк аренадагы эл аралык 

мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. 1991-жылдын 

биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги 

милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары 

аныкталган. Өлкөбүз тышкы байланыштарында КМШнын, өзгөчө Борбордук Азия 

өлкөлөрү менен алаканы күчөтүүгө маани берген. Себеби, бул жакынкы 

мамлекеттерде коомдук турмуштун бардык жактары боюнча кылымдар бою бири-

бири менен байланышта өнүгүп-өсүп келген.  

Советтер Союзунун таркалышы менен бирге жаңы өзгөрүү жана өнүгүү 

процессине өткөн Орто Азиядагы түрк тектүү өлкөлөр менен Түркия Республикасы 

саясий, маданий жана экономикалык байланыштар жаңы жолдо өнүгө баштады. 

Жаңыдан жандануу деген жаңы жолдо Түркия Республикасы менен Орто Азиядагы 
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түрк тилдүү өлкөлөр менен ар  тараптуу иш алып баруу боюнча ар түрдүү 

келишимдер түзүлүп кол коюлду жана ишке ашырыла баштады [6, 126-б.]. Бул 

келишимдердин бири «Түркия-Түрк Дүйнөсү Билим Проекти» 1992-жылы ишке 

киргизилген. Бул долбоор Түркия Республикасы менен түрк жана боордош 

калктардын кадр муктаждыктарын жоюу, Түркияга дос жаштарды даярдоо жана 

түрк дүйнөсү менен түбөлүктүү тууганчылык жана достук көпүрөсүн куруу, түркчө 

үйрөтүү жана түрк маданиятын таанытуу, түрк дүйнөсү өлкөлөрүнүн өз ара 

мамилелерин өнүктүрүү, биримдик куруу максатында ишке киргизилген [1, 353-б.]. 

Түркия Республикасы Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын 

биринчи болуп тааныган. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын 

ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1991-жылдын 24-декабрында түзүлгөн. 

1992-жылы апрель айында Бишкек шаарында ТРнын Элчилиги, 1992-жылы октябрь 

айында Анкара шаарында КРнын Элчилиги ачылган. 1994-жылы апрель айында 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Стамбул шаарында Кыргыз Республикасынын 

Башкы консулдугун түзүү жөнүндө Токтом кабыл алган [9]. 

1991-жылы 31-августта «Кыргыз Республикасынын көз карандысыз 

мамлекеттүүлүгү жөнүндө» Декларациясына жана 1992-жылы 16-декабрда КРнын 

Жогорку Кеңешинде кабыл алынган «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына ылайык 

Кыргызстанда Эл аралык университеттерди ачууга мүмкүндүк түзүлгөн. 

2003-жылы 25-апрелде КРнын ЖКнын Мыйзам чыгаруу жыйыны «Билим 

берүү жөнүндө» жаңы Мыйзам кабыл алган. Бул Мыйзам билим берүү жаатындагы 

мамлекеттик саясатты, билим берүү уюмдарынын ишин, КРды билим алуунун жол-

жоболорун белгилеп, аны жүзөгө ашыруунун укуктук базасын негиздеген [3, 85-б.]. 

Мына ушул кабыл алынган мыйзам беренелеринде Кыргызстандагы билим 

берүү  билим берүүнүн дүйнөлүк стандарттарына негизделери жана ошондой эле, 

билим берүү, илим тармагында эл аралык мамилелерге ачыктыгын, чет өлкөлүк 

жана эл аралык билим берүүчү уюмдар менен мамилеге түзүүгө, кыргызстандык 

студенттердин мамлекеттер аралык ар кандай дүйнөлүк деңгээлдеги мекеме-

уюмдардын кызматынан пайдаланууга, чет өлкөгө барып билим алып келүүгө 

укуктуу экендиктери белгиленген. 

Учурдагы илимий-техниканын өнүккөн заманында кыргыз жаштарынын 

дүйнөлүк стандарттарга жооп берген билим деңгээлине ээ болуулары үчүн 

ааламдашуу шартында дүйнөнүн каалаган бурчундагы университеттерден билим 

алуулары замандын талабы. Эмгек рыногунда адистин өз ордун таап иш менен 

камсыз болушу ошол адистин алган билиминен жана ошол өлкөнүн билим берүү 

системасынан көз каранды. Ошол себептүү Кыргызстан өзүнүн заманбап жаш 

кадрларын даярдоо үчүн Эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар, мамлекеттер менен 

билим берүү тармагында тынымсыз кызматташууларга барып келген жана бүгүнкү 

күндө ишке ашырып келүүдө. 

Бул багыттагы иш-аракеттердин бири катары Кыргызстан менен Түркия 

ортосундагы билим берүү жана илим тармагындагы кызматташтыгы.  

Эки мамлекет ортосундагы өз ара байланыштардын орношу биринчи иретте 

маданият жана билим тармагында биргелешкен иш-аракеттердин өрчүшүнө түрткү 

болду. Аталган багыттагы кызматташтыктын башталышына жол салган иш-

чаралардын ичинен өзүнүн саясий-экономикалык жана маданий мааниси боюнча 

өзгөчө орунда тургандары – 1991-жылдын 12-июлунда Анкарада Кыргызстан 

менен Түркия өкмөттөрүнүн атынан «Түркия Жумурияты менен Кыргыз 

Республикасынын маданият, билим берүү жаатында 1991-1993-жылдарда өз ара 

кызматташуусу жөнүндөгү токтомго кол коюлду. Ал токтом жогорку окуу жайлар 

арасында илимий кызматташтыкты өнүктүрүү; илимий эмгектерди, китептерди өз 
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ара бири-бирине беришүү; өткөрүлгөн илимий жыйындардан бири-бирин кабардар 

кылуу; окуу программаларын шайкештештирүү; Кыргызстандын мектептеринде 

түркчө үйрөтүүнү жөнгө салуу жана аны окуу-методикалык адабияттар менен 

камсыз кылуу, каржылоо; «студент алмашуу программасын» иштеп чыгуу 

Түркиянын жалпы билим берүүчү жана кесиптик лицейлеринде кыргызстандык 

окуучуларды Түркиянын эсебинен окутуу; тил, тарых, маданият тармактарында 

эмгектенген кыргыз окумуштууларынын эмгектеринин жарыяланышына түрк 

тарабынын көмөк көрсөтүүсү; котормо ж.б. сөздүктөрдү, салыштырма жана 

тарыхый грамматикаларды биргелешип даярдоо сыяктуу көптөгөн маселелерди 

камтыган [4, 433-434-б.]. 

1991-жылдын 23-декабрында Анкарада КРнын президенти А.Акаев менен 

Түркиянын президенти Т.Өзал кол койгон «Кыргыз Республикасы менен Түркия 

Жумурияты ортосундагы достук жана кызматташтык келишими» башка 

тармактардагыдай эле эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы кызматташтыктын 

андан ары өнүктүрүлүшүнө чоң өбөлгө түздү. Анын 5-беренесинде түрдүү 

адистерди даярдоо, кадрларды жетилтүү, студенттер менен мектеп окуучуларын, 

стажерлорду, окутуучуларды алмашып туруу макулдашылган [4, 434-б.]. 

Өкмөттүк жана мамлекеттик деңгээлде кол коюлган бул келишим жана 

токтомдорду улай 1992-жылдын 6-февралында Бишкекте «Кыргыз 

Республикасынын Элге билим берүү министрлиги менен Түркия Жумуриятынын 

Улуттук агартуу министрлигинин өз ара кызматташтыгы тууралуу макулдашуу 

токтомуна» кол коюлган. Бул токтом эки өлкөнүн билим берүү министрликтеринин 

тикелей кызматташтыгын тастыктаган алгачкы 1-расмий документ болушу менен 

тарыхый мааниге ээ. Ал Кыргызстандын Элге билим берүү министрлигинин эгемен 

өлкөнүн министрлиги катары өз мүдөөсүн, эркин билдирип, тарыхында биринчи 

жолу өнөктөшү менен тең ата болуп кол койгон алгачкы макулдашуусу болчу [4, 

434-б.]. 

Ошондон көп өтпөй, 1992-жылы 3-мартта «Кыргызстан жана Түркия 

Республикаларынын билим берүү, илим жана маданият тармагында 

кызматташтыгы жөнүндө» Келишим кабыл алынган [3, 87-б.]. 

1992-1993-окуу жылынан баштап Түркиянын чет өлкөдө билим берүү башкы 

башкармалыгынын «Чоң студент» проектисинин алкагында Кыргызстанга жогорку 

окуу жайларга 5213 квота берилип, анын ичинен 3286 квота колдонулуп, 810 

кыргызстандык студент жогорку окуу жайларын бүтүрүшкөн [5, 36-б.]. 

1995-жылдагы ТР жана КР ортосундагы эки тараптуу мамиле маданий-

гуманитардык багытта өнүккөн. Ушул жылы Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк 

«Манас» университетин ачуу боюнча КРнын Президентинин «Бишкек шаарында 

Кыргыз-Түрк университетин түзүү жөнүндө» Указы чыккан [3, 88-б.]. Биргеликте 

университет ачуу боюнча келишимдин ишке ашырылышы эки мамлекет 

ортосундагы алгачкы билим берүү тармагындагы проект болгон.  

Кыргыз-Түрк «Манас» университети 1995-жылдын 30-сентябрында 

Түркиянын Измир шаарында Түркия Республикасы менен Кыргыз 

Республикасынын Өкмөттөрү тарабынан кол коюлган ―Кыргызстандын борбор 

шаары – Бишкекте ―Кыргыз-Түрк «Манас» университетин куруу тууралуу» 

келишимдин негизинде курулган. 1995-жылы Бишкек шаарынын Манас 

проспектисинде ижарага алынган чакан имаратта иштей баштаган бул университет 

окуу-тарбия иштерин 1997-1998- окуу жылында баштаган [8, 9-б.]. 

Университеттин уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана 

Түркия Республикасынын Өкмөтү болуп эсептелет. Университет Кыргыз 
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Республикасынын жана Түркия Республикасынын мамлекеттик түрүндөгү жогорку 

билим жөнүндө дипломдорун берет.  

Университеттин миссиясы – түрк тилдүү жана боордош мамлекеттердин жаш 

муундарынан баштап, үзгүлтүксүз билим алууга умтулган коомдун бардык 

катмарларына билим берүү жана орток көзкараштарды иштеп чыгуу максатында өз 

тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, орток маданий баалуулуктар 

алкагында адеп-ахлактык принциптерге жана жалпы дүйнөлүк баалулуктарга ээ 

болгон, коомдун алдында жооптуу, заманбап, эл аралык деңгээлде иштей алчу 

адистерди даярдоо жана түрк цивилизациясы менен дүйнөлүк илимге салым кошуу 

[8, 13-б.]. 

1997-1998-окуу жылында университетте гуманитардык жана табигый 

илимдер факультетинин түркология жана тарых бөлүмдөрү, экономика жана 

башкаруу факультетинин менеджмент бөлүмү, инженерия факультетинин 

компьютердик инженерия бөлүмү жана чет тилдер жогорку мектебинин түркжана 

кыргыз тилдери боюнча даярдоо курсу ачылып, 3 факультет, 4 бөлүм жана 1 

жогорку мектепте 86 студент билим алган. Университетте бардыгы болуп 127 

кызматкер, алардын ичинен 89 административдик жана 38 академиялык кызматкер 

иштеген [8, 9-б.]. 

Бүгүнкү күндө университетте дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн келген 22 улуттун 

өкүлдөрүнөн турган студенттер билим алышууда. Студенттердин 80%ын 

Кыргызстандын жарандары, ал эми калган 20%ын башка өлкөнүн жарандары түзөт. 

Университеттин бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн 5 континентинен 45 өлкөдө 

эмгектенишүүдө. 

Университетке Кыргызстандын ичинен абитуриенттерди кабыл алуу 

университет тарабынан ар жыл өткөрүлүп келген «Абитуриент кабыл алуу жана 

жайгаштыруу сынагы» жана «Жалпы улуттук тест» (Жалпы республикалык 

тестирлөө) сынактарынын негизинде жүргүзүлөт. Түркиядан студент кабыл алуу 

болсо, Түркия Жумурияты студент кабыл алуу жана жайгаштыруу борбору 

(ÖSYM) тарабынан уюштурулган борбордук сынактын жыйынтыгы боюнча кабыл 

алынат. Ал эми Кыргызстан жана Түркиядан сырткаркы Түрк республикаларынан 

жана боордош элдерден студент кабыл алуу болсо, ректорат тарабынан негизделген 

атайын Түрк Республикалары жана Боордош элдерден студент кабыл алуу 

комиссиясы аркылуу аткарылат [10]. 

Кыргызстанда билим берүү тармагында иш алып барган курулуштардын 

дагы бири – Түрк Дүйнөсү изилдөө борбору. 1993-жылдан баштап Кыргызстандагы 

Башкаруу факультетинде билим берип келе жатат. Түрк Дүйнөсү изилдөө борбору 

менен Жалал-Абад губернаторунун өз ара келишиминин натыйжасында 1993-жылы 

Жалал-Абад коммерциялык институтунун карамагында Түрк Дүйнөсү Башкаруу 

факультети ачылган. Институт кийин академияга, андан кийин ―Экономика жана 

башкаруу университетине айланган. Түрк Дүйнөсү изилдөө борбору университет 

менен болгон кызматташтыкты андан да тереңдетип, университетте Түрк дүйнөсү 

социалдык жана педагогикалык факультетин ачкан. Учурда университеттин 

карамагында Түрк Дүйнөсү изилдөө борборуна тиешелүү эки факультет жана бир 

институт иш алып барууда. [2, 384-385-бб.]. 

Түркия Кыргызстанда диний билим берүү боюнча да иштерди жүргүзүп 

келүүдө. Буга далил катары Түркия тараптын колдоосу жана түздөн-төз катышуусу 

менен Кыргызстандын жогорку окуу жайларында ачылган  теология 

факультеттерин белгилөөгө болот. Кыргызстанда Түркия тарабынан ачылган үч 

теологиялык факультет бар.  
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Бири – Ош мамлекеттик университетинин теология факультети. 1993-жылы 

Түркия Дин иштери башкармалыгынын аракеттеринин натыйжасында Ош 

мамлекеттик университети менен Анкара университети арасында теология 

факультетин ачуу боюнча макулдашууга кол коюлган. Бул макулдашууда окутууга 

кетүүчү каражатты Түркия Дин иштери башкармалыгы өз мойнуна алган. 

Факультет жылына 60 студент кабыл алат жана алардын баарын Анкарага жөнөтөт. 

Алгачкы жылы стундеттер тил үйрөнүшөт жана кийинки жылы кайрадан Ошко 

барышып, Ош мамлекеттик университетинде окуусун улантышат. Түркия Дин 

иштери башкармалыгы университеттин карамагындагы аянтка факультет үчүн 200 

кишилик жатакана жана Түркиядан келген окутуучулар үчүн турак жай салган [2, 

385-б.]. 

Кыргызстанда иш алып барган экинчи теология факультети – Ош 

мамлекеттик университетинин ―Арашан теологиялык факультети‖. 2000-2001-окуу 

жылынан баштап билим бере баштаган. Факультеттин окутуучулар жамааты 

Түркиянын ар кайсы университеттеринен келишимдик негизде келген мугалимдер 

жана жергиликтүү теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнөн турат. Факультеттин 

чыгымдары Түркия тарабынан каржыланат. Арашан факультетинде 60ка жакын 

студент билим алат [2, 385-б.]. 

Үчүнчү теология факультети – Кыргыз-Түрк ―Манас‖ университетинин 

Теология факультети. Аталган факультет 2011-2012-окуу жылынан баштап өз ишин 

баштаган. Факультетте Диний билимдер жана Ислам билимдери аталышындагы 

эки бөлүм орун алган. Бул факультетке тапшырган стденттер Кыргыз-Түрк 

―Манас‖ университетинин талаптарына ылайык бир жыл даярдоо курсунда кыргыз 

жана түрк тилдерин үйрөнүп чыгышкан соң, төрт жыл теология факультетинде 

окуп жогорку билимге ээ болуп чыга алышат. Окутуу кыргыз жана түрк 

тилдеринде жүргүзүлөт. Араб тили кошумча чет тил катары  төрт жылдык окутуу 

мезгилинде студенттерге үйрөтүлөт [7, 744-б.]. 

Түркиянын Кыргызстандагы билим проекттерин ишке ашырган дагы бир 

мекеме Эл аралык ―Сапат‖ билим берүү мекемеси – Кыргыз  Республикасында 

1992-жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күндө  

«Сапаттын» курамына –  16 лицей, Эл аралык ―Алатоо‖ университети, ―United 

World International School‖ (ЮВИС) эл аралык  мектеби, 3 толук эмес жалпы билим 

берүү мектеби кирет. Азыркы учурда мектеп окуучуларынын саны 9872 болсо, 

университетте 2453 студент билим алышууда [11]. 

Кыргыз Республикасынын 2018-2040 туруктуу өнүгүү стратегиясында жаш 

адистердин өз көндүмдөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн  замандын талабына ылайык 

ийкемдүүлүгүн жогорулатып туруусу баса белгиленген. Бул стратегиянын 

максаттарды утурлай, ―Сапаттын‖ лицейлеринин 10-класстарына профилдик билим 

берүү киргизилди. Профилдик окутуу окуучулардын компетенттүүлүк билимге ээ 

болуусун, турмуш жолунда алган билимин өркүндөтүп, туруктуу эмгектенүүгө 

жана жашоого шарт түзөт [11]. 

2017-2018-окуу жылынан тартып ―Сапат‖ лицейлеринде ―College 

Counseling‖ программасы аркылуу лицеисттерге дүйнө жүзүндөгү мыкты жогорку 

окуу жайларында билим алууга багыт берүү жүргүзүлүп, 2018-жылдын 

жыйынтыгында 315 бүтүрүүчү чет өлкөдөгү ЖОЖдорго өтө алышты. Тагыраак 

айтканда, Дүйнөнүн эң мыкты 100 университетине (TOP 100 Universities) – 25 

бүтүрүүчү, Америка Кошмо Штаттарына – 43, Канада – 17, Англия – 6, Гонконг – 

16, Корея – 3, Сингапур – 5, Польша – 47, Кытай – 32, Германия – 6, Венгрия – 7 

ж.б. Окуучулар чет мамлекеттик окуу жайларга өтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүчү 

Toefl, SAT сынактарына мугалимдердин жетекчилиги, багыт берүүсү менен мыкты 
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даярдыктардан өтүштү. Бул даярдыктардан өтүү үчүн, англис тилинен TOEFL жана 

информатикадан ICDL борборлор ачылган. Окуучулар мезгил-мезгили менен  

сынактарга кирип, билим деңгээлдерин тастыктап, сертификат алуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Лицейлерге кабыл алуу республиканын бардык 

аймактарында бирдиктүү тестирлөө жолу менен өткөрүлөт. 2021-2022-окуу 

жылына карата кабыл алуу тестирлөөсүнө 57200 окуучу катышып, 7-класстарга 

1400 окуучу, 1-класстарга 510 окуучу кабыл алынды [11]. 

Таблица 1. ―Сапат‖ лицейинин куамындагы лицейлер жана башталгыч 

мектептердин аталыштары[12;13] 

№ Лицейлер  Башталгыч мектептер  

1. ―Манас-Ата‖ Талас лицейи ―Акылтай‖ башталгыч мектеби 

2. Бишкектеги ―Айчүрөк‖ лицейи «Индиго Сапат» баштагыч мектеби 

3. Ж.Баласагын атындагы Токмок лицейи ―Сейтек – Джал‖ башталгыч 

мектеби 

4. Жайыл Баатыр атындагы жалпы билим 

берүү лицейи 

Ж.Баласагын атындагы Токмок 

башталгыч мектеби 

5. З.Нурматова атындагы Жалал-Абад 

кыздар лицейи 

З.Нурматова атындагы Жалал-

Абад башталгыч мектеби 

6. Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл 

кыздар лицейи 

И.Раззаков атындагы Кызыл-Кыя 

башталгыч мектеби 

7. И.Раззаков атындагы Кызыл-Кыя лицейи М.Субакожоев атындагы Нарын 

башталгыч мектеби 

8. Кадамжай ―Семетей‖ лицейи Ош «Курманжан Датка» атындагы 

башталгыч мектеби 

9. Курманбек Баатыр атындагы Жалал-

Абад лицейи 

Талас «Манас Ата» атындагы 

башталгыч мектеби 

10. Курманжан Датка атындагы Ош лицейи Х.Карасаев атындагы башталгыч 

мектеби 

11. Муратбек Субакожоев атындагы Нарын 

лицейи 

 

12. Ош ―Сема‖ лицейи  

13. Талас ―Мээрим‖ окуу-тарбия комплекс- 

лицейи 

 

14. Токмок ―Үмүт‖ жалпы билим берүү 

лицейи 

 

15. Х.Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи  

16. Чынгыз Айтматов атындагы Бишкек 

лицейи 

 

 

Кыргызстан менен Түркия ортосундагы билим берүү тармагындагы достук 

көпүрөсү болгон дагы бир университет – Ала-Тоо эл аралык университети болуп 

саналат. Ала-Тоо эл аралык университети, Кыргыз Республикасынын билим берүү 

министрлиги менен Эл аралык «Сапат» окуу мекемесинин ортосундагы 

келишимдин негизинде курулуп, 1996-жылы ишмердигин баштаган. 

Университеттин курамында 4 факультет (Дүйнөлүк экономика, Гуманитардык 

билимдер, Жаӊы технологиялар, Медицина), 19 бөлүм, 9- жана 11-класстар үчүн 

орто кесиптик билим берүү мекемеси, ошондой эле, дистанттык билим берүү 

боюнча студенттер билим алышат. Окуу акысы бөлүмдөргө жараша ар башка.  

Окутуу тили 70 % англис тилинде болуп, кыргыз, орус, түрк тилдери жардамчы 
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тилдер болуп саналат. Мындан сырткары кээ бир бөлүмдөрдө тандоого жараша 

жапон, немис, кытай жана француз тилдерин да үйрөнүүгө болот. Ошондой эле 

англис тилин билбеген студенттер үчүн жумасына 24 саат тил үйрөткөн даярдоо 

курсу бар. Университеттин Түркия, Америка, Кытай, Кипр жана Европанын кээ бир 

өлкөлөрүндөгү университеттер менен келишимдери бар. Бул келишимдердин 

негизинде Эрасмус программалары боюнча студенттерди жана мугалимдерди ал 

университеттерге жиберип, ошол эле университеттердин студенттерин өзү да 

кабыл алып турат. Экинчи жана үчүнчү курстун студенттери эӊ престиждүү 

компанияларда практика өтүшөт.Университет жөн гана билим берүү менен 

чектелбестен студенттердин билим деӊгээлин жогорулатууга, дүйнө таанууну 

кеӊейтүүгө өбөлгө түзгөн ар кандай темадагы конференцияларды, семинарларды, 

проекттерди уюштуруп келет, ошондой эле, университетте ар түрдүү клубдар, 

социалдык иш-чаралар, майрамдар жана башка иш-чаралар дайыма өткөрүлүп 

турат. 

Жогоруда келтирилген маалыматтарды корутундулап келсек, негизинен 

Кыргызстан менен Түркия ортосунда билим алакасынын оң натыйжаларын көрүүгө 

болот. Түркиянын жогорку окуу жайларынан билим алып келген кыргыз 

жарандарынын социалдык-экономикалык абалдары жалпысынан 

канааттандырарлык. Бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү иш менен камсыз болушат. 

Демек, түркиянын билим берүү кызматынан пайдаланган кыргыз студенттери 
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Китайские источники по истории Средней Азии (источниковедческие 

аспекты)  

 
Аннотация. В статье выделяются различные аспекты анализа древних китайских 

источников по истории Средней Азии с точки зрения источниковедения. Прежде всего, 

рассматриваются и характеризуются различные виды династийных историй, таких как 

официальные истории, лжеистории и ежедневные хроники. Кроме этого рассматриваются 

особенности  китайских источников, которые влияют на их достоверность. 

Аннотация. Бул макалада байыркы Кытай булагынын Орто Азия тарыхына болгон коз 

карашы талдоолонуп турат. Биринчи кезекте династиялык хрониканын ар кандай турлору расмий 

тарых, жалган тарых жана кунумдук хроника сыяктуу каралып, муноздолот. Мындан тышкары, 

алардын ишенимдуулугуно таасир этуучу кытай булактарынын озгочолуктору каралат. 

Abstract.  The article highlights various aspects of the analysis of ancient Chinese sources on the 

history of Central Asia from the point of view of source studies. First of all, various types of dynastic 

chronicles are considered and characterized, such as official histories, false histories and daily chronicles. 

In addition, the features of Chinese sources that affect their reliability are considered. 

Ключевые слова: китайские источники, династийные истории, официальные истории, 

лжеистории, ежедневные хроники, достоверность, китаецентризм. 

Урунтуу создор: Кытай булактары, династиялык хроникалар, расмий тарых, жалган 

тарых, кунумдук хроникалар,  

 Key words: Chinese sources, dynastic chronicles, official stories, false history, daily chronicles, 

authenticity, Chinese-centrism. 

 

При исследовании среднеазиатской древности невозможно обойти 

вниманием китайские древние и раннесредневековые письменные источники. Они 

содержат разнообразные историко-этнографические материалы (административное 

устройство, культура, хозяйство, традиции и др.) и дополняют греко-римские 

античные источники.  

Сведения китайских источников, несомненно, важны при исследовании 

истории древней Средней Азии, но их использование требует строгого 

критического подхода. 

Виды китайских источников. 

Главенствующую роль среди китайских источников играют  династийные 

истории (летописи). Эти исторические сочинения в древнем Китае получили свое 

развитие после объединения небольших китайских царств в единое государство – 

централизованную империю Цинь. Это произошло в конце III в. до н.э. 

При императорском дворе существовал особый отдел историографов, 

которые собирали важные документы и материалы государственного управления, 

занимались их обработкой и подготовкой своеобразной летописи правления данной 

династии.  

После падения династии один из императоров новой династии назначал 

известного ученого или целую группу историографов для написания общей 

истории предшествующей династии по подготовленным материалам. Когда работа 

завершалась, ее представляли императору и двору, они знакомились с ее 

содержанием и утверждали ее. Следовательно, династийные истории – это 

официальные документы, отражающие политику двора того или иного императора 

[1, c.6].  
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В каждой династийной истории описывались исторические события за 

строго определенный хронологический период – от начала до конца правления 

описываемой династии. Составитель мог использовать материалы предыдущих 

историй (что можно выяснить при их сопоставлении), но не мог включать в 

составляемую им историю сведения, полученные уже после падения династии. В 

самом тексте таких историй все факты излагались в строгой хронологической 

последовательности. Хронологическая определенность материалов династийных 

историй – одна из основных и ценных для исследователя их особенностей [1, с.8].  

Следовательно, династийные истории составлялись уже после завершения 

правления той династии, которой они были посвящены, но на основе документов 

периода ее пребывания у власти.  

Какие это были документы? По мнению В.В. Гусакова, это, прежде всего, 

придворные летописи, отчеты о дипломатических миссиях и военных походах, 

сообщения об иностранных посольствах в Китай, докладные записки императору и 

распоряжения самого императора и т.п. [2].  

Династийные истории, в свою очередь,  можно разделить на несколько 

подвидов: 

1) официальные истории – «чжэн ши», весьма разнообразные по своему 

содержанию. В них можно выделить многочисленные сведения по большим 

периодам царствования отдельных династий, административному устройству, 

хронологические таблицы, трактаты об обрядах и жертвоприношениях; сведения о 

литературе, астрономии, географии, математике, музыке, хозяйству, а также 

биографии известных деятелей. В них же находились и сведения об иноземных 

странах и народах [3, c.50-51]; 

2) «лжеистории» – «вэй ши», т.е. истории династий, не признанных в Китае с 

точки зрения их законности; 

3) ежедневные хроники – «жи ли», служившие источниками для первых двух 

подвидов. По традиции они не подлежали пересмотру со стороны императора и его 

министров. Хотя в записях сохранялись престиж императора и китаецентристская 

традиция, поскольку историографы работали под контролем императорской 

администрации.  Таким же образом излагались и факты в документах по 

территориально-государственным отношениям Китая с соседними народами.   

Китаецентризм и  тенденциозность, а соответственно  недостоверность отдельных 

сообщений, следует иметь в виду при пользовании этими источниками. 

Китайские историографы в своих разделах об иностранных народах 

использовали также донесения и отчеты послов,  литературные сочинения, списки  

вещей, привозимых иностранными посольствами в качестве подарков, расспросы 

путешественников и купцов и др. [3, c.50-51]. 

Китаецентризм. Как было упомянуто выше, китайские источники   требуют 

критического подхода при  их использовании. Особенно, при рассмотрении так 

называемых китаецентристских теорий, которых придерживались придворные 

историографы. 

Китаецентризм появился еще в глубокой древности и связан с 

идеологическими религиозными мировоззрениями. Со временем он превратился в 

политическую доктрину об особой роли императора как «Сына Неба» в 

общественной жизни. Эта доктрина действовала в Китае в течение более трех тысяч 

лет, на ней основывались традиции внешней государственной политики 

«Поднебесной империи». 

Основная идея китаецентризма заключалась в признании древнего Китая 

цивилизованным центром  всей  Вселенной.  Все прочие народы и страны 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

163 
 

считались периферией этого центра, варварами, которые должны были 

подчиниться  этому центру и китайскому императору, как «Сыну Неба» - богу на 

земле. Варвары  должны были не только подчиниться, но и принять китайское 

мироустройство, цивилизацию с соответствующими общественными, морально-

этическими институтами как нечто совершенно идеальное. 

Во главе этого  мироустройства находился император. «Сын Неба» как 

самый мудрый и могущественный правитель всех народов, которые должны чтить 

его как бога. В случае непризнания себя вассалами Китая считалось оправданных 

применение силы для их подчинения. Подобное обоснование принципов внешней 

политики в отношении некитайских народов характерно для древних и 

средневековых исторических сочинений Китая. В них разные народы и страны 

назывались «вассалами императора», хотя в действительности они не имели с ним 

даже дипломатических отношений [4, c.36-37]. 

В эпоху Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) в Китае сформировался новый курс в 

его взаимоотношениях с «варварами». Когда китайские армии терпят поражение за 

поражением от хуннов, ханьская администрация вырабатывает стратегический 

план, рассчитанный на их покорение и превращение в вассалов Срединного 

государства. Речь идет о договорных отношениях, называемых в древнекитайских 

источниках как «хэ цинь юэ» - договор о мире, основанный на родстве. 

Устанавливая прямые контакты с «варварами», вплоть до заключения брачных 

союзов, китайская бюрократия преследовала главную цель – подчинение власти 

императора окружающие Китай народов [5, c.115-119]. 

Особенности древних китайских источников. 

Кроме упомянутого выше китаецентризма, при использовании и 

интерпретации китайских источников, необходимо учитывать некоторые их 

специфические особенности. 

Во-первых, следует выделить  сложность передачи на китайском языке 

иностранных имен и названий, что усложняет проблему согласования китайских и 

античных свидетельств о кочевых народах, которые сокрушили Греко-Бактрию.  

Во-вторых, важным обстоятельством является изменение звучания 

китайских иероглифов с течением времени. Это часто ставит исследователя в 

трудное положение, поскольку нелегко установить, как в действительности звучали 

в древности по-китайски те или иные имена и названия и, соответственно, 

возможно ли их сопоставление с именами и названиями, известными по текстам, 

написанным на иных языках.  

В-третьих, важно учитывать основные принципы китайской официальной 

идеологии (отражающиеся и в историографии). Китайская идеология строилась на 

постоянном противопоставлении «Срединной империи» как воплощения 

цивилизации миру «варваров» (каковыми являлись, с точки зрения китайцев, и 

среднеазиатские народы) как миру дикости. Эта концепция не только находила свое 

отражение в описаниях нравов и обычаев соседних с Китаем народов, но часто 

приводила к прямому искажению исторической реальности. Например, в 

официальной историографии (вплоть до нового времени) приезды чужеземцев к 

императорскому двору всегда рассматривались как выражение вассальных 

отношений [6, c.258-259]. 

Таким образом, использование китайских источников при изучении древней 

истории Средней Азии имеет чрезвычайно важное значение, но требует 

соблюдения строгого критического подхода к их содержанию с 

источниковедческой точки зрения. 
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Деятельность партии Хизб ут-Тахрир в Центральной Азии 

 
Аннотация. В статье проводится анализ деятельности партии Хизб ут- Тахрир в 

Центральной Азии. Прежде всего, анализируются программные  цели, которые преследуют члены 

данной партии; основные формы работы и др. Кроме того, рассматривается их конкретная 

деятельность на территории государств Центральной Азии, начиная от  пропаганды до участия в 

терактах и крупных антиправительственных мятежах в Узбекистане и Кыргызстане. 

Аннотация. Макалада Хизб ут-Тахрир партиясынын  Борбор Азиядагы ишмердуулугу 

талдоого алынган. Биринчи кезекте  бул партиянын мучолорунун коздогон программалык 

максаттары талданат, иштин негизги формалары ж.б. Мындан тышкары алардын Борбор 

Азиянын мамлекеттеринин аймагындагы спецификалык ишмердуулугу, пропагандадан баштап 

Озбекстан менен Кыргызстандагы террордук чабуулдары жана окмотко каршы ири 

толкундоолорго чейин катышуусу караланат. 

Abstract. The article analyzes the activities of the Hizb ut-Tahrir party in Central Asia. First of all, 

the program goals pursued by the members of this party are analyzed; the main forms of work, etc. In 

addition, their specific activities on the territory of the Central Asian states are being considered, ranging 

from propaganda to participation in terrorist attacks and major anti-government uprisings in Uzbekistan 

and Kyrgyzstan. 

Ключевые слова: Хизб ут-Тахрир, Центральная Азия, программные цели, Халифат, мирная 

пропаганда, листовки, теракты. 
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Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»  (в переводе с арабского – «Исламская 

партия освбождения») (ХТИ) была создана в Иерусалиме в 1953 г. Ее основателем 

был судья шариатского аппеляционного суда Такиуддин ан-Набхани, который был 

членом палестинского отделения влиятельной на Ближнем Востоке религиозно-

политической партии «Ихвану аль-Муслимин» («Братья мусульмане»).  

После его смерти в декабре 1977 г. лидером партии стал палестинец 

Абдулькадим Заллум (он проживал в Иордании). 14 апреля 2003 г. он снял с себя 

полномочия руководителя партии и главой ХТИ был избран палестинец Абу Рашта. 

Первоначально, как отмечалось выше, основная группа партии состояла из 

членов палестинского отделения партии «Братья-мусульмане».  

В основе политической доктрины партии лежит идея о воссоздании 

религиозно-политической структуры (Халифата, т.е. исламского теократического 

государства) времен пророка и его первых четырех преемников до 661 г. (в этот год 

был убит халиф Али). В период их правления,  по представлению теоретиков 

партии, удалось осуществить справедливое государственное управление 
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равномерным распределением общественного продукта, поскольку мусульманская 

община в точности следовала божественным предписаниям, а халифы избирались 

из самых достойных [1, с.68].  

Об этом упоминается в книге «Система ислама»: «Когда мусульмане 

придерживались правильной веры, неукоснительно соблюдали все предписания 

шариата, основанном на священных текстах Корана и положений Сунны, они 

правили всем миром, как во времена Халифата» [2, с.129-130]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основной их целью является 

создание на территории исламских государств единого исламского государства 

«Халифата». 

В партийных документах «Хизб ут-Тахрир» все правительства 

мусульманских стран характеризуются как неисламские, а причиной всех проблем 

мировой мусульманской уммы (общины) является «отсутствие ислама в ее 

повседневной жизни», в т.ч. «отсутствие исламской системы правления». «Чтобы 

страна считалась исламским государством, каждая статья конституции, каждое 

правило и закон должны исходить из исламского шариата» [3, с.136]. 

Основными элементами государственного устройства должны стать: 

правитель или халиф, избранный ассамблеей (Мажлис аль-Умма). Сама ассамблея 

должна быть избрана народом. В государстве могут быть разрешены политические 

партии, опирающиеся на  исламские ценности.  

В партийной программе также указывается, что цели партии будут 

достигнуты в три этапа:  

1) этап взращивания – поиск и воспитание людей, убежденных в правоте 

мысли и метода партии;  

2) этап взаимодействия – «активное взаимодействие с мусульманской 

уммой», чтобы побуждать ее работать во имя ислама и нести послание (дава) миру;  

3) этап взятия власти в свои руки и введения исламского порядка всюду и до 

конца и распространение его послания по всему миру [3, с.138]. 

Партия открыто заявляет, что она против насилия и террористической 

деятельности, поскольку основная цель партии –  добиваться выполнения 

поставленных задач исключительно путем мирной пропаганды. 

В то же время из программы партии довольно ясно следует, что в своей 

борьбе ХТИ намерена использовать все методы, включая насильственные [2, с.133]. 

Основными формами работы Хизб ут-Тахрир являются пропаганда и 

агитация путем распространения листовок, религиозной литературы («Низомул 

Ислом» – «Система ислама»; «Хизбут Тахрир тушунчалари» – «Понятие Хизб ут 

Тахрир»; «Сиесий фикрлар» – «Политические мысли» и др.) [2, с.132], подпольных 

собраний, пятничных молитв в незарегистрированных или нелегальных мечетях.  

Книги, брошюры и листовки, как правило, являются переводом с арабского 

на узбекский, кыргызский и русский языки. Многие темы листовок не касаются 

проблем Центральной Азии и посвящены проблемам мусульман в других странах 

мира. 

Они написаны достаточно простым языком, обязательно снабжены 

ссылками на Коран и Сунну. Содержание логически выстроено таким образом, 

чтобы указать причины бедственного положения людей и подвести их к выходу из 

сложившейся ситуации, каким является присоединение к деятельности партии. 

В Центральной Азии миссионеры ХТИ появились в конце 1980-х гг., прежде 

всего, в Узбекистане и Кыргызстане для создания отделений партии на 

постсоветском пространстве, согласно курсу одного из лидеров партии А. Заллума. 

Это были первые шаги по освоению Центрально-Азиатского региона.  
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В настоящее время ячейки ХТИ действуют в Узбекистане, Согдийской 

области Таджикистана, Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана, а также 

в южных областях Казахстана. Наибольшая активность наблюдается в местах 

компактного проживания узбеков.  

По данным правоохранительных органов и спецслужб Узбекистана в конце 

1990-х гг. численность тахрировцев росла в арифметической прогрессии. 

В итоге, ХТИ превратилась в наиболее серьезную организацию религиозных 

экстремистов в Центральной Азии, несмотря на то, что в настоящий период  партия 

действует в Центральной Азии в глубоком подполье.  

Есть основания полагать, что партия Хизб ут-Тахрир перешла к методам 

активной вооруженной борьбы с официальными властями в регионе. 

Узбекистан. По данным правоохранительных органов Узбекистана, 

деятельность первых групп ХТИ были зафиксирована в 1994–1995 гг. При этом 

перед активистами и членами партии была поставлена цель создать Халифат в 

Ферганской долине.  

Долгое время активисты ХТИ утверждали, что Халифат будет создан 

сначала на Ближнем Востоке, а потом к нему присоединятся страны Центральной 

Азии.  

События последних лет привели к тому, что в высказываниях узбекских и 

кыргызских сторонников партии появились предположения, что вначале Халифат 

может быть создан в Центральной Азии в Ферганской долине с включением в его 

состав территории Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, части Казахстана и 

Туркменистана. После создания Халифата, по замыслу активистов ХТИ, должен 

быть решен вопрос о его отношениях с немусульманскими странами. Согласно 

воззрениям партии все немусульманские народы будут обязаны платить дань 

Халифату и за это пользоваться его покровительством [2, с.134]. 

И.Д. Звягельская также считает, что идея халифата не воспринимается 

сторонниками ХТИ в Центральной Азии как исключительно абстрактная. 

«Исламисты не признают национальной и клановой замкнутости, для них не нужно 

таможен, границ, сильных правительств. Для людей, уставших от противоборства 

кланов, которых государственные границы отторгли от родных и близких, лишили 

привычных занятий, лозунг единого мусульманского пространства может 

восприниматься как реальная и желаемая альтернатива» [4, с.482]. 

В 2002–2003 гг. узбекские власти предприняли шаги по ограничению 

деятельности ХТИ. Весной 2002 г. был задержан эмир партии в Узбекистане, а 

также руководители нескольких ведущих групп партии. Было обнаружено 15 

подпольных типографий, которые печатали листовки и брошюры ХТИ. 

Правоохранительным органам удалось ликвидировать несколько легальных и 

нелегальных каналов поступления в  Узбекистан религиозной подрывной 

литературы. Но, несмотря на это, ХТИ  продолжает свою деятельность в 

Узбекистане, особенно неспокойной остается обстановка в Наманганской и 

Андижанской областях. 

Листовки партии появлялись в Ташкенте, а также в Ферганской, 

Наманганской, Андижанской и Сурхандарьинской областях.  

ХТИ удалось сохранить свои ячейки во всех областях Узбекистана, несмотря 

на преследование властей, аресты руководителей и  тахрировцев, запреты и 

репрессии. Во многом это им удается вследствие тщательной и глубокой 

конспирации, хорошему финансированию, глубоко разработанной и продуманной 

идеологии.  
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Исходя из содержания листовок, активно призывающих к вооруженной 

борьбе, власти Узбекистана пытаются возложить на тахрировцев ответственность 

за ряд терактов. В марте 2004 г. впервые в Ташкенте были приведены в действие 

взрывные устройства женщинами-смертницами. 30 июля этого же года три 

смертника подорвали себя у посольства Израиля, посольства США и в здании 

Генеральной прокуратуры республики. В ходе расследования было задержано 85 

человек, в том числе 17 женщин, и установлена причастность террористов к партии 

ХТИ. На это указывали обнаруженные в ходе обысков конспекты, листовки, 

инструкции, а также показания самих боевиков. 

Наряду с прочими документами у арестованных была изъята инструкция 

«Как вступить в практику джихада» [2, с.138-139]. 

13 мая 2005 г.  боевики ХТИ активно участвовали в Андижанских событиях. 

Журналисты, которым довелось побывать в центре событий в Андижане и 

общаться с лидерами мятежников, указывают на то, что они, говоря о своих целях, 

прямо заявляли о намерении захватить власть в Ферганской долине и создать там 

справедливое исламское государство на основе шариата, а именно – Халифат [2, 

с.139]. 

Кыргызстан. Наибольшую активность тахрировцы проявляли 

первоначально на юге Кыргызстана – в Ошской и Джалал-Абадской областях. 

Позднее их деятельность стала активизироваться и в северном регионе республики. 

Наряду с идеологической обработкой населения, они с успехом расширяют свои 

ряды, формируют первичные ячейки партии из числа верующей молодежи. 

Постепенно усиливается вмешательство партии в политическую жизнь 

страны. Так, в конце 2001 г. трое неизвестных в масках совершили налет на дом 

мэра г. Узген Б. Салиева. Они избили его и принуждали отказаться от участия в 

выборах глав местной администрации, которые должны были состояться 16 

декабря этого же года. Все трое были арестованы, один из них оказался 

гражданином Узбекистана, двое других являлись членами партии «Хизб ут-

Тахрир» [5, с.148]. 

На президентских выборах в 2005 г. впервые был использован религиозный 

ресурс. Омбудсмен Т. Бакир уулу, выдвинувший свою кандидатуру на пост 

президента страны, в качестве главных аргументов своей предвыборной программы 

активно использовал исламские взгляды на экономику, политику и общественные 

отношения. Активисты ХТИ агитировали за него за пределами мечетей, как за 

кандидата-мусульманина, читающего намаз, в отличие от других претендентов [6]. 

В 2006 г. мусульманские общины партии открыто вступили в полемику с 

официальными властями в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. Они 

попытались участвовать в обсуждении новой редакции Конституции путем 

передачи проекта «Конституции исламского государства» в редакции 

республиканских газет [6]. 

В октябре 2007 г. представители ряда мусульманских организаций 

Кыргызстана выступили против конституционного статуса светского государства 

при обсуждении нового проекта Конституции страны. Председатель общественного 

объединения Конгресса мусульман Кыргызстана и Средней Азии Б. Нурдинов на 

брифинге в г. Бишкек требовал участия духовных лиц в политической жизни 

республики, поскольку 80 % населения страны придерживается исламских канонов. 

С 2003 г.  на территории южных областей и в г. Бишкек в местах большого 

скопления граждан все чаще стали появляться листовки, призывающие мусульман 

к борьбе за возрождение Халифата. 
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В ноябре 2003 г. Верховный суд Кыргызской Республики вынес решение о 

запрете деятельности «Хизб ут-Тахрир» в республике и признал партию 

экстремистской организацией. Однако она не прекратила свою пропаганду, а ушла 

в подполье. Об этом свидетельствуют такие цифры: в докладе Госдепартамента 

США о терроризме за 2008 г. подчеркивается, что в период с 2006 г. по 2008 г. в 

Кыргызстане численность членов ХТИ выросла с 5 тыс. до 15 тыс. человек. Члены 

этой группировки проживают преимущественно на юге Кыргызстана, в районах 

компактного проживания этнических узбеков, но «организация получает все 

большее распространение и на севере страны» [7]. Основными специфическими 

особенностями деятельности  ХТИ в Кыргызстане являются: протекание 

деятельности партии в условиях системного кризиса и трансформации 

экономической и общественно-политической жизни республики; существование 

значительных социальных проблем, бедность населения, которые работают на 

исламскую идею; интегративность и трансграничность деятельности ХТИ в 

Ферганской долине, позволяющей использовать тахрировцев  внутренними и 

внешними силами; гибкость тактики и деятельности партии, представители 

которой ведут активную работу, участвуют в муниципальных выборах; 

конспиративный порядок деятельности по типу пирамидальной иерархии, 

исключающий провал при арестах, если на первом этапе работали на идею, с целью 

привлечения  адептов, то в настоящее время – на «качественный состав»; 

поддержка партии местным населением южных регионов [8, с.83-84]. 

Казахстан был наименее всего подвержен процессам политизации ислама. 

Устойчивая экономика, низкая безработица, высокий процент русскоязычного 

населения, общая граница с Россией делали его наиболее стабильным субъектом в 

Центральной Азии. Достаточно долго в нем не было экстремистских настроений и 

организаций, однако постепенно исламисты смогли обосноваться и закрепиться и 

здесь. Теракты, совершаемые экстремистскими подпольными группировками, 

показывают, что исламский фактор все более настойчиво вторгается в 

политические процессы Казахстана.  

В Туркменистане в постсоветские годы было бы более уместно говорить о 

политическом факторе в развитии ислама, ибо не столько ислам влиял на 

политические процессы, сколько наоборот. Туркменистан оказался единственной 

страной, где власть на волне сакрализации Туркменбаши и Рухнамы существенно 

ослабила позиции официального ислама. Однако после смерти Туркменбаши 

политический ислам постепенно восстанавливает утраченные позиции.  

 Таким образом, «Хизб ут-Тахрир» в Центральной Азии является наиболее 

крупной, разветвленной и охватившей весь регион организацией и фактически 

лидером религиозной оппозиции. В своей политической эволюции она прошла путь 

от пропаганды в небольших кружках до участия в терактах и крупных 

антиправительственных мятежах в Узбекистане и Кыргызстане.  

Можно говорить о том, что Центральная Азия неотделима от ислама, а 

современный ислам – от политики. Исламскую карту сегодня пытаются 

разыгрывать разнообразные силы – от национальных правительств стран региона 

до «несистемного» духовенства, от крупнейших мировых акторов до 

международных террористических организаций.  
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Роль женщины в истории (на примере личности Eлизаветы I Tюдор  

 
Аннотация: В данной статье была предпринята попытка рассмотреть роль женщины в 

истории (на примере Елизаветы I Тюдор). За 45 лет на троне Елизавета смогла урегулировать 

дипломатические отношения, поддерживала стабильность в королевстве, укрепила позиции 

абсолютизма, восстановила англиканскую церковь, так же она была истинным меценатом, так 

как именно при ней творили множество писателей и музыкантов, развивался театр, и конечно 

победа над "Непобедимой Армадой" сделало ее имя в истории вечным.  

Annotation: In this article, an attempt was made to consider the role of women in history (on the 

example of Elizabeth I Tudor). For 45 years on the throne, Elizabeth was able to regulate diplomatic 

relations, maintain stability in the kingdom, strengthen the position of absolutism, restore the Anglican 

Church, she was also a true patron of the arts, since it was under her that many writers and musicians 

worked, the theater developed, and of course the victory over " Invincible Armada" made her name in 

history eternal.  

 Аннотация:  Бул макалада аялдардын тарыхтагы ролун (Элизабет   Тюдор 1 мисалында) 

карап чыгууга аракет жасалган. Тактыда отурган 45 жылдын ичинде Елизавета  дипломатиялык 

мамилелерди жөнгө салып, Падышалыкта туруктуулукту сактап, абсолютизмдин позициясын 

бекемдеп, англикан чиркөөсүн калыбына келтире алган. Ошондой эле бул айым искусствонун 

чыныгы колдоочусу болгон, анткени көптөгөн жазуучулар жана музыканттар Елизавета 

башкарган убакытта иштеген, театр өнүккөн жана албетте, "жеңилбес армаданы" жеңүү анын 

ысымын тарыхта түбөлүккө калтырган.  

Ключевые слова: Абсолютизм, дипломатические отношения, протестантизм , золотой 

век ,тайный совет ,непобедимая армада ,англиканская церковь. 

Key words: Absolutism, diplomatic relations, Protestantism , the golden age , the Privy Council, 

the invincible armada, the Anglican Church . 

Урунттуу создор: Абсолютизм, дипломатиялык мамилелер, протестантизм, Алтын 

кылым, жашыруун кеңеш, жеңилбес армада, англикан чиркөөсү . 

 

 В историографической науке сложились разные трактовки оценки личности 

Елизаветы Тюдор. Чуть ли не четырѐхвековая историографическая европейская 

традиция предписывает говорить о Елизавете с неизменным восхищением, и на то 

есть свои причины. Авторы первых панегириков в адрес Елизаветы – Фулк Гревилл 

и Уильям Кадмен написали историю ее царствования в первые десятилетия XVII 

века.  Их труды, однако, носили не только исторический характер. Еѐ новый образ 

был всего лишь инструментом политики, которым влияли на незадачливых 

королей-шотландцев, сначала Иакова, а потом - Карла. Именно к 1620-м годам, 

когда короли Стюарты оказались настоящим разочарованием, Елизавету решили 

сделать - в укор им и в назидание их наследникам! - образцом всех монарших 

добродетелей. 

В XIX веке имперским историкам Великобритании тоже требовался 

идеальный персонаж, который мог бы вызывать чувство национальной гордости и 
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свидетельствовать о величии и справедливости монаршей власти - тут-то и 

пригодился миф о великой королеве, созданный в XVII веке. Историографическая 

традиция превозносить Елизавету и ее правление до последнего времени была 

незыблемой. В истории каждой страны существует миф о некоем идеальном 

государственном деятеле, олицетворяющем нацию. В античной Греции - это 

Перикл, в США - Авраам Линкольн, в России - Петр I, в Англии - Елизавета.  

 Лишь недавно британские историки стали задаваться вопросом, насколько 

панегирики в адрес выдающегося правления королевы соответствуют 

действительности. Сделанные ими выводы (например, в работах К. Хейга [1,317]  

производит удручающее впечатление.  Однако единого мнения по поводу личности 

Елизаветы и ее роли в формировании государственной политики не существует. 

Есть версия, представители которой считают, что Елизавета не была мудрым и 

сильным государственным деятелем, проводившим разумную политическую линию 

согласно интересам своей страны. Она была крайне непоследовательным и 

нерешительным монархом, стремящимся выжить. У нее не существовало хоть 

сколько-нибудь стройной концепции государственной власти, в соответствии с 

которой она могла бы отстраивать свое правление. Принимая то или иное решение, 

она отказывалась руководствоваться не только национальными интересами, но 

иногда и здравым смыслом. 

Ее многолетнее царствование продержалось во многом благодаря мужеству, 

упорству и талантам государственного секретаря Уильяма Сесила. Королева, 

пользуясь правом "ultimo ratio Regis", скорее мешала, чем помогала Сесилу 

проводить четкую осмысленную политику, вытекающую из национальных 

интересов Англии. Как только Сесила не стало, мгновенно вся видимая мощь 

Елизаветинской державы разрушилась: оказалось, что ни одна проблема в 

государстве не решена окончательно. Иакову I предстояло выводить страну из 

тяжелейшего экономического кризиса и разбираться с многочисленными 

неоконченными войнами. И это было еще не всѐ. Елизавета так и не решила один 

из главнейших этико-политических вопросов своего царствования: вопрос 

религиозный. Из-за своего более чем лояльного отношения к католикам Елизавета 

создала колоссальную проблему радикалов. Протестанты жаждали настоящих 

религиозных реформ: впоследствии они их получили, но для этого понадобилась 

кровавая Английская революция, которая свершалась под знаменами 

протестантского пуританизма. Все свое царствование Елизавета в общем-то и не 

пыталась решать никаких проблем: она предпочитала пережидать их. 

Но огромное большинство историков и литераторов считает, что королева 

много сделала для того чтобы редко населенную, относительно небогатую страну 

вывести в лидеры европейской политики и торговли, связывают с ее именем победу 

над Великой Армадой Испании, взлет культуры и начало колониального освоения 

Северной Америки. Пример такой положительной оценки, можно найти в книге 

Кэроли Эриксон [2,443]  или в биографии королевы, написанной Ольгой 

Дмитриевой [3,308]. Ее посмертная репутация великой королевы - следствие того, 

что, озабоченная личной безопасностью и сохранением своей власти, Елизавета 

объективно способствовала длительному периоду относительно мирного развития 

страны. Ее нерешительность и осторожность уберегли Англию от 

внешнеполитических военных авантюр или крайностей религиозной борьбы. 

Конечно, личные качества королевы отнюдь не были довлеющим фактором 

развития английской экономики и общественной жизни этого периода: быстрое 

развитие буржуазных отношений, рост влияния джентри, усиление 

самостоятельности палаты общин - следствие длительного пути исторического 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

171 
 

развития страны. Тем не менее, политика Елизаветы "работала" на поддержание 

этих тенденций. 

Елизавета всегда относилась к религиозным вопросам очень взвешенно, 

придерживаясь умеренно-протестантских взглядов - при этом готова была до 

известной степени поступиться ими, если ситуация того требовала. В годы 

царствования Марии она перешла для виду в католичество, после же - вернулась в 

протестантизм. Когда члены Совета, в начале царствования Елизаветы уговаривали 

ее окончательно запретить католическую мессу в стране, она отвечала, что скорее 

сама тысячу раз отстоит мессу, чем позволит совершиться тысяче подлостей во имя 

ее отмены .При ней была восстановлена англиканская церковь, запрещенная ее 

старшей сестрой, но без радикальных протестантских нововведений, появившихся 

при Эдуарде VI.  

В 1571 г. появился новый Символ веры - Тридцать девять статей. Статьи 

официально признавали основной принцип лютеранства - оправдание верой. 

Крещение и причастие - это все, что оставалось от таинств. К сожалению, 

держаться этого умеренного курса было крайне сложно - в стране было достаточно 

и крайних католиков, и крайних протестантов, пуритан [4,c.298]. Она восстановила 

реформированную церковь, в этом ее поддержало большинство дворян и 

буржуазии. Англиканизм — умеренное течение в протестантизме. В его символе 

веры признавался догмат о спасении людей от грехов посредством веры в 

искупительную жертву Христа и в Священное писание как источник этой веры, но 

при этом не отвергались и «добрые дела», которые должны совершать верующие в 

пользу церкви, как проявление этой веры. Признавались два таинства - крещение и 

причащение. Церковь стала национальной, богослужение велось на английском 

языке, отвергались власть папы над ней, индульгенции, почитание икон и мощей, 

уменьшалось число праздников. Вместе с тем в реформированной церкви 

сохранялась иерархия духовенства, возглавляемая епископами, владевшими своими 

землями. Духовенство подчинялось только королю как часть его государственного 

аппарата и было обязано пропагандировать среди мирян идею о полном и беспре-

кословном их подчинении королю и его должностным лицам и о недопустимости 

мятежей. По-прежнему взималась десятина, которая стала поступать в пользу 

короля и превратилась в важный источник его доходов. 

Была значительно усилена королевская администрация, упорядочено 

финансовое ведомство. Англиканская церковь, как умеренная форма 

протестантизма, утвердилась в качестве государственной религии. Она была 

полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма. Елизавета 

поощряла развитие новых производств, привлекала в страну искусных мастеров-

эмигрантов, покровительствовала торговым компаниям. При ее поддержке 

Московская компания утвердилась на русском рынке, Эстляндская - на Балтике, 

Берберийская - в Африке, Левантийская - на Ближнем Востоке, Ост-Индская - в 

Индии; были основаны первые английские колонии в Америке: поселение на 

острове Роанок и Виргиния, названная так в честь королевы-девственницы.  

Но в аграрной сфере проводимая Елизаветой традиционная для Тюдоров 

политика запретов на огораживания и поддерживания землепашества шла вразрез с 

интересами так называемого "нового дворянства". При Елизавете I были приняты 

новые жестокие законы против бродяг и нищих. 

Конфликт с Испанией и расходы на оборону привели в 1580-1590-х годах к 

росту налогов. Средством пополнения государств военного бюджета Елизавета 

сделала частные монополии на производство и торговлю, которые, как и налоги, к 

концу XVI века вызвали недовольство торгово-предпринимательских кругов. 
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Демонстрируя свою готовность советоваться с парламентом и используя его для 

популяризации официальной политики, Елизавета в то же время запрещала 

депутатам затрагивать вопросы престолонаследия, церковного устройства и 

финансовой политики, считала их исключительной прерогативой короны. На этой 

почве в 1590-х годах зародился конфликт королевской власти и парламента, в 

котором стали высказываться требования углубления Реформации, отмены 

монополий и облегчения налогов. К концу правления Елизаветы I английский 

абсолютизм стал превращаться в тормоз для дальнейшего развития страны. 

Начавшиеся при Елизавете выступления в защиту парламентских привилегий, 

против абсолютной власти короны стали прологом для последующей борьбы 

парламентской оппозиции с абсолютизмом при первых Стюартах. Политическая 

мудрость королевы проявилась в удачном выборе министров, фаворитов и 

государственных деятелей, преданно служивших короне и Англии. При Елизавете 

Англия вступила в эпоху своего могущества.  

Центральным органом управления становится Тайный совет, который 

формировался лично королевой. Система местного управления базировалась на 

принципах выборности, когда наиболее уважаемые и достойные рыцари 

выдвигались на ключевые позиции. Однако правительство сумело поставить 

выборы под свой контроль. Тайный совет не стеснялся рассылать списки об 

угодных кандидатурах на должности. В елизаветинскую эпоху Тайный совет 

превратился в эффективный исполнительный орган, осуществлявший контроль и 

администрирование во всех сферах жизни. Самым широким каналом сообщений о 

делах на местах служил парламент. Рост богатства нового дворянства и буржуазии 

делал необходимым их приобщение к управлению государством. Эта тенденция 

выразилась в складывании буржуазно-дворянской оппозиции в парламенте в конце 

XVI века. 

С 70-х годов XVI века парламент упорно вмешивается во все важнейшие 

вопросы политической жизни Англии: в дела престолонаследия и брака королевы, 

религии и церковного устройства, финансовой политики. 

Сама же королева всегда считала парламент учреждением, необходимым только 

для вотирования субсидий, и старалась собирать его как можно реже. Парламент не 

должен был вдаваться в обсуждение дел государственной важности. В 1593 году 

она говорила: «Свободно высказываться - истинная привилегия этого собрания, но 

отнюдь не обсуждать здесь все дела по усмотрению каждого, устанавливать форму 

религии и правления, как считают некоторые… Ни один настоящий правитель не 

потерпит подобного абсурда». Известно и еще одно ее высказывание: «Ваша 

свобода слова простирается не дальше, чем говорить «да» и «нет». И если какие-то 

бездельники осмелятся рисковать своим положением, вмешиваться в дела церкви и 

государства, спикер не будет принимать их билли»[5,с 221]. 

Сословно-представительное собрание Англии, парламент, являлось 

неотъемлемым элементом политической структуры абсолютизма. Парламент не 

только вотировал налоги, но и активно участвовал в законодательной деятельности. 

Расчетливая политика Елизаветы превратила его в союзника королевской власти. 

Королевская администрация четко отслеживала настроения и выборы в парламенте. 

Интересы нового дворянства и буржуазии, заседавших в палате общин во много 

совпадали и нуждались в сильной королевской власти, которая своей политикой 

протекционизма содействовала росту их экономического благосостояния. Все это 

делало парламент вполне предсказуемым и управляемым, а его работа укрепляла 

английский престол. В 1539 году парламент принял решение, по которым 
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королевским указам придавалась сила закона без процедуры утверждения 

представительным собранием. 

Больным оставался вопрос о поступлении средств в казну. Новые налоги 

парламент вотировал неохотно и лишь тогда, когда признавал их необходимыми. 

Порча монеты уже показала себя негодным средством решения проблемы 

дефицита. И, если ее отец отбирал деньги у католической церкви, то Елизавета 

достигла того же, позволив своим подданным грабить испанцев на морях [6, c.301]. 

Эпоха Елизаветы - не только эпоха развития торгового флота, но и эра 

расцвета английского пиратства. Пираты действовали с согласия и одобрения 

королевы, она порой была в доле прибылей от их операций. Одновременно с 

грабежом испанских кораблей эти люди занимались порой торговлей, порой 

участвовали в правительственных военных операциях, и часто - играли роль 

первооткрывателей и исследователей новых земель и маршрутов [7, c. 356]. 

Таким образом, экономическая политика елизаветинского правительства, с 

одной стороны, оказалась продолжением общей тюдоровской линии на 

сотрудничество с мелким и средним дворянством и торгово-промышленными 

кругами. С другой, эта политика была столь же прагматической, направленной во 

многом на обретение поддержки прежде всего придворного круга - порой вопреки 

интересам развития экономики страны. Но важно отметить, что, при всем этом, в 

царствование Елизаветы был дан мощный толчок строительству флота, 

активизировалась деятельность Англии на морях [2, c.187]. 

В правление Елизаветы английский двор, стал одним из самых пышных в 

Европе: его блеск проявлялся в необыкновенно интенсивной культурной и 

интеллектуальной жизни. Королева, покровительствовали искусству: при дворе 

было множество талантливых художников, поэтов, музыкантов. Особое развитие 

получали театры. Появилось множество авторов, чьи имена стали вписаны в 

историю. Среди них Уильям Шекспир, Филипп Сидни, Уолтер Рейли. Елизавета 

окружала себя придворными подобными ей - высокообразованными, одаренными. 

Двор определял характер, темы, формы литературного творчества, сыграв 

немаловажную роль в становлении английского языка и литературы. Королевский 

двор был центром всей деятельности страны. Двор стремился быть достойным 

своей королевы. Придворный должен был обладать умом, остроумием, быть 

спортсменом, солдатом, лингвистом, искусным танцором и уметь играть на 

музыкальном инструменте. Королевский двор Елизаветы считался самым 

роскошным в Европе.[8,с 355 ] 

К концу правления Елизаветы политика в отношении литературы еще более 

ужесточилась, стали преследоваться все произведения сатирического характера. 

1июня 1599 года архиепископом Кентерберийский Джон Уитгиф издал указ, по 

которому подлежало сожжению семь сатирических сочинений нескольких авторов, 

таких как Джозеф Холл, Джон Марстон, Эдвард Гвипли, «Овидий» К. Марло, а 

также памфлеты Харви и Нэша. Можно сказать, что королева и ее правительство 

приводили в жизнь политику, рассчитанную на то, что печатное слово будет 

верным «Служителем» государства.Англия лидировала в драматическом жанре. Ни 

в одной стране не был так популярен театр, как здесь. Своего пика английский 

театр достиг в 1580- 1590 года. 

 Иностранцы, попадавшие в Англию во второй половине XVI века, были 

поражены интенсивностью театральной жизни, количеством театров, пьес, трупп, а 

также огромным желанием публики видеть лицедейство на сцене. К началу XVI 

века театр стал центром жизни англичан: представления разыгрывались на улицах, 

во время визитов иностранных послов, торжественных процессий. Во дворцах 
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играли не только профессиональные актеры, но и придворные, в университетах 

профессора и студенты ставили пьесы на латыни, на сюжеты греческой и римской 

истории. В пятидесятые годы XVI века были особенно популярны комедии 

Николаса Юдала - преподавателя королевского колледжа в Итоне - «Иголка 

кумушки Гаммер Гартон» и «Ральф Ройстер Дойстер». 

Англия подарила миру много талантливых и знаменитых людей, но самым 

известным стал великий английский драматург - Уильям Шекспир. Его творчество 

было итогом развития национального английского театра. В его драмах можно 

ощутить размах гомеровской сюжетики, влияние римской комедии. В 

шекспировском театре оживали поэзия страстей, мотивы, навеянные 

произведениями Плутарха, вольные импровизации средневековых английских 

баллад. Елизавета была незаурядной правительницей. Она оказывала феодальной 

знати поддержку за счет крупных выплат из казны, прощения долгов, земельных 

пожалований. Любимым символом королевы был пеликан, по преданию кормящий 

птенцов мясом, вырванным из собственной груди. Он олицетворял безграничную 

заботу Елизаветы о нации. 

В елизаветинскую эпоху английский двор, по признанию иностранцев, стал 

одним из самых пышных в Европе: его блеск проявлялся в необыкновенно 

интенсивной культурной и интеллектуальной жизни. Королева, так же, как и ее 

отец, покровительствовали искусству - при дворе было множество талантливых 

художников, поэтов, музыкантов. Особое развитие получали театры. Появилось 

множество авторов, чьи имена станут вписаны в историю. Среди них Уильям 

Шекспир, Филипп Сидни, Уолтер Рейли. Елизавета и окружала себя придворными 

подобными ей - высокообразованными, одаренными. Двор определял характер, 

темы, формы литературного творчества, сыграв немаловажную роль в становлении 

английского языка и литературы. Королевский двор являлся центром всей 

деятельности страны. [9,122] После разгрома Непобедимой Армады в стране 

начался патриотический подъем. Шекспир обращает внимание публики на 

собственную историю, создавая хроники: «Генрих VI», «Ричард II», «Ричард III», 

«Король Джон», «Генрих IV», «Генрих V», раскрывавшие самые темные, 

трагические, славные и волнующие страницы прошлого Англии. Завершает первый 

период его творчества трагедия «Ромео и Джульетта». 

На рубеже XVI-XVII веков происходит закат века Елизаветы, 

мироощущение англичан стало пессимистичным. В это время начинается второй 

период творчества Шекспира (1601-1606), в течение которого он создал 

знаменитые трагедии, наполненные глубоким смыслом и страстями, 

размышлениями о жизни - «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Антоний и 

Клеопатра», «Кориолан». В последние годы жизни драматурга (1608-1612) смысл 

его произведений изменился. Были написаны романтические драмы - сказки 

«Цимбелин», «Буря», «Зимняя сказка». 

В творчестве Шекспира воплотились лучшие особенности елизаветинской 

драмы: психологизм, интеллектуальная глубина. Ни один из поэтов его времени не 

владел языком с такой свободой: Уильям Шекспир мог украсить речи своих героев 

сложными оборотами, метафорами, он выражал свою мысль точно и ясно, 

придумывал новые слова для идеальной рифмы. Его произведения стали важным 

этапом в становлении литературного английского языка нового времени. 

Вторая половина XVI века стала периодом расцвета декоративных искусств 

в Англии, хотя с точки зрения художественных средств она не была оригинальна, в 

выразительности уступала Италии, Нидерландам, Франции. Художники 

устремились в область портрета и светской живописи. Несмотря на огромный спрос 
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на индивидуальные портреты, качество живописи было очень низким. Тем не 

менее, эти произведения, в какой-то мере продолжили традиции, заложенные 

Гольбейном и другими фламандскими художниками, работавшими в Англии. 

Те, кто управлял домашними делами королевы, руководил и жизнью 

королевства: поодиночке, когда дело касалось монарха, и как Тайный Совет, когда 

затрагивались интересы государства. 

 С их помощью Елизавета осуществляла свою политику, и довольно 

успешно. Однако величие двора заключалось не только в его деятельности. 

Елизавета была монархом эпохи Возрождения. Двор стремился быть достойным 

своей королевы. Придворный должен был обладать умом, остроумием и еще 

множеством качеств. Королевский двор Елизаветы считался самым роскошным в 

Европе. 

Таким образом, Елизавета создала всеохватывающую систему 

государственного контроля и регулирования, при которой концентрация власти 

достигла своего предела. 
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Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн 

калыптанышы 

 
 Аннотация. Макалада Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки, дүйнөдөгү геосаясий 

түзүлүш жана анын калыптанышы каралган. Кансыз согуш аяктагандан кийин эл аралык 

мамилелердин системасында ири өзгөрүүлөр болуп өткөн. Биполярдуу дүйнөнүн шарттарында ар 

кандай мамлекет өзүнүн тышкы жана ички саясатын коомдук өнүгүүнүн эки системасынын 

глобалдык карама-каршылыгынын призмасы аркылуу караган.СССРдин кулашы жана анын 

мейкиндигинде ондон ашык саясий туруксуз жана экономикалык жактан начар өнүккөн 

мамлекеттердин түзүлүшү менен адамзатка тандоону алып келген.  

 Аннотация. В статье рассматривается геополитическое устройство мира после 

окончания Второй мировой войны и его формирование. После окончания «холодной войны» в 

системе международных отношений произошли серьезные изменения. В биполярном мире разные 

государства рассматривали свою внешнюю и внутреннюю политику через призму глобальных 

противоречий двух систем общественного развития. 

 Негизги сөздөр: геосаясат, геосаясий түзүлүш, АКШ, СССР, кансыз согуш, экинчи 

дүйнөлүк согуш, глобалдык коопсуздук.   

 Ключевые слова: геополитика, геополитическая структура, США, СССР, холодная война, 

Вторая мировая война, глобальная безопасность. 
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 Геосаясий түзүлүштөр биротоло туруктуу берилбейт. Негизги принциптер 

аздыр-көптүр өзгөрүүсүз калганы менен, саясат дүйнөсү ар тараптуу болгондуктан, 

геосаясий түзүлүш бир топ чоң өзгөрүүлөрдү башынан өткөрөт. Экинчи дүйнөлүк 

согуштун бүтүшү империялар аралык атаандаштыктын геосаясатынын бүтүшүн 

жана согуштан кийинки жаңы геосаясий тартипти түзүү үчүн шарттардын пайда 

болушун билдирген. Согуш аяктагандан эки жыл өткөндөн кийин дүйнө эки саясий 

жана идеологиялык блокко бөлүнүп, алардын идеялары, символдору, социалдык 

жана маданий түзүлүштү өзгөртүү стратегиялары таптакыр башка болгон. Мындан 

элүү жылга жакын убакыт бою «кансыз согуш» деген ат менен тарыхка кирген эки 

полярдуу америкалык-советтик дүйнөлүк үстөмдүк үчүн күрөш жеңип чыккан. 

Кансыз согуштун геосаясатын идеологиялык геосаясат деп атоого болот, ал 

төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ болгон: 

• Негизги системалык-идеологиялык конфликт саясий-экономикалык уюмдан 

жогору коюлган. Кансыз согуш эки тараптын ар бири бири-бирине кескин карама-

каршы турган күч мамилелеринин жана идеологиялык өкүлчүлүктөрдүн системасы 

болуп калган. 

• АКШнын жана СССРдин мурдагы колонияларынын жана блокторго кошулбаган 

өлкөлөрдүн үчүнчү дүйнөдөгү таасири үчүн күрөшү. 

• Идеологиялык чыр-чатакты кармоо, домино принциби, гегемондук туруктуулук 

сыяктуу түшүнүктөр аркылуу натуралдаштыруу. 

 Согуштан кийинки пайда болгон геосаясий тартип сапаттык жактан башкача 

болгон, ал деколонизация жолу менен эски колониялык империялардын кулашы 

жана АКШнын экономикалык, аскердик жана саясий гегемон катары чыгышы 

менен мүнөздөлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуштун натыйжалары дүйнөнүн геосаясий 

картинасын, «дүйнөлүк коомчулуктун» ишинин негиздерин жана механизмдерин 

олуттуу түрдө өзгөрткөн, бул геосаясат илиминин андан аркы эволюциясына 

таасирин тийгизбей койгон жок. Буга чейин негизинен карама-каршылыктуу, көп 

полярдуу дүйнөнү изилдеп келген геосаясат илими жаңы биполярдуу дүйнө 

тартибине жана Батыштагы Америка лидерлигине ыңгайлашып, ошондой эле 

өзөктүк куралдын пайда болушуна байланыштуу геосаясатка олуттуу 

өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган. Мындан тышкары улуттук-боштондукка 

чыгуу кыймылынын тез өсүшүнө кандайча жооп кайтаруу керек деген түпкү 

геосаясий маселени тез арада чечүүнүн зарылчылыгы келип чыккан. 

 Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда жана андан кийин классикалык 

геосаясаттын ревизиясы башталат, б.а. анын мазмуну жана негизги методологиялык 

принциптери кайра каралып, башка геосаясий идеялар чындыкка адекваттуу болгон 

америкалык жана европалык авторлор тарабынан түзүлөт. Геосаясатта ―жашоо 

мейкиндиги‖ категориясы дагы эле активдүү колдонулуп келген. Бирок жашоо 

мейкиндигине болгон муктаждык мамлекетти аймактык мейкиндикти кеңейтүү 

табигый муктаждык болгон организм катары түшүнүү менен шартталган эмес. 

Экинчи дүйнөлүк согуштун трагедиясынын, биполярдык дүйнөнүн түзүлүшүнүн, 

өзөктүк куралдын пайда болушунун натыйжасында геосаясий теоретиктердин 

көңүлүн коопсуздук проблемасына бурушту, бул, биринчи кезекте, америкалык 

авторлордун пикири боюнча, аймагын көзөмөлдөө менен камсыз кылынат. 

Геосаясий борборлорду да камтыган көзөмөлдөгү аймак канчалык чоң болсо, 

коопсуздуктун кепилдиги ошончолук жогору болот. Дүйнөнүн геосаясий 

картинасын талдоого жана белгилүү бир мейкиндикти башкарууга, дүйнөлүк лидер 

же гегемон болууга мүмкүн болгон ресурстарды талдоого олуттуу көңүл бурулган. 

 Геосаясат классиктеринин көптөгөн идеяларын олуттуу түрдө сындап, 

коопсуздук маселесин, биринчи кезекте АКШнын коопсуздугун илим катары 
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геосаясаттын чордонуна койгондордун бири – көрүнүктүү америкалык окумуштуу, 

географ Николас Спикман болгон. (1893-1943) Спикман өзүнүн китебинде 

Американын дүйнөлүк саясаттагы стратегиясы (1942) жана «Дүйнөнүн 

географиясы» эмгегинде (1944) Америка Кошмо Штаттары өзүнүн түшүнгөн 

глобалдуу АКШнын коопсуздук системасын түзө ала турган геосаясий формуланы 

табууга аракет кылган [1].  

 «Кансыз согуштун» узак мезгилинде бир кыйла өзгөргөн геосаясий коддорго 

ылайык саясат жүргүзүлгөн. Геосаясатта эң белгилүүлөрдүн бири АКШ-Орусия 

мамилелеринин таасирдүү, авторитеттүү дипломаты жана тарыхчысы 

Дж.Кеннандын коду болгон. 1946-жылы эле АКШнын Москвадагы 

посольствосунун министр-кеңешчиси болуп турганда Кеннан Мамлекеттик 

департаментке «Узун телеграмма» деп аталган кабарды жиберген. Анда ал «кансыз 

согуштун» тарыхына «тоскоолдук саясаты» деген ат менен кирген СССРге карата 

тышкы саясаттын негизги пункттарын белгилеген. Кеннандын айтымында, ал 

кездеги Москвага «акыл-эстүү себептер» менен кайрылуу пайдасыз болгон. Башка 

жагынан алып караганда, советтик жетекчилик "күчтүн аргументтерине өтө 

сезимталдык менен мамиле кылган" бирок, АКШдагы "шумкарлардан" 

айырмаланып, Кеннан согушту кутулгус деп эсептеген эмес. Ал өзөктүк куралдын 

чыныгы согушта колдонулбай турган тоскоол каражаты катары маанилүүлүгүн 

талдоочулардын биринчиси болгон. Анын айтымында, СССРге карата геостратегия 

– бул душманды обочолонтуу, экономикалык жана саясий кысым. Бул контекстте 

жана АКШнын коопсуздугу жагынан Кеннан өнөр жай потенциалы бар жана 

АКШга каршы заманбап согушка туруштук бере ала турган төрт маанилүү күч 

борборун аныктаган: Британия, Германия, Япония жана СССР. 1947-жылы СССР 

гана АКШга кастык кылган. Анын пикиринде, Германия менен Японияны Улуу 

Британияга окшош дос өлкөлөргө айландыруу керек болчу. Кеннан согуштан 

кийинки Батыш Европанын экономикасын калыбына келтирүүгө багытталган 

Маршалл планын күчтүү колдоочу болгон. 

 Американын жардамы менен анын батыш жана чыгыш четиндеги эң 

маанилүү эки өнөктөшү болгон Германия менен Жапония экономикаларын 

калыбына келтирип, дүйнөнүн алдыңкы державаларына айланышкан. Кеннан 

кодекси кийинки америкалык кодекстерден айырмаланып, бул же башка 

мамлекеттердин ички иштерине мындан ары кийлигишүүнү караган эмес. Ал бөлүп 

берген аймактар СССРден да, АКШдан да көз карандысыз региондордогу 

бийликтин иш жүзүндөгү борборлору катары катталган. 1940-жылдардын аягында 

Кеннан социалисттик лагердин ичинде олуттуу келишпестиктер сөзсүз пайда 

болорун алдын ала айткан. 1948-жылы Югославия Москванын жетекчилигин сокур 

ээрчүүдөн баш тарткан жана Кеннан СССРдин негизги чыгыштагы союздашы 

Кытай менен да ушундай болушу мүмкүн деп жазган. 1949-жылдан кийин Америка 

Кошмо Штаттары негизинен АКШ менен СССРдин ортосундагы чыр-чатактын 

мүнөзүн ар кандай жолдор менен чечмелеген кодекстерди жетекчиликке алып, 

СССРди обочолонтуунун ордуна анын чек араларынын периметри боюнча 

универсалдуу кармоону туура көргөн.  Бул кодекстерге ылайык Римландда 

Европада НАТО, Батыш Азияда СЕНТО, Чыгыш Азияда СЕАТО сыяктуу аскердик-

саясий союздар түзүлгөн. XX кылымдын экинчи жарымындагы Америка 

кодекстеринин «үй-бүлөсүндө» башка мамлекеттердин ички иштерине түздөн-түз 

кийлигишүү каралган, «баш тартуу» сыяктуу түшүнүктөр камтылган, 

коммунисттик блокту бөлүү милдети коюлган. 1990-жылдын ноябрында эки 

супердержава Париж хартиясына кол койгондо, андан кийин ―элдик демократиялык 

мамлекеттер‖ кыйраганда, ―кансыз согуш‖ аяктагандан жана эки өлкөнүн 
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ортосундагы достук мамилелердин орношунан кийин АКШнын ―токтоо 

кодекстери‖ толук чөйрөгө кирген [2].  

 "Тыюу саясаты", глобалдык коопсуздук системасын түзүү, дүйнөдөгү 

америкалык үстөмдүк идеясы - булар XX кылымдын экинчи жарымында 

батыштык, негизинен америкалык илимпоздор менен алектенген негизги көйгөйлөр 

геосаясаттын гумандаштырылган версиясы» болгон. Негизги геосаясий конфликт 

Евразиянын чет-жакаларында (Римланд зонасында) болуп жатканын түшүнүп, алар 

Түндүк Американын бүткүл Евразияга туруктуу үстөмдүгүн орнотууга багытталган 

советтик блоктун аракеттерин ийгиликтүү токтотуунун ыкмаларын иштеп 

чыгышкан. Ядролук доордо атаандаштыктын натыйжасын согуштук жол менен 

чечүү мүмкүн эмес болгон. Ушуга байланыштуу геосаясий ресурстар 

проблемасына өзгөчө көңүл бурулуп, анын жардамы менен дүйнөлүк системада 

гегемондук державага айланууга жана глобалдык коопсуздук системасын 

камсыздоого болот. Дүйнөлүк системадагы гегемония дүйнөдөгү бир өлкөнүн 

болушу, анын геосаясий абалы бийликтин туруктуу социалдык бөлүштүрүлүшүн 

камсыз кылуу катары аныкталган, бул биринчи кезекте куралдуу күрөштүн эмес, 

куралдуу күрөштүн жоктугун билдирет [2].  

 XX кылымдын экинчи жарымындагы геосаясат теоретиктери мурункулардан 

айырмаланып, чыныгы гегемония колониялык мейкиндиктерди басып алууга эмес, 

алдыңкы державалардын абсолюттук үстөмдүгүнө, биринчи кезекте турмуштун үч 

чөйрөсүндө: экономикалык, саясий жана идеологиялык багытталган. П.Тейлор улуу 

держава экономикалык артыкчылыкка жетүүнүн натыйжасында гана гегемонго 

айлана алат деп ырастаган. Качан бир мамлекеттин өндүрүш, соода жана 

финансылык ишмердүүлүгү бардык атаандаштарына караганда эффективдүү болсо, 

анда мамлекет дүйнөлүк гегемонго айланат. Бул мезгилде геосаясий ресурс катары 

технологиялык инновацияларга көп көңүл бурулган. Ошентип, америкалык 

геосаясатчы Д.Дедни мындай деп белгилеген: «Геосаясий реалдуулук география 

жана технология үчүн фон катары кызмат кылат. Ал тоо кыркалары, көпүрөлөр 

жана чептер согушта армияга кандай таасир тийгизсе, саясий бийликти 

калыптандыруу, өткөрүү жана ишке ашырууну камтыйт. Планетанын географиясы, 

албетте, өзгөрбөйт. Бирок аскердик артыкчылык жана коопсуздук үчүн күрөштө 

планетанын табигый муктаждыктарынын мааниси адамдын кыйратууга, ташууга 

жана байланышууга жөндөмдүүлүгүндөгү технологиялык өзгөрүүлөргө жараша 

өзгөрүүдө. Технологиянын күчтүү сезими болбосо, геосаясат жердеги мистикага 

айланат. Белгилүү америкалык геосаясатчы И.Боумен Экинчи дүйнөлүк согуштагы 

жеңиштен кийин АКШнын үстөмдүгүнүн дүйнөнүн негизги региондоруна 

таралышы Американын эң маанилүү стратегиялык ресурстары жайгашкан 

―географиялык күч борборлорун‖ камсыз кылуу менен мүмкүн деп эсептеген: 

нефть, уран рудасы, калай, каучук. Дагы бир америкалык изилдөөчү А.П.Северский 

өзүнүн «Аба күчү: жашоонун ачкычы» (1952) деген китебинде авиациянын жана 

өзгөчө өзөктүк куралдын жана аларды жеткирүү каражаттарынын пайда болушу 

менен географиялык детерминизмге негизделген салттуу геосаясий моделдер 

эскирип калганын жана аларды жаңылоо керектигин баса белгилеген. 

А.П.Северскийдин геосаясий модели боюнча дүйнө АКШ менен СССРдин өнөр 

жай борборлоруна топтолгон аба күчтөрүнүн эки чоң чөйрөсүнө бөлүнгөн. 

Америкалык чөйрө Батыш жарым шардын көпчүлүгүн, ал эми советтик чөйрө 

дүйнөлүк аралдын көпчүлүгүн кучагына алган. Бирок, экөө тең, тиешелүүлүгүнө 

жараша, дүйнөлүк үстөмдүктүн ачкычын түзгөн Түндүк Америка менен Түндүк 

Евразиянын үстүнөн болжол менен бирдей бийликке ээ болгон. Америка Кошмо 

Штаттарынын дүйнөлүк аренадагы гегемондук дооматтарын негиздөөдө С.Грэйдин 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

179 
 

―Ядролук доордун геосаясаты‖ китеби туруктуу, анда автор геосаясий ресурс 

катары ядролук потенциалдын маанилүүлүгүн баса белгилеп, аймактардын 

географиялык жана геосаясий өзгөчөлүктөрүнө жараша ядролук объектилердин 

планетардык жайгашуусун белгилеген.  

 Согуштан кийинки европалык геосаясат мектеби өтө жөнөкөй берилген. 

Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Европада үстөмдүк кылган немис 

классикалык геосаясаты нацисттик Германиянын дүйнөлүк үстөмдүккө умтулуусун 

актаган идеологияга азайып кеткендиктен, узак мезгил бою европалык коом 

«геосаясат» термининен этият болуп келген. 1960-жылдары гана ―жаңы оңчул‖ 

Европада өзүнүн эң айкын көрүнүшүн, геосаясатка ар кандай мамиле кылган бир 

гетерогендик кыймылды жасаган. Бирок "жаңы оңчулдардын" көпчүлүгү 

Европаны, анын ичинде Орусияны, биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары 

көрсөткөн океандык (атлантикалык) Батышка каршы коюу идеясын карманышкан. 

Алар АКШнын гегемонисттик жетекчилигине катуу каршы чыгышкан. Белгиялык 

Жан Тириарт (1922-1992) активдүү "жаңы укук" болгон. 1960-жылдардын башында 

ал «жаш Европа» долбоорун ачкан, ага ылайык Европа мамлекеттери АКШга 

каршы турган бирдиктүү империя түзүшү керек, антпесе алар өз маанисин жоготот 

деп эсептеген. Бул империя Чоң экономикалык автаркиялык мейкиндик, 

борборчул, бирдиктүү, улуттук мамлекет болушу керек болгон. 70-жылдардын 

аягында ал Европанын АКШга каршы турууга масштабы да, күчү да жетишсиз 

экенин түшүнгөн, ошондуктан Европаны сактап калуунун бирден-бир жолун – 

Европа менен СССРдин биригүүсүн сунуш кылган. Тириарттын бул долбоору 

―Владивостоктон Дублине чейин европалык-советтик империя‖ деп аталган [3]. 

 1980-жылдардан баштап гана Европада геосаясат илимин методология жана 

методология жагынан байыткан эмгектер пайда болгон. Европада геосаясатка 

карата согуштан кийинки стереотипти жеңип, француз изилдөөчүлөрү И.Лакост 

жана М.Фуше геосаясаттын өзү эмес, агрессивдүү саясаттын кызматына өткөн 

бурмаланган формада экенин белгилешет. Алар географиялык детерминизмдин 

жаңылыш принцибине кайнаган геосаясаттын салттуу интерпретациясы менен 

кескин түрдө макул эмес жана саясий жана географиялык факторлордун өз ара 

аракеттенүүсүндө, тескерисинче, саясат чечүүчү ролду ойнойт, ал бир гана 

мейкиндикти гана эмес, мейкиндикти да чечүүчү ролду ойнойт деп ырасташат. 

бирок көп учурда аны өзгөртөт. И.Лакост илимий жүгүртүүгө «геосаясий 

өкүлчүлүк» категориясын киргизген – фантазия маанисинде, ошондой эле театрда 

ойногон актер өзүнүн мүнөзүн чагылдырган мааниде. Лакост презентацияны 

геосаясат өз корутундуларын талашкан борбордук ыкмалардын бири деп эсептеген. 

Бул гносеологиялык түзүлүш коомдук илимдерде кеңири колдонулат. Геосаясаттын 

өзгөчөлүгү, анын өзгөчөлүгү мында «өкүлчүлүк» көбүнчө фантастикалык жана 

мистикалык ой жүгүртүүлөр жана божомолдор менен толукталган өз алдынча 

мүнөзгө ээ болушунда. Биринчилерден болуп Лакосте маалымат системалары 

заманбап геосаясий процесстердин өнүгүшү үчүн чоң мааниге ээ экенин белгиледи. 

Калктын жалпы катмары көбүнчө реалдуулукка рационалдуу мамиле жасоо менен 

эмес, маалымат каражаттары жараткан нерселер жана идеялар дүйнөсүнүн 

жагымдуулугун жетектейт. М.Фукондун чек аралар боюнча эмгектери чоң 

атактуулукка ээ болгон. Чек араны геосаясаттын негизги элементи катары аныктап, 

ал чек ара мамлекеттердин ортосунда гана эмес, алардын ичинде да коом менен 

бийликтин, түрдүү социалдык жана маданий топтордун ортосунда бар экендигине 

көңүл бурган [1]. 

 Салттуу геосаясатты олуттуу кайра карап чыгуу, геосаясаттын 

проблемаларын адамзаттын билиминин жана технологиялык прогрессинин акыркы 
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жетишкендиктеринин позициясынан теориялык жактан түшүнүү француз 

окумуштуусу, генерал П.Галлуа тарабынан «Геосаясат. Бийликтин келип чыгышы 

"(Gallois P.M. Geopolitique. Les vois de la puissance. Париж, 1990). Автор азыркы 

геосаясаттын адамдын табияттан көз карандылык доорунда белгилүү бир негизге ээ 

болгон географиялык детерминизмге да, бул терминдин XX кылымдын 30-40-

жылдарында нацисттик интерпретациясына да эч кандай тиешеси жок деп 

ырастайт. согуш куралы катары кызмат кылган орой пропаганда максатында 

колдонулган. Галуа боюнча геосаясаттын салттуу элементтерине, мисалы, 

мамлекеттин мейкиндик-территориялык мүнөздөмөлөрү (географиялык абалы, 

узундугу, чек аралардын конфигурациясы), анын жер казынасы, ландшафт жана 

климаты, калктын саны жана структурасы ж.б. [3] Бүгүнкү күндө мамлекеттердин 

күчтүүлүгү жөнүндөгү идеяларыбызды жокко чыгарган жана эл аралык саясатка 

таасир этүүчү факторлорду эске алуу менен артыкчылыктарды өзгөртүүчү 

жаңылары кошулду: 

• ракеталык-ядролук куралдардын пайда болушу жана таралышы, алар 

географиялык жайгашуусуна, өлчөмүнө, бири-биринен алыстыгына карабастан, 

аларга ээ болгон мамлекеттердин күчүн бирдейлештирет. 

• Массалык маалымат каражаттарынын жана телекоммуникациянын өнүгүшү, 

ошондой эле калктын мамлекеттик саясатка тикелей кийлигишүү феноменинин 

бардык жерде жайылышы (салттуу геосаясат эске албаган адамдардын массалык 

жүрүм-туруму) адамзатты кыйратуучу кесепеттерге алып келиши мүмкүн, балким. 

ядролук катаклизмдин кесепеттери менен гана салыштырууга болот. 

• эгерде салттуу геосаясаттын изилдөө чөйрөсү жер үстүндөгү мейкиндик – 

кургактык жана деңиздер менен гана чектелсе, анда азыркы геосаясий талдоо 

космостук изилдөөлөрдүн бүгүнкүсүн жана келечегин, анын күчтөрдүн тең 

салмактуулугуна тийгизген таасирин жана дүйнөлүк саясатта алардын өз ара 

байланышын эске алуусу керек. 
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Annotation. This article describes the history of traditional Kyrgyz family and marriage relations 

before the October Revolution and the main stages of their development. Various forms of marriage and 

their historical evolution have also been identified. 

Key words: family, wedding, tradition, ritual, wedding, ritual, culture, engagement, bride. 

 

Кыргыз этнография илиминде кыргыздардын үй-бүлөө турмушун изилдөө, 

үйрөнүү эң маанилүү орундардын бирин ээлейт жана теориялык жана практикалык 

жактан да зор мааниге ээ.  

Анткени, кыргыздар байыртадан эле никени жана үй-бүлөнү муундун 

жашоосунун негизги тиреги катары баалап келишкен. Кылымдарды карыткан ар 

бир кыргыз үчүн үй-бүлө – бул жөн гана уруулук баалуулуктарды көбөйтүү жана 

сактоо эмес ата-эне жана балдар, үй-бүлөлүк мамилелер, үй-бүлөлүк салттар, үй-

бүлө институтун калыптанышына өбөлгө түзгөн.  Анын ичинде адамдын кулк-

мүнөзү, дүйнө таанымы, жашоо образы түптөлгөн. 

Совет бийлигинин жылдарында социалисттик коомду куруунун жана 

кыргыз социалисттик улутунун калыптануу процессинде кыргыз элин маданиятка 

тааныткан, анын алдында коммунизмге карай жаркыраган жол ачылган чыныгы 

маданий революция болуп өттү.  

Мындай шартта кыргыз үй-бүлөсү Октябрь төңкөрүшүнө чейинки жана 

совет доорундагы кыргыздардын үй-бүлө жана нике мамилелери кыргыз тарых 

илиминде алгылыктуу  жетишсиз чагылдырылган. 

Атайын изилдөөлөр 1873-1874-жж  үй-бүлөө жана нике мамилелери 

жөнүндө кээ бир маалыматтарды камтыган Г.Загряжскийдин[6] «Туркестанские 

ведомости» гезитине жарыяланган «Токмак районунун очерктери», «Чу жана Сыр-

Дарыя өрөөндөрүнүн көчмөн калкынын турмушу», «Кара-кыргыз» деген 

эмгектерин атасак болот. Бирок, алар толугу менен үй-бүлө же нике жөнүндө толук 

маалымат бербейт. Кыргыздардын үй-бүлөлүк турмушуна байланыштуу кээ бир 

эски үрп-адаттар, ырым-жырымдар Октябрь мезгилине чейинки ар кандай 

изилдөөчүлөрдүн башка эмгектеринде үстүртөн сүрөттөлгөн. 

Үй-бүлөнүн  куралышына  жана  өнүгүшүнө  негиз  болгон  никелешүү  

үйлөнүү салтынын  негизги максаты болгон. Болгон  маалыматтар  боюнча  XIX  

кылымдын аягында  XX  кылымдан  башында  Кыргызстандын түштүк  аймагында  

жашашкан  кыргыздарда  үй-бүлөнүн үстөмдүк кылуучу формасы болуп 

патриархалдык  чоң  үй-бүлө,  башкача  айтканда  жакын  туугандардын эки же үч 

муунунан турган жана саны  жагынан бир нече ондогон адамдарга жеткен, жалпы  

чарба  күткөн  чоң  жана  ажырагыс  үй-бүлөлөр жана кыргыздарда  патриархалдык 

үй-бүлөлөрдүн болгону тууралуу авторлор өздөрүнүн изилдөөлөрүндө: С. М.  

Абрамзон., А.Н. Бернштам., В. Батраков., А. Джумагулов тарабынан белгиленген[1; 

2; 4].  

19-кылымдын экинчи жарымында жана 20-кылымдын башында Чүй 

өрөөнүндөгү кыргыздарда үстөмдүк кылган үй-бүлө формасы жеке, чакан үй-бүлө 

болгон. Бирок, кээ бир адабий булактар  көрсөткөндөй, каралып жаткан мезгилдин 

ичинде ал патриархалдык чоң үй-бүлө жамаатынын көптөгөн өзгөчөлүктөрүн 

сактаган. Ф.Энгельстин «Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин келип 

чыгышы» деген эмгегинде көп балалуу үй-бүлөгө, же жеке үй-бүлөгө өтүүчү форма 

болгон патриархалдык үй-бүлө жамаатына олуттуу көңүл бурулган. Ал мындай үй-

бүлөнүн негизги өзгөчөлүгүн «ал бир атанын урпактары аялдары менен бирге бир 

нече муундарды камтыйт жана алардын баары бир короодо чогуу жашашат, чогуу 

талаа иштерин, тамак-ашын ичишет» деп эсептеген. 

Кыргыздардагы  баш кошуусунун негизги формаларынын бири «кайчы 

куда» деп аталып, тектеш үй-бүлөлөрдүн эки кызынын жана уулдарынын 
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кайчылаш никеси менен мүнөздөлгөн. Ошол эле учурда кыздын баасы (же 

колуктунун баасы) төлөнбөгөн. Бир тарап сый уюштуруп, сеп үй-бүлөнүн 

материалдык мүмкүнчүлүгүнө жараша берилди. Сейрек учурларда кыздар менен 

эже-сиңдилер эмес, тууганчылык жагынан алысыраак болгон кыздар келин 

болушкан. Кайчылаш нике феноменинин өзү, Г.П. Васильева, кош экзогамиядан 

келип чыккан деп эсептеген. Патриархалдык-феодалдык мезгилде бул көрүнүш 

башка мазмунга ээ болгон: кыздардын алмашуусунун аркасында үй-бүлө сеп үчүн 

олуттуу материалдык чыгымдардан качкан[10]. 

Кыз ала качуу (же «ала качуу») менен нике кыюу өтө сейрек кездешет. 

Күйөө бала мындай кадамга акыркы чара катары гана барып, ата-эне беттешүүдө 

орток пикирге келе албай калган. Белгилей кетсек, ала качууну күйөө бала жасаган, 

анын ата-энеси таасирдүү кызматта болгон жана уулуна анын аракетинде колдоо 

көрсөтө алган. Никенин алгачкы формаларынын жаңырыгы левират жана сорорат 

каада-салттары болгон. Кыргыздын салтында улуу агасы каза болгон учурда иниси 

өзүнүн келинине же келинге (салт левират), же эркектин эже-карындашына же 

кайне-эже турмушка чыгуусу милдеттендирилген. Левират жана сорорат 

кубулуштары кыргыздарда гана эмес, Орто Азиянын башка элдеринде да 

болгондугун этнографиялык изилдөөлөр тастыктайт. Жогоруда талкууланган 

никенин формаларын жана каада-салттарын патрилокалдык отурукташуу боюнча 

топтоштурса болот, бирок сейрек учурларда белгилүү бир себептерден улам эркек 

дагы эле колуктунун ата-энесинин үйүнө көчүп кеткен. Бул көрүнүш изилдөөчүлөр 

тарабынан «куч күйө» түшүнүгү катары белгиленип, «күйөө бала» деп которулат. 

Мындай баш кошуунун бирден бир себеби күйөө баланын септи төлөй 

албагандыгы, бирок ал эмгекчил, кайын журтуна колуктусу үчүн эмгеги менен 

кайтарып бере алчу деген божомолдор бар. Белгилей кетсек, «Күч күйө» күйөө 

тараптын моралдык курмандыктын бир түрү болгон, анткени мындай көчүрүү 

маскаралык катары эсептелген. 

Кыргыздардын бойго жеткен жашынын чеги 13 жаштан 15 жашка чейин 

болгон. Дал ушул мезгил никеге же никеге ылайыктуу деп эсептелген. Кызынын 

намысына кабатыр болгон ата-эне аны бат эле күйөөгө берүүгө аракет кылышкан. 

Эгерде кыз 18 жашка чыга электе турмушка чыга элек болсо, анда ал кечиккен 

келин (же жаза) деп эсептелген. «Карыган күң» ушак-айыңдарга, шылдыңга 

айланган. Күйөөнүн жаштыгы негизинен анын бай теги менен шартталган. Жакыр 

үй-бүлөлөрдө бала адегенде ата-энесинин үйүндө иштеп, сеп төлөө үчүн мал сатып 

алышы керек деп эсептелген[7]. Калың өзү кыргыздарда эки түрдүү болгон: так 

жана белгисиз. Биринчи түрү белгиленген өлчөмдү билдирет жана кедей жана орто 

кирешелүү калктын арасында кеңири таралган. Өлчөм мурунтан эле потенциалдуу 

жубайлар нике курагына жеткен шартта дайындалган. Күйөө менен кыздын жаш 

кезинде да чексиз колукту баасы дайындалган. Бул салт бай үй-бүлөлөргө гана 

таандык. П.Кушнер «бай кыргыздар менен калыңдын өлчөмүн сүйлөшүүгө болбойт 

– муну кедейлер гана жасайт» деп жазган[8.76-б]. 

 Кыргыздардын күнүмдүк турмушунда көп аял алуучулук көп кездешкен. 

Көп аял алуу диний келип чыгышынын бир көрүнүшү болуп саналат, бул көз 

караштар жана салттар мусулман дининде колдоого алынган. Түштүк 

кыргыздарында түндүк четиндеги кыргыздарга караганда мусулман дини илгертен 

терең тамыр жайгандыктан, анын догмалары жана укуктук нормалары алардын 

арасында абдан терең сиңип калган. Мындан тышкары патриархалдык-феодалдык 

коомдук мамилелердин үстөмдүгүнүн шарттарында көп аялдуулук үстөмдүк 

кылуунун жана баш ийүүнүн бүткүл системасынын табигый шериги болгон. Бирок 

көп аял алууга  калын төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар байлар гана уруксат берген. 
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Кабарчылардын айтымында, Кулунду Кыштактын байлары Калынга бир короо кой 

айдап келиндин ата-энесине жеткиришкен. Көп аялдуулуктун болушу кыргыз 

коомунун бардык катмарлары үчүн бирдей жеткиликтүү болбогондугун 

статистикалык маалыматтар далилдейт[9. 157-б].  

Ошентип, Наманган районунда бардыгы болуп 7452 кыргыз кожолук 

болгон. Кош аял алуу боюнча 363, үч тараптуу 19 факты катталган. Бул фактылар 

катталган чарбалар уезддеги кыргыз волостторунун бардык кожолуктарынын 

5,12%ын түзгөн. Көп аял алуу манапчылыктын жана байлыктын идеологиясы жана 

коомдук практикасы менен ушунчалык тыгыз байланышта болгондуктан, көп аял 

алуу жакынкы убактарга чейин бир топ кеңири таралган. Кабарчылардын 

айтымында, кээ бир байлар жаш кыздарды катарга тизип аялдыкка алганы, 

айрымдары 12ге чыкканы тууралуу маалыматтар бар. Кыз тандап, ата-энесине бир 

короо койдун калын ыйгарып, нике окуу менен нике кыйылып, алты айдан кийин 

өз ордуларына алып кетишкен. Уруучулук принциптерге ылайык, ар бир адам көп 

тукумдуу болууга умтулган, анткени уулдар урук жана таасири күчөгөн, ал эми 

кыздар уруктар ортосундагы байланышты кеңейткен. Мында көп аял алуунун 

биринчи себеби биринчи аялынын баласыздыгы болгон. Эже-сиңдилердин 

балдарынын никеси боюнча көптөгөн маалыматтар табылган[10. 37-б]. Мисалы, 

бир эженин уулу өзүнөн кичүү эженин кызына үйлөнүп, азыр үй-бүлөлүк 

мамилелерден тышкары, алардын күйөөлөрү, же аталаштары бири-бирине 

туугандык мамиледе. Мындай нике бири-биринен алыстай баштаган туугандарды 

бириктирет деген ишеним бар болчу, анткени аялдар башка түрдөгү өкүлдөргө баш 

кошуп, азыраак баарлашып, алар менен таптакыр байланышын үзбөө үчүн никеге 

турууга аракет кылышат. Мындай нике кубатталган, өзгөчө учурларда аларга 

карата терс мамиле болгон эмес. 

Ошентип, революцияга чейинки Кыргызстанда үй-бүлө жана нике 

мамилелери патриархалдык-феодалдык коомдук мамилелер менен тыгыз 

шартталган. Башкача айтканда, үй-бүлөдө бийликтин толуктугу эркектин колуна 

топтолгон. Ал үй-бүлөнүн жалгыз ээси болуп көтөрүлгөн жана анын бардык үй-

бүлө мүчөлөрү үчүн буйруктары милдеттүү деп эсептелген. Орто Азиянын 

көптөгөн элдериндей эле кыргыздарда да нике жана үй-бүлө диний мүнөздө 

болгон, б.а. шарият жана адат нормаларына шайкеш келген. Бул нормалар 

моралдык-укуктук комплекстердин ролун аткарган. 

Демек, революцияга чейинки мезгилде кыргыздарда никеге туруу бир нече 

этаптарды басып өткөн. Алардын бири үйлөнүү болчу. Бул салт кеңири тараган, ага 

ылайык жашы жете элек балдар же төрөлө элек балдар сүйлөшүлгөн. Мындай салт 

«бешик куда» деп аталып, бай үй-бүлөлөргө мүнөздүү болгон. Кыргыздарда 

никенин бузулушу эркектин демилгеси менен гана болгон. Эркектердин жана 

аялдардын сабатсыздыгынын үстөмдүк кылышы, рухий жакырчылык, үй-бүлө жана 

нике мамилелеринин дин тарабынан катуу жөнгө салынышы кыргыз үй-

бүлөлөрүндө деспотизмдин терс көз караштарынын булагы болуп калды. 

Изилдөөлөр ошондой эле Чүй өрөөнүндөгү кыргыздар үй-бүлөлүк мамилелерде 

экзогамиянын калдыктарын дагы эле сезип келгенин көрсөткөн. Мунун далили эки 

тараптуу аталаш нике болгон[5. 96-б]. Бул көрүнүш илимпоздорго кыргыздардын 

жана башка көптөгөн коңшу элдердин ата-бабалары өздөрүнүн калыптануу 

тарыхында топтук нике этабын баштан кечирип, акыры жекелик менен алмашкан 

деп айтууга негиз берет. Ал эми никенин биринчи формасынын көптөгөн 

нормалары патриархалдык жашоо образына баш ийдирилген. Ошондой эле кыргыз 

үй-бүлөсүнүн негизги формасы кандуу туугандардын бир нече муундарынан: ата-

энелерден, алардын бойго жеткен никелүү балдарынан жана неберелеринен турган 
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чоң патриархалдык үй-бүлө болгон. Ал дыйканчылыкка жана жарым отурукташкан 

мал чарбасына негизделген натуралдык экономиканын шартында коомдун 

туруктуу социалдык-экономикалык бирдиги болгон. Коомдун ар бир мүчөсүнүн 

патрилиналдык үй-бүлөгө таандыктыгы никенин экзогамдык нормаларын 

аныктаган. Тууганчылык терминдер системасы ушуга тыгыз байланыштуу болгон. 

Бир уруктун өкүлдөрү болгон бир туугандардын урпактарынын ортосунда нике 

кыйылган. Никенин ар кандай формалары жана алардын тарыхый эволюциясы 

аныкталган. 
Колдонулган адабияттардын тизмеси 

1. Абрамзон С.М. К вопросу К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии. 

КСИЭ, 1957.   

2. Абрамзон С.М. Киргизская семья в эпоху социализма. // СЭ,1957, №5. 

3. Батраков В. Особенности феодализма у кочевых народов. Науч- ная сессия АН Уз. ССР, 

Ташкент, 1947. 

4.  Джумагулов А. Некоторые обычаи и обряды дореволюционной киргизской семьи. «Известия 

Академии иаук Киргизской СССР, серия общественных наук» Фрунзе, 1959. Том 1. 

5.  Джумагулов,  А.  Семья  и  брак  у  киргизов  Чуйской  долины.– Фрунзе: Изд-во АН Кирг ССР, 

1960.  

6. Загряжский Г. Быт кочевого населения Чу и Сыр-Дарьи. ―Туркестанские ведомости‖, 1874, №30, 

№31. 

7. Кочкунов А.С.  Традиционная  свадьба  у  кыргызов  (Структура и некоторые вопросы 

семантики обрядовых  ритуалов) //  Вопросы  истории  Кыргызстана. – Бишкек, 2012. – № 4.  

8. Кушнер П. Горная Киргизия. М, 1929.  

9. Материалы по киргизскому землепользованию. Ферганская область. Наманганский уезд . -  

Ташкент, 1913.  

10.  Осмонова, С. К. Традиционные свадебные обряды кыргызов  юго-запада  Ферганской  долины  

(конец  XIX-начало XX вв).  – Ош, 2015. 

 

Шаршенова А.Ш. 

2-чи окуу жылынын магистранты 

 

Кыргыздардын салттуу ишенимдери жана ынанымдары 

 
Аннотация. Бул макалада кыргыздардын исламга чейинки элдик ишенимдери, 

ынанымдарынын өнүгүшү жана кыргыздардын диний дүйнө таанымында өтө көрүнүктүү орунду 

ээлеген ишенимдердин маани-маңызы изилденди.  

Негизги  сөздөр: салттуу ишенимдер, тотем, дин, ынанымдар, маданият, ислам. 

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие доисламских верований, 

убеждений кыргызов и сущность верований кыргызов, занимающих видное место в религиозном 

мировоззрении. 

Ключевые слова: традиционные верования, тотем, религия, верования, культура, ислам. 

Annotation. This article discusses the development of pre-Islamic beliefs and beliefs of the Kyrgyz 

and the essence of the beliefs of the Kyrgyz, which occupy a prominent place in the religious worldview. 

Key words: traditional beliefs, totem, religion, beliefs, culture, Islam. 

 

Кыргызстанда патриархалдык феодалдык мамилелердин үстөмдүк кылып 

келиши элдин рухий турмушунда диндин маанилүү орунду ээлешине себеп болгон. 

Кыргыздардын официалдуу дини ислам болуп эсептелсе да, ал элдин диний 

түшүнүктөрүнүн толук мазмунун түзгөн эмес. Анын үстүнө мусулманчылык менен 

катарлаш диндин алгачкы формаларынын калдыктары да кыйла даражада сакталып 

келген. Азыркы Кыргызстандын аймагында исламдын таралышы IX-XIIк. таандык. 

Кыргыздар алгачкы диний ишенимдерин XVI к. чейин гана эмес, андан кийин да 

узак убакыттарга чейин кармап келишкен. 

Кыргыздардын диний ишенимдеринин маани-маңызын жана абалын 

теориялык жактан терең жана ар тараптуу изилдөө биздин салттуу кыргыз 
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коомубуздун болгон жеке көйгөйлөрүн жана практикалык милдеттерин чече 

тургандыгы белгилүү. Демек, бул теманын актуалдуулугу шексиз жана атайын 

далилдерди талап кылбайт. Ал теориялык жана практикалык жактан маанилүү. Дин 

элдик маданияттын негизги бөлүгү жана анын келип чыгышын жана эволюциясын 

изилдөө кыргыздардын руханий маданиятын түшүнүү үчүн талашсыз мааниге ээ.  

Бүгүнкү күндө кыргыздардын негизги диний ишенимдери ислам дини, бирок аны 

менен катар бин нече диний ишенимдердин жана ынанымдардын (тотемизм, 

фетишизм, анимизм, шаманчылык, теңирчилик жана жер-сууга сыйынуу) 

калдыктарын көрүүгө болот. Орто Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын 

аймагында зороастризм X-кылымга чейин негизги диндердин бири болгон. 

Белгилей кетсек, бул теманын тарыхнаамасы кыйла кеңири. Орто Азия 

элдеринин мусулманчылыкка чейинки ишенимдери жана ынанымдары тууралуу ар 

тараптан советтик окумуштуулар В.В.Бартольд, В.В.Радлов, Ф.В. Поярков, С.М. 

Абрамзон, Г.Н. Снесарев, В.Н. Басилов,  Л.П.Потапов, Н.А. Аристов, Ч. 

Валихановдун эмгектеринде чагылдырылган. 

 Ал эми байыркы кыргыздардын исламга чейинки дүйнө таанымын,  

изилдөөгө баалуу салым кошкон Б.Аманалиев,  Т.Д. Баялиева, А.Айтбаев жана И.Б. 

Молдобаевдер болгон. Кандайдыр бир өзгөчөлүгү менен алар кыргыздардагы 

тотемизмдин, шаманизмдин жана магиянын көрүнүштөрүн карап, байыркы диндин 

борбордук элементтеринин бири – жаратылыш культуна терең жана ар тараптуу 

талдоо беришет. Ошентсе да, каралып жаткан маселе тарыхый этнографиялык 

жактан атайын изилдөөгө алына элек. 

Байыркы кыргыздардын диний ишенимдеринин эң алгачкы көрүнүштөрү 

катары тотемдик дүйнө тааным мүнөздүү болгон деп айтууга болот. Кыргыздарда 

уруулук түзүлүш өнүккөн эл катары тотемдин белгилүү бир уруу менен 

туугандыгы жөнүндөгү ойлор урууга өтүп кеткен. Уруулук тотемизмдин 

көрүнүшүнүн жаркын мисалы катары кыргыздын ири уруусу Бугу бугу энеден 

келип чыккан деген ишенимди айтсак болот. Буга белгилүү «Кожожаш» эпосун, 

ошондой эле «Карагул ботом» поэмасын, саяк уруусунун түпкү атасы Каба ж.б. 

Ошондой эле, кыргыздарда ит менен карышкырдан айрым уруулар же бүтүндөй 

бир эл тараган окуяларды камтыган көптөгөн уламыштар бар экенин белгилесе 

болот. Ит культуна байланыштуу өкүлчүлүктөр түркмөндөрдүн монголдорунда 

кездешет. Ошондой эле кыргыздарда ак илбирс, арстан, жолборс, бүркүт, бүркүт 

үкү жана башка жаныбарларга байланыштуу ишенимдер жана ырым-жырымдар 

кеңири таралган. Бул маалыматтар жазуу жүзүндөгү булактарда тастыкталган. 

Кыргыздарда тотемдик түшүнүктөр менен бирге анимизм да кеңири таралган. 

Бардык эле ыйык саналган табыгый объектилер – тоолор, булактар, көлдөр, 

дарактар кайсыл бир уруулардын ыйык саналган жайлары болушкан. Эреже 

катары, мындай жайлардын көзгө көрүнбөгөн колдоочусу (ээси) бар экендигине 

ишеним күчтүү болгон. Көпчүлүк учурда мындай колдоочулар жаныбарлар 

кебетесинде (ак тайлак, бугу, ж.б.) сүрөттөлгөн. 

Бирок кыргыздардагы тотемизм диндик ишенимдердин өз алдынча 

формасын түпкүлүгүндө түзгөн эмес. Ал анимизм менен тыгыз байланышта 

болгон. Бардык жерде тотемизм аялдар линиясы боюнча ата-бабалар культу жана 

жаратылыш кубулуштары культу менен байланышта болот. Ошентип, аялдардын 

энелик культу – тукумдун колдоочусу, ошондой эле төрөт кудайы Умайга таазим 

кылууда даана сезилет. Умай эненин кадыр-баркы ушунчалык жогору 

болгондуктан, кээ бир башкаруучулар өздөрүнүн ардактуу наамын ушул 

жандыктын аты менен байланыштырышкан. Мындан тышкары Умай, төрөттүн 

кудайы жана жаңы төрөлгөн балдардын колдоочу аял затын чагылдырган[1]. 
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Жаратылыш культу да байыркы кыргыздардын диний ишенимдеринин 

милдеттүү элементи болгон. Алардын арасында Жер-Суу культу кеңири тараган. 

Жер менен Сууну аздектөө, кыязы, алардын турмуштук принциптин алып 

жүрүүчүлөрүнүн ролун аткаргандыгына негизделген.  

Байыркы түрк урууларынын эң жогорку сыйынган кудайы – Теңир (Асман-

Теңир) – Жогорку дүйнөнүн кудайы. Дүйнөдө болуп жаткан нерселердин баарын 

көзөмөлдөп, эң оболу адамдардын тагдырын алдын ала белгилеген Теңир болгон.  

Кыргыздардын байыркы диний ишенимдер системасында асман телолоруна 

сыйынуу өзгөчө орунду ээлеген. А.Байбосунов[2] өзүнүн эмгегинде кыргыздардын 

асманга, күнгө, айга жана башка жарыктарга көп көңүл буруларын белгилеген. Ала 

р адамдардын жашоосуна таасир этүүчү сырдуу күчкө ээ болгонунан кабар берет. 

Алардын турган жерине жараша көчүү, оруп-жыюу, согуштук жортуулдардын 

башталышы же алыскы жерлерге баруу жөнүндө маалымат берген. Ошентип, ислам 

дини келгенге чейинки бутпарастык доордо кыргыздар күнгө сыйынышкан. Күндү 

урматтаган кыргыздар күн чыга электе аны таза тосуп алуу үчүн жуунушкан. Ай 

менен күндү көпкө кароого тыюу салынган. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардын 

арасында ай жаңырганда айга жүгүнүү, бата кылуу сакталып калган. 

Белгилүү илимпоз Ч.Ч Валиханов мындай деп жазган: «От, ай, жылдыздар 

алардын сыйынган объектилери». Ай жаңырганда кыргыздар ага үч маал сажда 

кылышкан[4. 49-б]. Ф.В. Поярков дагы мындай деп жазган: «Айды көрүп, ар бир 

кыргыз калоо-тилегин айтып бата кылган»[7]. Мындан тышкары,  кыргыздарда 

Жер-Сууга сыйынуу жана ага байланышкан үрп-адаттар, ырым-жырымдар да 

байыркы диний ишенимдердин бири болуп эсептелет. 

Кыргыз элинин диний ишенимдеринде анимисттик идеялар жана алардан 

келип чыккан шаманизмге байланыштуу идеялар маанилүү орунду ээлеген. Алар 

отко сыйынышып, шамандар онгондор менен бирге мусулман периштелерин 

чакырып, Аллага мактоо айтышкан. Мындай карама-каршылыктар бири-бирине 

тоскоол болгон эмес, кыргыздар мунун баарына чогуу ишенишкен. Бул аралаш 

ишенимдин негизин шаманчылык түзгөн. 

Алар өзүн экстаз абалына алып келип, эсин жоготуп, келечекти алдын ала 

айтышкан. Кыргыз шамандарын бакшы деп аташкан. Эркектер да, аялдар да шаман 

боло алышкан. Акыркыларды бубу деп аташкан. Шамандардын негизги милдети 

«психикалык оорулууларды дарылоо» болгон. Кыргыздар шамандардын эки 

категориясын бөлүшкөн; кара шамандар жана ак шамандар. Түндүк кыргыздардын 

идеялары боюнча кара шамандар эң күчтүү болгон. Кара шаман гана ар кандай 

айла-амалдар менен оорулуу адамдын денесинен өзүн мекендеген жаман рухту – 

жинди кууп чыгара алган. Ак шаман, түндүк кыргыздардын ой-пикири боюнча, 

негизинен, ар кандай ооруларды дарылаган, бирок татаал иш-аракеттерди 

жасашкан эмес.[6] 

Бардык эле башка элдер сыяктуу кыргыздардын байыркы диний 

түшүнүктөрүндө магиялык күчкө ээ болгон, жандуу саналган табият ынанымы 

өзгөчө мааниге ээ болуп келген. Жашоонун негизги башаты болуп саналгандыгына 

байланыштуу жер менен суу ыйык катары эсептелген. 

  С.М. Абрамзон кыргыздарда Жер-Суу рухуна сыйынуу табият күчтөрүнөн 

коркуудан же момундуктан эмес. Кыргыздар муну жан менен денени тазалоонун 

жолу катары көрүп, табият менен гармонияда жашоого умтулушкан деп 

белгилейт[2].  

Башка ынанымдык ишенимдер менен биргеликте эле кыргыздарда 

кандайдыр бир заттардын жана буюмдардын касиеттерине ишенүү да өзгөчө 

орунда турган. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бирин кутка болгон ишеним түзгөн 
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(кут кыргыздардын ишеними боюнча башында эриген коргошун же калай түрүндө 

болуп, андан соң катуу формага өтөт). Кут түнкүсүн түндүк аркылуу коломтого 

түшөөрүнө жана аны чочутпастан атайын териден жасалган чакан баштыкка салып 

сакташ керек экендигине ишенишкен. Кээ бир үй-бүлөлөрдө мындай куттарды 

укум-тукумга чейин сактап келишкен. Эгер кут адамдын келбетине окшош болсо, 

бул үй-бүлөдө көп балдар 40 төрөлүп аман-эсен чоңоюшат, ал эми үй 

жаныбарларына окшош формада болсо, бул үйдө малдын саны көбөйөт деп 

ишенишкен[5. 15-б]. 

Андыктан мындай табигый жайларга сыйынуулар, курмандыкка чалуулар 

жүргүзүлүп турган. Мындай ырым-жырымдардын бири жер суу таюу жөрөлгөсү 

кыргыз эли үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон. Бул жөрөлгө кыргыз элинин көчмөндүк 

турмушуна тыгыз байланыштуу болгон, көпчүлүк учурда көчүп конуу учурларында 

(журт которгондо, же мурдагы журтуна кайрылып келгенде ж.б. учурларда) 

өткөрүлгөн. Жер-Суу кудайына сыйынууда кыргыздардын коңшу жана тектеш 

элдер менен этногенетикалык жана этномаданий байланыштары байкалат. Адатта, 

исламга чейинки мезгилдеги диний ишенимдеринде жана дүйнө таанымында 

кыргыздар үчүн курчап турган дүйнөгө, табиятка карата өзгөчө мамиле кылуу 

мүнөздүү. 

Борбор Азияга ислам дини киргенге чейин эл арасында кээде бири-бирин 

алмаштырып турган түрдүү диний системалар болгонун баса белгилей кетүү керек. 

Аларга: буддизм, зороастризм, христианчылык, манихейизм кирет.  

 Макаланын жыйынтыгында кыргыз элинин исламга чейинки диний 

ишенимдеринин эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири ислам динине толук 

атаандаштык жарата албаса дагы биротоло жок болуп кетпестен өз таасирин сактап 

калгандыгында. Анын башкы себептеринин бири исламга чейинки диний 

ишенимдер турмушка жана жашоого көбүрөөк ийкемдүү болгон. Ал кыргыздардын 

коомдук түзүлүшүнө, патриархиалдык уруулук салттарына көбүрөөк ылайык 

келген.  

Ошондой эле табияттын стихиялык күчтөрүнө көбүрөөк көз каранды болгон 

көчмөндүк чарба исламга чейинки диний магиялык ишенимдердин сакталып 

калышын шарттаган. Ошентсе дагы алгачкы диний ишенимдер жана ынанымдар 

таптакыр жок болуп кетпей, өз маанисин жоготпой жана ага байланышкан ырым-

жырымдар дагы да эл ичинде кеңири колдонулуп келе жатат. Адатта маданияттын 

өнүгүүсү, диндин өнүккөн формасынын жайылышы менен алар элдик 

ишенимдерде, адаттан тышкаркы түшүнүктөрдө, уламыштарда, жомоктордо, элдик 

жана үй-бүлөлүк ырым-жырымдарда сакталып кала берет. Мындан сырткары, 

салттуу ишенимдер, ынанымдар жана ага байланышкан каада-салт менен үрп-

адаттардан кыргыздардын байыркы тектеш элдер менен этногенетикалык жана 

этномаданий байланыштарын байкоого мүмкүндүк берет. 
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Взаимоотношения кыргызов  с Россией в конце XVIII - 60-е годы XIX 

века 

 
Аннотация: Экономические и политические связи кыргызов с Россией установились 

задолго до принятия подданства России в XVIII веке, тесные дружественные отношения с Россией 

возобновляются в середине XIX в. и приводят присоединению северо-кыргызских племен в состав 

России. Процесс присоединения Кыргызстана к России был длительным. Установление и 

дальнейшее развитие политических и экономических контактов были обоюдно необходимы как для 

кыргызов, так и для России. 

Ключевые слова: взаимоотношение, связи, контакты, развитие. 

Abstract: The economic and political ties of the Kyrgyz with Russia were established long before 

the adoption of Russian citizenship in the XVIII century, close friendly relations with Russia resumed in the 

middle of the XIX century and lead to the accession of the North Kyrgyz tribes to Russia. The process of 

Kyrgyzstan's accession to Russia was a long one. The establishment and further development of political 

and economic contacts were mutually necessary for both the Kyrgyz and Russia.  

Keywords: relationship, connections, contacts, development. 

Аннотация: Россия менен кыргыздардын  экономикалык жана саясий мамилелери XVIII -

кылымда Россияга кошулганга чейин эле түзүлгөн, Россия менен жакын мамилеси XIX кылымдан 

күчөгөн жана түндүк кыргыз урууларынын Россияга кошулушуна алып келген. Кыргызстанга 

кошулуу процесси узак убакытка созулган. Саясий жана экономикалык байланыштарды түзүү 

жана андан ары өнүктүрүү кыргыздар үчүн да жана Россия үчүн да зарыл болгон. 

Ачкыч сөздөр: мамиле, байланыш, өнүгүү.  

 

Актуальность данной темы заключается в том, что конец XVIII —XIX вв. 

был сложным и напряженным временем для кыргызов не только во 

внешнеполитическом положении(усиление Кокандского ханства, захватнические 

устремления Манчьжуро-Китайской империи и вражда с казахскими феодалами), 

но и внутренние межфеодальные и родоплеменные усобицы.  

Осложнение внутреннего и внешнеполитического положения кыргызов 

направляло их взоры в сторону могущественного северного государства в надежде, 

что с принятием российского подданства наконец наступит мир в родных кочевьях. 

В начале XIX в. на горизонте кыргызов появился еще более сильный 

противник – Российская империя. Перед кыргызами оказалось несколько 

альтернатив: либо отсталый, феодальный Китай, либо еще более отсталый Коканд, 

либо могущественная Россия. Выбор был предопределен. 

Основными причинами, побудившими ряд кыргызских племен принять 

подданство России, были следующие: тяжелое положение кыргызского народа под 

властью Коканда, постоянные притеснения со стороны цинского Китая, 

самоуничтожение народа в результате межродовой борьбы. Они надеялись, что 

Российская империя сможет обеспечить им относительно спокойную жизнь, 

уберечь их от агрессии со стороны других государств, прекратить разрушительные 

родовые столкновения. 

Первые сведения о кыргызах в России получили от посла Петра I в 

Джунгарском ханстве капитана Ивана Унковского в 1722-1724 годах, жившего в 

ставке хана на Иссык-Куле. Заслуга И.Унковского состоит в том, что было 

положено начало накоплению в России различных сведений о кыргызах и 

Кыргызстане. Собранные материалы использовались в дипломатической 

практике и маршрутах другими послами. Унковский называл кыргызов 

бурутами. 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

189 
 

Интенсивные контакты кыргызов с русским народом начались еще до 

подписания первых договоров о вхождении территорий Кыргызстана в состав 

России в XVIII веке.  

Интерес кыргызам в русском востоковедении было вызвано интересом к 

Востоку, сопровождающимся расширением политических и торговых взаимосвязей 

России со Средней Азией и Казахстаном.  

У истоков научного кыргызоведения стоят ученые П.И.Рычков, И. Г. 

Георги, Ф. Ефремов и др.[1, с.79].  

В трудах Ф. Ефремова содержится информация о южнокыргызских пле-

менах. Ефремов первым в литературе подчеркивает отличия кыргызов от казахов. 

Благодаря И.Унковскому и Ф.Ефремову в России узнали о местоположении 

кыргызов и о пути к ним. 

Но наиболее полную информацию о кыргызах в XVIII в. собрал И. Г 

Андреев. Эти сведения охватывают общественный строй и этническую историю, а 

также есть данные о первом кыргызском посольстве в Санкт-Петербург[2, с.67]. 

Самое полное в XVIII веке историко-этнографическое описание кыргызов 

приводится в работе И.Г.Андреева. 

Почти через 100 лет после написания Андреевым рукописи на заседании 

Русского географического общества о ней сделал сообщение известный 

путешественник и ориенталист Г.Потанин. 

Появление в печати труда Андреева представляло важный этап в 

расширении исторических знаний о кыргызском народе в России XVIII века. 

Начало более широкому ознакомлению с кыргызами и научной 

разработке их истории было положено изданием в 1827 году специального 

исторического исследования А.И.Левшина «Описание киргиз-казачьих, или 

киргиз-кайсацких орд и степей...», в которое полностью вошла одной из глав 

названная статья. 

Левшин А. И.  на основе архивных документов и отчасти устных преданий, 

собранных автором, отражены истории взаимоотношений кыргызов с соседними 

народами, преимущественно с казахами. 

В трудах Ч. Ч. Валиханова
 
отражаются кыргызско-казахские отношения 

XVIII в.,  где показана совместная борьба кыргызов и казахов против джунгар. Ч. Ч. 

Валиханов отмечает взаимоотношения кыргызов и казахов как дружественные и 

родственные, и освещает межфеодальные столкновения кыргызов во второй 

половине XVIII в. [3, с.82] 

Итак, политическая обстановка в Кыргызстане в XVIII веке была сложной. 

Она усугублялась столкновениями экономических и политических интересов 

Джунгарского ханства и китайской империи Цин. 

Таким образом, ко времени первых кыргызско-русских посольских связей в 

России уже накопились определенные знания о кыргызском народе. 

О политической истории кыргызского народа, особенно времени вхождения 

Кыргызстана в состав России, писал Б. Д. Джамгерчинов. В его трудах есть 

сведения о истории кыргызов XVIII в., где автор рассматривает зарождение 

кыргызско- русские посольские связи [4., с.9].  

Особенный  вклад в изучении кыргызско-русских взаимоотношений внесли  

публикации В. М. Плоских, Хасанов А. X.  и Усенбаев К. У и Бедельбаев А.  

Первые кыргызско-русские посольские связи хорошо освящены в работе 

Плоских В.М.[5, с.8.] 
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Определенный вклад в изучении политической обстановки и 

международных отношений в Средней Азии в XVIII в. вносят работы  М. Б. 

Джамгерчинова, А. М. Мокеева и М. С. Иманалиева.  

В 1963 году, под нажимом тогдашнего руководства республики, в работах 

академика Джамгерчинова Б.Д.[6, с. 14] появляется термин о «добровольном 

вхождении» Кыргызстана в состав России. Данный термин вплоть до 1989 года был 

официальным. 

Хасанов А.Х. в своих трудах выделял мирные и немирные 

(насильственные) пути присоединения Кыргызстана к России[7, с. 27]. 

Кратко в обобщенном виде история кыргызов XVIII столетия получила 

отражение в академических изданиях «Истории Киргизской ССР»[8, с. 167], но это 

освещение, скорее, высветило нерешенные проблемы, так как, естественно, явилось 

лишь суммированием предыдущих разработок. 

В жизни любого народа есть немало исторических вех, коренным образом 

изменявших его судьбу. И среди них, как правило, - одна, значение которой в 

определении исторического пути народа приобретает абсолютный 

характер. Для кыргызского народа такой вехой стало присоединение к России. 

Этот процесс, охвативший 50-70-е годы прошлого столетия, был нелегким, но имел 

в итоге позитивное значение для кыргызов. 

Во взаимоотношениях кыргызского народа с Россией особую актуальность 

приобретает вопрос «присоединения» Кыргызстана к России. Как только не 

перефразировали данный термин: «завоевание», «добровольное вхождение», 

«покорение царизмом». Эта проблема приобретает особую актуальность, 

скрещиваются в диспутах самые полярные точки зрения. 

Процесс присоединения Кыргызстана к России был длительным. Скорее 

всего этот термин наиболее уместен здесь. Понятие «присоединение» включает в 

себя и значение «завоевание» (насильственное присоединение) и «добровольное 

вхождение» (мирное, происходящее по инициативе народов). 

Чороев Т. занимает в этом категоричную позицию, считая, что Южный 

Кыргызстан был завоеван, а в Северном Кыргызстане имели место мирные и 

немирные (насильственные) пути присоединения Кыргызстана к России.[9, 

с.101] 

Взаимоотношения кыргызского народа с русским народом. XVIII-XIX веков 

хорошо освещены в работах Сапаралиева Д.Б.[10, с.27]  

Небезынтересны данные о судьбе части тянь-шанских кыргызов после 

перемещения их в пределы России. По некоторым сведениям, собранным 

дореволюционным историком И.Андреевым, можно предполагать, что часть этих 

кыргызов все-таки возвратилась в Кыргызстан в последней четверти XVIII века 

вместе с бежавшими в 1771 году из России калмыками-торгоутами. Среди 

вернувшихся на родину был и будущий руководитель первого кыргызского 

посольства в столицу России Санкт-Петербург (1785-1788гг.) -Абдрахман 

(Карганбай) Кучаков (Алкучаков). [11, с.4] 

Д.Сапаралиев в своей кандидатской диссертации, проанализировав 

сибирские архивные документы, высказал гипотезу, что А.Кучаков был одним из 

представителей перемещенных в Джунгарию кыргызским племен, которые 

отдельными семьями еще в середине XVIII века, в период разгрома Джунгарского 

ханства Цинской империей, спасаясь от карателей, переселились в пределы России 

и приняли русское подданство. Позже он вернулся в Фергану и в 80-х годах стал 

приближенным Атаке-батыра. Гипотеза частично подкрепляется документами. 

[12, с.12] 
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Проблемы торговых и дипломатических взаимоотношений Кыргызстана до 

и в начале принятия подданства России прослеживаются в работах Хасанова А.Х. 

Отмечая, что экономические и политические связи кыргызов с Россией 

установились задолго до принятия подданства России, он указывает на роль 

торговли в образовании всероссийского рынка в XVII веке. Анализируя роль 

торговых отношений между Кыргызстаном и Россией в XIX веке, он замечает, что 

установившиеся экономические связи с Россией указывали кыргызам на 

необходимость русского покровительства, потому что товары российской 

промышленности были более подходящи, чем кокандские и другие, а сделки с 

русскими купцами наиболее выгодны. Русские торговцы в свою очередь были 

заинтересованы в переходе кыргызов в подданство России, потому что это 

гарантировало безопасность на торговых путях и сулило еще более выгодные 

торговые сделки, устраняло конкурентов. Но, автор несколько преувеличивает роль 

торговых отношений в процессе принятия подданства России. Заметим, что 

установление политического господства метрополии над колонией не объясняется 

одними только торговыми связями. 

Джаманкараев А.Б. в своей монографии освятил анализ состояния торговли 

у кыргызов в середине и во второй половине XIX века. В ней главное внимание 

уделено оживлению местной торговли под влиянием России в конце XIX - начале 

XX веков. 

Он на основе использования архивных источников, материалов 

исторических фондов ЦГА Казахской, Узбекской и Кыргызской республик, пришел 

к выводу о том, что русские фабрично-заводские изделия все больше проникали в 

Кыргызстан в результате резкого усиления экономических связей Средней Азии с 

центральными промышленными районами России. 

В исследовании солидное место отводится вопросу торговле кыргызов с 

русским и украинским населением, отмечается, что фактором, способствовавшим 

усилению развития торговли у кыргызов было переселение русских и украинских 

крестьян в Кыргызстан. 

Джаманкараев А.Б. рассматривает процесс развития торговли в Кыргызстане 

в тесной связи с развитием капитализма вглубь и вширь в Российской империи. Он 

отмечает, что развитие торговых связей было выгодно и кыргызам, так как товары 

русского фабрично-заводского производства были прочнее и лучше, чем 

ремесленно-кустарные изделия, завозимые из среднеазиатских ханств и Восточного 

Туркестана. 

Кыргызстан становится одним из внутренних рынков России и включается в 

систему общероссийского разделения[13, с.42].  

Под натиском превосходящих сил джунгар большинство населения 

северной части Кыргызстана, не пожелавшего признать иноземную власть, было 

вынуждено переместиться в труднодоступные горные районы Южного Тянь-Шаня, 

на Памир, Алай и в Ферганские предгорья. Избежав таким путем иноземного ига, 

эти кыргызы сохранили за собой независимость и активно продолжали борьбу за 

возвращение временно покинутых территорий. Взаимоотношение этой части 

кыргызов с Джунгарским ханством складывалось по форме «сюзерен к 

сюзерену». 

Часть иссык-кульских, восточнотуркестанских и других кыргызов, 

захваченных джунгарскими феодалами в период нашествия на районы их кочевий, 

попала в зависимость от джунгарского хана. Их взаимоотношения с Джунгарским 

ханством складывались в форме «сюзерен - вассал». 
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Обнаруженные новые архивные материалы свидетельствуют, что кыргызы 

и другие народы Средней Азии, ведя активную борьбу против Джунгарского 

ханства, еще до разгрома его Цинской империей сумели возвратить свои 

исконные земли. 

Спасаясь от преследования карательных цинских войск, в Джунгарии в 1757 

году отдельные группы тянь-шанских кыргызов  200 человек впервые переселилась 

в Сибирь и приняла здесь российское подданство. Затем они перешли еще далее на 

запад и расселились в Поволжье. Среди поселенцев был и будущий первый 

официальный посол кыргызов-сарыбагышей в России Абдурахман Кучаков, 

или, как его еще именовали Карыганбай Алкучаков. 

Инициатива установления первых дипломатических связей с Россией 

исходила со стороны кыргызов[14, с.129].  

Единственным выходом для кыргызов из возникшего трудного положения 

было принятие по примеру северных соседей — казахов Среднего жуза — 

российского подданства или, по крайней мере, заручиться ‗ее покровительством. В 

этом случае влияние России на казахов значительно усилилось бы, в чем царское 

правительство было крайне заинтересовано. Прекратились бы и столкновения 

между кыргызскими и казахскими феодалами, что способствовало бы сплочению 

их сил против происков Цинов и посягательств Коканда. В итоге стабилизи-

ровалось бы политическое положение в Средней Азии. В частности в Кыргызстане 

создавались благоприятные условия для торговли кыргызов с ферганскими 

городами и Россией. 

Официальными полномочными послами кыргызского народа в Петербург 

были Абдрахман Кучаков и выходец из простонародья некто Шергазы. 

Организатор отправления первого кыргызского посольства в Россию верховный 

бий северокыргызских племен Атаке-батыр, сын Тынай бия из племени 

сарыбагыш. 

Первое кыргызское посольство во главе с муллой Абдрахманом 

Алкучаковым во дворе Российского императора было принято на самом высоком 

уровне в качестве представителей иностранной самостоятельной страны. 

В начале XIX в. кыргызы вновь пытаются найти поддержку со стороны 

России, которая правда не спешит с практическими шагами в этом направлении. В 

1844 г. по инициативе верховного манапа племени бугу Боромбая Бекмуратова 

иссык-кульские кыргызы направили письмо генерал-губернатору Западной Сибири. 

В этом письме Боромбай писал, что под его началом находятся 10 тысяч юрт рода 

бугу, несколько тысяч юрт родов сарыбагыш, солто и других, которые находятся в 

междоусобной борьбе. По его мнению, установление российской власти в 

Кыргызстане привело бы к общему спокойствию и прекращению междоусобиц.  

Существенным фактором, усилившим их стремление к присоединению к 

России, была борьба бугинцев с сарыбагышами в 1853-1854 гг. Бугинцы считали, 

что присоединение к России спасет их от неизбежного истребления со стороны 

сарыбагышей, мстящих за гибель погибшего Ормон-хана. В сентябре 1853 г. иссык-

кульские кыргызы в очередной раз направили письмо генерал-губернатору 

Западной Сибири. Наконец, из Санкт-Петербурга пришло согласие на  

удовлетворение их просьбы.  

 26 сентября 1854 г. в  Омск – столицу Западно-Сибирского генерал-

губернаторства – прибыло бугинское посольство, которое возглавлял манап 

Качыбек Шералиевым. В Омске по этому поводу в следующем году собрался 

сибирский генералитет во главе с генералом-губернатором Г.Х. Гасфордом, чтобы 

участвовать в принятии процедуры присяги по Корану. 
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Перед принятием присяги между представителем кыргызских племен и 

генерал-губернатором Западной Сибири было достигнуто соглашение 

относительно обязанностей двух сторон: правительства Российской империи по 

отношению к бугинцам и последних по отношению к России, а также о правах и 

обязанностях назначаемого правительством России старшего манапа.  

Принятие присяги состоялось 17 января 1855 г. Присягу от имени бугинских 

родов принял манап Качыбек Шералиев.  

Этот акт имел большое политическое значение – впервые официально было 

провозглашено присоединение кыргызского племени бугу к России. Система 

управления у бугинцев сохранилась прежней, Боромбай остался старшим манапом. 

Русская администрация пока только давала наставления или советы, напрямую не 

вмешиваясь в их внутренние дела. 

С 1863 г. в Прииссыкулье разместился русский постоянный военный 

гарнизон и с этого времени вторжения кокандцев и китайцев на земли кыргызов 

прекратились, сошли на нет и междоусобицы. Представители русской армии 

постоянно распространяли среди кыргызов прокламации, чтобы убедить их в том, 

что основной целью русских является облегчение положения кыргызов. Так, в 

одной из таких прокламаций писалось: «Я (полковник русской армии Циммерман – 

прим. автора) уже писал вам о той заботливости нашего могущественного 

правительства, которое все готово сделать для Вашего спокойствия. Мы 

известились, что кокандцы и после падения Токмака и Пишпека снова хотят 

забрать вас в руки, а цель их заключается в желании только обобрать вас зякетом, 

без которого им нечем жить. Не верьте их уверениям в желании вам добра, они 

только коварствуют и их подарки есть только вступление к тому, чтобы разорить 

ваш народ вконец. Их подарки вы не должны считать счастьем, а будущим 

бедствием. Русское же правительство раз дало слово защищать вас, и вы должны 

быть уверены, что оно его сдержит, хотя бы пришлось для вашего блага принести 

жертвы. Русские для Вашего благоденствия не пощадят ваших врагов, и, если 

нужно будет, то не только остальные крепости кокандцев, но и самое их ханство 

падет под ударом нашего могущественного оружия. Вразумите эту правду вашему 

народу и поймите вашу пользу. Желаю вам спокойствия и надеюсь, что Вы с 

достойным вам благоразумием оцените мои добрые желания». 

Однако когда российские отряды, выполнив свою миссию,  ушли из Чуйской 

долины, кокандский хан Худояр прислал сюда отряд численностью 9 тысяч 

человек, чтобы восстановить кокандское владычество.   

Волнения недовольных кокандской властью кыргызов в 1862 г. переросли в 

открытое восстание во главе с манапом племени солто Байтик Канаевым.  Русские 

войска и отряды кыргызских повстанцев объединились для совместных действий 

против кокандцев, под их натиском вскоре пал основной опорный пункт кокандцев 

в Чуйской долине – крепость Пишкек. Байтик-батыр (1820-1886 гг.) со своим 

отрядом участвовал во взятии русскими войсками Мерке, Аулие-Ата, Чимкента и 

ряда других кокандских крепостей.  

Крепость Токмак была освобождена джигитами крупного сарыбагышского 

манапа Шабдана Джантаева (1839-1912 гг.), который был одним из потомков 

знаменитого Атаке-батыра. После того, как его отец Джантай подчинился русским, 

Шабдан так же безоговорочно принял российское подданство и стал верно служить 

новым властям. Так, в 1868 г. со своими джигитами он помогал бишкекскому 

уездному начальнику Г. Загряжскому утверждать новое административное 

управление в Центральном Тянь-Шане, с 1876 г.  в составе войск М. Скобелева 

принимал участие в завоевании Кокандского ханства, в сражениях против 
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повстанцев Пулат-хана. За это он получил Георгиевский крест. В алайском походе 

в 1876 г. Шабдан отличился в борьбе с Абдуллой-беком, участвовал в пленении 

Курманджан-датхи, в разгроме последних отрядов южных повстанцев. Шабдан до 

самой смерти верно служил российскому правительству, получив чин войскового 

старшины (равен званию подполковника). 

Таким образом, в 1862 г. Чуйская долина вошла в состав России, 5 тысяч 

семей племени солто приняли российское подданство, за ними последовали 

сарыбагыши во главе с родоправителем Шабданом. 

В 1863 г. кыргызы Центрального Тянь-Шаня обратились с такой же 

просьбой. Племя черик приняло присягу 13 октября 1863 г.  в Омске. В 1864 г. 

подобную просьбу выразили кочевники Кетмень-Тюбинской котловины Тянь-

Шаня. 

Но не все роды и племена Северного Кыргызстана хотели  принять 

подданство России. Некоторые манапы проявляли нерешительность, другие 

занимали выжидательную позицию, третьи открыто оказывали сопротивление 

русским военным отрядам. Так, в июле 1863 г. тянь-шанский манап Осмон 

Тайлаков (сын Тайлак баатыра)  со своими джигитами напал на небольшой 

российский отряд под началом майора Г. Загряжского, продержав его в осаде всю 

ночь. На помощь русскому отряду пришел  Шабдан Джантаев. Осмон был разбит и 

вынужден был искать спасения в Восточном Туркестане. Но в 1867 г. он 

возвратился на родину и принял российское подданство со своими сородичами 

(около 3 тысяч семей). 

После смерти Ормон-хан в 1854 г. его сын Уметалы и подчинявшиеся ему 

сарыбагыши откочевали в пределы Казахстана и поддерживали кокандского хана. 

Но осенью 1867 г. обстоятельства  также вынудили Уметалы признать подданство 

России. 

Таким образом, для кыргызского общества, находящегося на стадии 

патриархально-феодальных отношений и раздираемого внутрифеодальными 

усобицами, обращение к России с просьбой о принятии в подданство было 

положительным явлением. 

Кыргызы в России видели силу, способную прекратить внутренние 

межродовые, феодальные усобицы, обеспечив безопасность их границ и 

неприкосновенность территорий от кокандских и цинских притязаний. 

Тесные дружественные отношения с Россией возобновляются в середине 

XIX в. и приводят к присоединению северо-кыргызских племен в состав России. 

Процесс присоединения Кыргызстана к России был длительным. Установление и 

дальнейшее развитие политических и экономических контактов были обоюдно 

необходимы как для кыргызов, так и для России. 
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Батыш цивилизациянын өнүгүшүндөгү буржуазиялык революциялардын 

ролу 

  
Аннотация. Макалада Буржуазиялык революциялардын батыш цивилизациясына 

тийгизген таасири каралды. Буржуазиялык революциялардын тарыхый ролу капиталисттик 

өнүгүү жолундагы тоскоолдуктарды жоюуда турат. Революциялар ар кайсы өлкөлөрдө жана ар 

кайсы мезгилде болуп өткөн. Батыш цивилизациясынын өнүгүшүндө Голландиядагы, Англиядагы, 

Түндүк Америкадагы жана Франциядагы буржуазиялык революциялар чоң роль ойногон.  

 Аннотация. В статье рассматривается влияние буржуазных революций на западную 

цивилизацию. Историческая роль буржуазных революций состоит в устранении препятствий на 

пути капиталистического развития. Революции происходили в разных странах и в разное время. 

Буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Северной Америке и Франции сыграли важную роль 

в развитии западной цивилизации. 

 Abstract. The article considers the influence of bourgeois revolutions on Western civilization. The 

historical role of the bourgeois revolutions is to eliminate obstacles in the way of capitalist development. 

The revolutions took place in different countries and at different times. The bourgeois revolutions in the 

Netherlands, England, North America and France played an important role in the development of Western 

civilization. 

 Урунттуу сөздөр: Буржуазиялык революция, капитализм, Батыш цивилизациясы  

 Ключевые слова: Буржуазная революция, капитализм, западная цивилизация 

 Key words: Bourgeois revolution, capitalism, Western civilization 

 

 Батыш цивилизациясы дүйнөдөгү эң өнүккөн жана прогрессивдүү 

цивилизация деп айтууга болот. Бардык башка өлкөлөр же цивилизациялар 

(мусулман, кытай, индиялык, орус жана башкалар) алардын күчтүү таасиринде 

болуп, бул өлкөлөрдүн эли акырындап батыштык жашоого өтүп баратат. Батыш 

цивилизациясынын пайда болуу жана өнүгүү этаптарына революциялардын жана 

реформалардын орду жана ролу чоң.  

 Батыш цивилизациясы – Европанын жана Түндүк Американын тарыхый-

маданий өнүгүүсүнүн айрым этаптарын камтыган цивилизациялык өнүгүүнүн 

өзгөчө тибинин мүнөздөмөсү. Тойнбинин айтымында - бул туунду коом - келгин 

тектүү чиркөөнүн жардамы менен туугандык. Ал аны гүлдөгөн көз карандысыз 

филиалдык цивилизацияларга шилтеме кылат. Батыш цивилизациясы өнүгүүнүн 

белгилүү баскычында техногендик цивилизациянын мүнөзүнө ээ. Жер Ортолук-

Эгей цивилизациясынан башталып, байыркы грек-рим цивилизациясында 

калыптанган батыш цивилизациясы азыр азыркы Батыш-Европа-Түндүк Америка 

цивилизациясында камтылган. Бул акылга жана илимге сыйынган адамдык 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

196 
 

цивилизациялык модель, анын эң жогорку жетишкендиктери детерминизм менен 

контрдетерминизмдин биримдигинин негизинде курулат, анын ааламга көз карашы 

«бардык нерселердин биримдигин» туюндурат. 

 Батыш цивилизациясын көбүнчө метафоралык түрдө ―көк цивилизация‖, 

чыгыш – ―сары‖, ортосу – ―кызыл‖ деп аташат. Алар биригип «адамзаттын 

цивилизация системасынын үч түп түсүн» түзөт. Бул цивилизацияларды түзгөн 

мамлекеттер жана империялар бүткүл адамзаттын тарыхын, саясатын жана 

маданий өнүгүүсүн аныкташкан. 

 Батыш цивилизациясынын негизги баалуулуктары болуп төмөнкүлөр 

саналат: динамизм, жаңылыкка багыт алуу; адамдын кадыр-баркын жана инсанды 

урматтоо; индивидуализм, инсандын өз алдынчалыгына орнотуу; рационалдуулук; 

эркиндиктин, теңдиктин, сабырдуулуктун идеалдары; жеке менчикти урматтоо; 

башкаруунун бардык башка формаларына караганда демократияга артыкчылык 

берүү. Батыш цивилизациясы өнүгүүнүн белгилүү баскычында техногендик 

цивилизациянын мүнөзүнө ээ болот. 

 Батыш цивилизациясынын техникалык экспансиясы өсүп бара жаткан 

бирдейликти жаратып, европалык эмес элдердин жана цивилизациялардын 

маданиятына тынымсыз туш келет, бул алардын эндогендик өнүгүү моделдерин 

иштеп чыгуу жана маданий плюрализмдин зарылчылыгын анын негизги шарты 

катары түшүнүү маселесин сөзсүз түрдө жаратат. Гуманисттик матрица батыш 

адамын дүйнөнү жана адамды адамдык идеяларга жана долбоорлорго ылайык 

өзгөртүүгө багыттайт, ал эми чыгыш адамынын гуманитардык матрицасы аны 

дүйнөнүн бир бөлүгү катары адамдын өзүн түп нускага ылайык өзгөртүүгө 

багыттайт (башкаларга таандык эмес). [1] 

 Дээрлик ар дайым дүйнөлүк цивилизациялар диний сезимдерден, табияттан 

тышкаркы нерселерден, реформалардан жана революциялардан, аны кыймылга 

келтирген ―индустриалдык коомдон‖ да көз каранды. Бул абал биздин доордо да 

сакталып турат жана батыштан башка цивилизациялар негизинен алардын өзгөчө 

психикасы менен аныкталат. 

  Буржуазиялык революция - негизги мазмуну өндүргүч күчтөр менен 

феодалдык же жарым феодалдык экономикалык жана саясий түзүлүштүн 

ортосундагы карама-каршылыктарды чечүү болуп саналган коомдук 

революциянын бир түрү. Буржуазиялык революциялардын тарыхый ролу — 

капиталисттик өнүгүү жолундагы тоскоолдуктарды жоюу. Тарыхта ар түрдүү 

өлкөлөрдө жана ар түрдүү мезгилде болгон көп сандаган буржуазиялык 

революциялар бар. XVI кылымда башталган феодализмди жоюу процесси, 

(Германиядагы Улуу Дыйкан согушу, Голландиянын буржуазиялык революциясы), 

XX кылымда уланган. (Африканын, Азиянын жана Латин Америкасынын 

колониялык жана коз каранды өлкөлөрүндө кеп сандаган буржуазиялык 

революциялар). Монополияга чейинки капитализмдин мезгилинде буржуазиялык 

революцияларда жетекчи роль буржуазияга таандык болгон. Буржуазиялык 

революциялардын эң жалпы классификациясы алардын жогорку буржуазиялык 

революцияларга жана буржуазиялык-демократиялык революцияларга бөлүнүшү. 

Апекстик буржуазиялык революция буржуазиянын гегемониясы астында элдин 

кенири катышуусуз жүргүзүлөт жана терең коомдук кайра түзүүлөргө алып 

келбейт. Буржуазиялык революция буржуазиялык-демократиялык революциянын 

өзгөчө формасын билдирет, ал пролетариаттын жана дыйкандардын активдүү 

катышуусу, анын агрардык революция менен, жер мамилелерин түп-тамырынан 

бери кайра бөлүштүрүү үчүн дыйкандардын кыймылы менен байланышы жана 

аракети менен мүнөздөлөт. Алсак, Францияда 1789-94-жж. буржуазиянын 
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гегемониясы астында болуп, анын экономикалык жана саясий үстөмдүгүн камсыз 

кылган феодализмге каршы күрөш мезгилинин буржуазиялык-демократиялык 

революциясы болуп өткөн. 

 Айыл чарбасын индустриализациялоонун алгылыктуу шарттары: жерге 

менчиктин буржуазиялык формаларын түзүү, феодалдык рентаны капиталисттикке 

айландыруу, товар жүгүртүүнүн өсүшү. [2] 

 Товардын жана акчанын улуттук, европалык жана дүйнөлүк рыноктору 

калыптанган. Индустриалдык цивилизациянын өнүгүшүндө Голландиядагы, 

Англиядагы, Түндүк Америкадагы жана Франциядагы буржуазиялык 

революциялар чоң роль ойногон.   

 Нидерланд революциясынын (1566-1609) социалдык-экономикалык 

өбөлгөлөрү жана кесепеттери XVI кылымдын биринчи жарымында. Голландиянын 

экономикасы өнүгүүнүн жогорку деңгээлине жетти. Түндүк провинцияларында 

айыл чарбасы, балык уулоо, түштүктө мындан тышкары мануфактуралык типтеги 

өнөр жай өнүккөн. Кездеме, зыгыр, жибек кездемелери чыгарылып, темир өнөр 

жайы жөнгө салынып, улуттук рынок түзүлгөн. Нидерландиянын Италия, Франция, 

Англия жана Балтика өлкөлөрү менен соодасы ийгиликтүү өнүккөн. Антверпен 

негизги порт шаары болуп, Антверпен биржасы Европада 1-орундардын бирин 

ээлеген. Голландия революциясынын маанилүү шарты Реформация болгон, анын 

идеялары Нидерландияда жакшы негиз тапкан. Индивидуализмдин, 

рационализмдин жана прагматизмдин духун ойготуп, диний эмгекке үндөө жана 

ысырапкорчулукту айыптоо капиталдын топтолушуна, ишкерлердин жеке 

эркиндик сезимин бекемдөөгө өбөлгө түзгөн. Нидерланддын экономикасынын 

өнүгүшүнө феодалдык католиктик Испания тоскоол болгон, ал XVI кылымдын 

ортосунда өлкөнү өзүнүн провинциясына айландырган. Буга Голландиянын 

протестанттык түндүк провинцияларынын калкынын ырайымсыз инквизициясы, 

соодагерлерге, өнөр жайчыларга салыктын жогору болушу таасир эткен. 

Испаниянын королу Филипп II нин тушунда сооданы жана ишкердикти чектөө 

массалык нааразылыкка алып келген. Падышанын ордосуна бир топ ак сөөктөр 

келип, падышанын эжеси кайырчылардын (гездердин) тобу болуп өтүп кеткен. 

Дворяндар бул лакап атты өз партиясынын аты катары кабыл алышкан, аларды 

голландиялык дворяндар – Вильям Оранжский, Эгмонт жана Хорн графтары 

жетектеген. Филипп герцог Альбаны Нидерландияга аскери менен жөнөтүп, 

графтарды кармап, өлтүргөн. Бирок Голландиянын түндүгүндөгү Голландия жана 

Зеланд провинцияларынын моряктары испаниялык кемелерге кол сала башташкан 

жана аларды Англия колдоп, Испанияны алсыраткысы келген. 1581-жылы 

революция улуттук-боштондук мүнөзгө ээ болгон, бирок 1581-жылы көз 

карандылыкты жарыялаган түндүк провинцияларда гана жеңген. Бул XVII 

кылымдын орто ченинде Нидерландиянын экономикалык өсүшү үчүн кошумча 

стимул болгон. Голландиялык фабрикалар Европадагы эң мыкты фабрикаларга 

айланган. Революция феодалдык жер ээлигин биротоло жок кылган жок, бирок 

монастырдык жерлерди бөлүштүрүүнүн жана дренаждын эсебинен дыйкан жана 

дыйкан мүлкү артыкчылыкка ээ болгон. Соода (ортомчу) голландиялыктар үчүн эң 

пайдалуу иш чөйрөсүнө айланыр, эң чоң деңиз флоту түзулгөн. [4] 

  Англиядагы революция - 1640-1660 XVI кылымдын башында. Англия сан 

жагынан кичинекей мамлекет болгон. Көпчүлүгү элеттиктер. Өнөр жай жана флот 

европалыктардыкынан төмөн болгон. Бирок ханыша Елизавета өнүгүү саясатын 

жүргүзө баштаган, жана бул океан соодасынын өнүгүшүнө, деңиз жеңиштерине 

алып келген. Айыл чарбасын, кол өнөрчүлүктү максаттуу колдоого алган. 

Деңиздерде жана океандарда соода флоту өнүккөн. XVI-XVII кылымдардагы 
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агрардык революция текстильге болгон суроо-талап, кой чарбасынын өнүгүшүнө 

алып келген. XVII кылымдын орто ченинде. Англияда диний келишпестиктер 

күчөгөн. Ушул окуялар 1640-1660-жылдардагы революциянын негизги себеби 

болуп калышкан. Бул парламенттин жардамы менен Генри VIII тарабынан 

жасалган антиклерикалдык революция болгон. Революциянын негизги максаты 

улуттук көз карандысыздыкты талап кылуу, чиркөө иштеринде папалардын 

бийлигин четке кагуу болуп эсептелген. Натыйжада, диниятчылар светтик 

бийликке баш ийип, англикан чиркөөсү түзүлгөн. Революциянын натыйжасында 

жерге феодалдык менчик жоюлуп, чиркөө жерлери конфискацияланып, жаңы 

таптар мамлекеттик бийликке мүмкүнчүлүк алышкан. Жерди тосуу кеңири 

колдонулган. Буга Реформация салым кошкон: католик монастырлары жабылып, 

алардын жерлери алынып, дворяндарга сатылган. Жаңы менчик ээлеринин классы - 

дворяндар, ишкерлер, көпөстөр, көпөстөр, олуттуу капиталга ээ болгон бай 

дыйкандар түзүлгөн, бирок бир катар себептерден улам саясий бийликтен 

ажыратылган. Өнөр жай жана соода ишканаларынын эркиндиги жарыяланып, 

экономикалык прогресстин жолундагы негизги тоскоолдуктар жоюлган. 

Англиянын өнөр жайында мануфактуралык өндүрүш үстөмдүк кылган. Темптери 

жана масштабы боюнча XVIII кылымдын аягында Англиянын өнөр жайы Европада 

биринчи орунду ээлеген. Майда дыйкан чарбалары жоюлуп, помещиктердин жана 

дыйкандардын ири жер ээлиги орногон.  

 XVIII кылымдын орто чениндеги Франциядагы индустриалдык коомдун 

генезисинин өзгөчөлүктөрү. Франция француз элинин маданиятынын 

бийиктигинен улам эң күчтүү мамлекеттердин бири болгон. Францияны бийик 

кармап турган маанилүү күч монархия болгон. Кардиналдар Ришелье менен 

Мазариндин аракеттери менен түзүлгөн жана Людовик XIV тарабынан аяктаган 

абсолютизм мамлекеттин ар башка провинцияларын жана ар кандай социалдык 

катмарларын бириктирген. Бирок XVIII кылымдын экинчи жарымында 

Франциянын согуштук кубаттуулугу төмөндөгөн. Мамлекеттин ички төмөндөөсү 

жүрүп Король Людовик XV өзүнүн ысырапкерчилиги менен мамлекеттин 

казынасын талкалаган. Аны француз ак сөөктөрү жана диниятчылары колдошкон. 

Үчүнчү класстын - дыйкандардын, кол өнөрчүлөрдүн, соодагерлердин, 

банкирлердин салык жүгү жогорулаган. Социалдык бөлүнүүлөр күчөп, үчүнчү 

класс нааразычылыкка чыгып, анын натыйжасында революция (1789-1794) болгон. 

Орто кылымдагы приказдар - феодалдык артыкчылыктар, дыйкандардын 

милдеттери, дыйкандардын башка жеке мажбурлоолору, ошондой эле алардын 

феодалдар алдындагы карыздары жоюлган. Бузууга тийиш: салык, феодалдык 

соттор, мамлекеттик кызматтарды сатуу ж.б. Гильдия структурасы жана адамдын 

жана граждандын укуктарынын мамлекеттик декларациясы жоюлган. Мүлк кол 

тийгис деп жарыяланып, бардык жарандар салыкка дуушар болгон. Чиркөө мүлкү 

мамлекеттин менчиги деп жарыяланган. Ливр франк менен алмаштырылган. Өнөр 

жай, өзгөчө металлургия өнөр жайы ийгиликтүү өнүгө баштаган жана курал-жарак, 

бут кийим, текстиль өндүрүшү өнүккөн. Дыйкандар индустриалдык коомдун майда 

ээлерине айланышкан. Жалпысынан Франциянын Демократиялык революциясы 

башка өлкөлөр учун да салттуу, агрардык-кол өнөрчүлүк коомунан индустриалдык 

коомго өтүүнүн бурулуш учуру болуп калды.  

 Түндүк Американын колонияларынын көз карандысыздык үчүн согушу. 

Европалыктар Түндүк Американы XVI кылымда колониялай башташкан. Бул 

процессте Англия эң чоң ийгиликке жетишип, материктин Атлантика жээгинде бир 

катар колонияларды түзгөн. Түндүк колонияларында (Жаңы Англия) түрдүү кол 

өнөрчүлүк ийгиликтүү өнүккөн, майда жана орто соода чарбалары болгон. Түндүк 
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колониялар диний ишеними үчүн бийлик тарабынан куугунтукталган адамдардын 

эркин союздарынан пайда болгон. Алар демилгелүү жана энергиялуу болушкан. 

Түштүктө кулдары бар ири плантациялык чарбалар өнүккөн. Колониялар 

Англиянын бир бөлүгү деп эсептелип, эркин соода жүргүзүү укугунан, өз 

заводдорун түзүү укугунан ажыратылган. Англия үчүн алар өз продукциясынын 

базары, метрополия өндүрүлгөн продукцияны сата турган базар болгон. Англия 

менен гана соода кылууга уруксат берилген. Чет элдик товарларга салык 

көбөйтүлгөн. 1775-жылы көз карандысыздык үчүн согуш, Түндүк Американын 

колонияларынын жеңиши жана Америка Кошмо Штаттарынын түзүлүшү жүргөн. 

Согуш ошол эле мезгилде буржуазиялык революция болуп эсептелген. Ал 

феодалдык менчикти талкалап, Англиянын жактоочуларынын жерлерин тартып 

алган жана бөлүштүргөн. Батышта мамлекеттик жерлердин фондусу түзүлүп, 

дыйканчылыкты өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Революция өнөр 

жайдын жана сооданын өнүгүшүн тездеткен. [4]. 

 Ошентип XVII кылымдагы англиялык буржуазиялык революция, Англияда 

капитализмдин жана буржуазиялык түзүлүштүн орношуна алып келген алгачкы 

буржуазиялык революциялардын бири болгон. Ал европалык масштабдагы 

биринчи революция болуу менен Европада феодалдык түзүлүштүн кыйрашы 

доорун ачып, феодалдык формациядан капиталисттик формацияга өтүүнүн 

башталышын белгилеген, батыш цивилизациясынын өнүгүшүнө түздөн түз салым 

кошкон революция болуп саналат. 

 Ал эми, XVIII кылымдагы Европанын бүткүл тарыхый жана маданий 

процесси, тигил же бул даражада ал агартуунун идеяларынын туусу астында өттү 

жана жаңы замандын башталышында европалык коомдун турмушунун бардык 

жактарына эбегейсиз зор таасирин тийгизген доор болуп саналат. Ошол эле учурда 

агартуучулук духтун пайда болушу европалык цивилизациянын социалдык-

экономикалык түзүлүшүнүн эволюциясынын, буржуазиялык мамилелердин 

өнүгүшүнүн жана жаңы, постфеодалдык, капиталисттик түзүлүштүн түздөн-түз 

натыйжасы болгон коом. Европанын коомдук-саясий турмушундагы жаны 

тенденциялар кылдат ой жүгүртүүнү жана түшүнүүнү талап кылган, бул 

принциптүү жаңы типтеги ой жүгүртүүнүн негизинде гана мүмкүн болгон. 

 ХХ кылымдагы цивилизациялык процесстин негизги мазмунун 

универсалдуу дүйнөлүк цивилизациянын структураларынын тарыхый 

калыптанышына тенденцияны түзөт. XX кылымда болуп өткөн процесстер 

Батышта глобалдык мүнөзгө ээ болуп, бардык элдерге, батыштын тарыхый 

чакырыгына жооп издөөгө аргасыз болгон башка бардык цивилизацияларга түздөн-

түз таасир эткен 

 Илимий-техникалык революциянын таасири астында капиталисттик 

коомдун социалдык структурасында олуттуу өзгөрүүлөр болгон. Шаардын 

калкынын тездетилген өсүшү менен катар тейлөө жана соода тармактарында 

иштегендердин салыштырма салмагы да эбегейсиз зор темп менен өскөн. [3] 

 XX – XXI кылымдын аягындагы дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүндөгү 

негизги процесстердин бири прогрессивдүү ааламдашуу, б.а. чарбалык турмушту 

интернационалдаштырууну өнүктүрүүнүн сапаттык жаны этабы болгон. 

Ааламдашууга болгон мамиле эки ача, кээде диаметралдуу түрдө карама-каршы 

келет. Кээ бирөөлөр муну дүйнөлүк экономикага коркунуч катары бааласа, 

башкалары андан аркы экономикалык прогресстин каражаты катары карашат. 

 Ошентип, Батыш цивилизациясы дүйнөдөгү эң өнүккөн жана прогрессивдүү 

цивилизация деп айтууга болот жана ага буржуазиялык революциялардын орду бар 

экендиги талашсыз.  
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Mонголиядагы дөрвөлжин өрөөнүндөгү уйгур доорундагы курган казуусу 

 
Abstract:  Unquestionably, written sources and archaeological data are extremely important for us to 

understand the history, daily life styles, rituals and architectural structures of the Orkhon Uyghurs, who 

existed between 744 and 840. Although the history of the studies covering this period goes back to ancient 

times, archaeological excavations are unfortunately insufficient. The increasing number of studies on the 

Uyghur Period day by day helps us to understand the Uyghur Period and acquire new information.  

 Dörvöljins, which were built for the Uyghur nobles and wealthy people, provide information about 

the tomb architecture and rituals of the period. Dörvöljin number 3.4, which is the subject of our study, is 

located in the Övör Havtsal Valley of Mongolia today. It is thought that the Dörvöljin number 3.4 will 

contribute to the Uyghur Period with its architecture and the seized materials. 

 Keywords: Dörvöljin, Uyghur Kurgan 

Аннотация:  744-840-жылдар аралыгында жашаган Орхон уйгурларынын тарыхын, күнүмдүк 

турмуш-тиричилигин, ырым-жырымдарын, архитектуралык курулуштарын түшүнүү үчүн биз 

үчүн жазма булактар жана археологиялык маалыматтар өтө маанилүү экендиги талашсыз. Бул 

мезгилди камтыган изилдөөлөрдүн тарыхы байыркы доорлорго барып такалат да, тилекке каршы 

археологиялык казуулар жетишсиз. Уйгур дооруна байланыштуу изилдөөлөрдүн көбөйүшү бизге 

Уйгур доорун түшүнүүгө жана жаңы маалыматтарга ээ болууга жардам берет. 

 Уйгур ак сөөктөрү жана байлары үчүн курулган Дөрвөлжиндер ошол мезгилдеги 

мүрзөлөрдүн архитектурасы, ырым-жырымдары тууралуу маалымат берет. Биздин изилдөөнүн 

предмети болгон Дөрвөлжин саны 3.4 бүгүнкү күндө Монголиянын Өвөр Хавцал өрөөнүндө 

жайгашкан. Дөрвөлжин саны 3,4 архитектурасы жана колго түшүрүлгөн материалдары менен 

Уйгур дооруна салым кошору болжолдонууда. 

 Ачкыч сөздөр: Дөрвөлжин, уйгур Курган 

Аннотация:  Несомненно, письменные источники и археологические данные чрезвычайно важны 

для нас для понимания истории, быта, обрядов и архитектурных сооружений орхонских уйгуров, 

существовавших между 744 и 840 годами. Хотя история изучения этого периода восходит к 

глубокой древности, археологических раскопок, к сожалению, недостаточно. Растущее число 

исследований уйгурского периода помогает нам понять уйгурский период и получить новую 

информацию. 

 Дѐрволджины, которые были построены для уйгурской знати и богатых людей, 

предоставляют информацию об архитектуре гробниц и ритуалах того периода. Дѐрволджин номер 

3.4, который является предметом нашего исследования, сегодня расположен в долине Овѐр Хавцал 

в Монголии. Считается, что Дѐрволджин номер 3.4 внесет свой вклад в уйгурский период своей 

архитектурой и изъятыми материалами. 

 Ключевые слова: Дѐрвелджин, уйгурский курган 

 

 744-840-жылдары  Орхон уйгурларынын борбору Карабалгасун (Ордубалык) 

болгон. Бүгүнкү күндө Монголиянын чегинде жайгашкан. Уйгур дооруна таандык 

изилдөөлөрдүн тарыхы байыркы доорлордон башталса да, тилекке каршы, бул 

мезгилге таандык казуулардын саны аз. Уйгур дооруна байланыштуу изилдөөлөр 
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күн санап көбөйүп жатканы менен, алынган маалыматтарга ылайык мезгилди 

жарык кыла турган маалыматтарга жаңы маалыматтар кошулууда. 

 Орхон уйгурларынын жашоо образын, согуштарда колдонгон курал-

жарактарын, ырым-жырымдарын, архитектуралык курулуштарын, күнүмдүк 

турмуш-тиричилигин түшүнүү үчүн жазма булактарга, археологиялык 

маалыматтарга туура баа берип, түшүнүүгө болот. Демек, бул мезгилге таандык 

казуулардан табылган ар бир археологиялык табылга Орхун уйгурларынын 

тарыхына жарык чачат. 

 Дөрвөлжиндер – уйгур тектүүлөр жана байлар үчүн атайын курулган 

курулуштар. Уйгурларга таандык мындай эстеликтер Монголияда мурда кездешкен 

эмес. Ошондуктан Орхун өрөөнүндө табылган бул дөрвөлжин деп аталган топко 

кирген эстеликтер, айрыкча уйгурлардын архитектуралык өзгөчөлүктөрү жана сөөк 

коюу салты сыяктуу көптөгөн маселелерди тактап бере турган ишараттарды жана 

маалыматтарды берет. Табылган дорвөлжиндер таралышы жагынан карасак ал, 

бүтүндөй Уйгур каганатынын аймагына таралбастан, белгилүү бир аймакка гана 

таралганы байкалат. Иликтөөлөрдүн натыйжасында бүгүнкү күнгө чейин элүүдөн 

ашуун Дөрвөлжин аныкталган. Бар болгон дөрвөлжиндердин баары Орхун 

өрөөнүндө экени байкалган (Lkhagvasuren, 2021: 34). 

 Орхун дарыясынын батыш тарабындагы тоонун чакан өрөөндөрүндө 

Дөрвөлжин деп аталган монументалдык комплекстер топ-топ болуп жайгашкан. Ар 

бир топ белгилүү бир урууга же династияга таандык деп эсептелет. Дөрвөлжиндер 

да уйгурлар доорунда курулган деп ойлошот. Бул жагдайды тактоо үчүн Орхун 

өрөөнүндөгү дөрвөлжиндердин бир бөлүгүн казуу иштери жүргүзүлгөн. 

Жүргүзүлгөн казуу иштеринин натыйжасында дөрвөлжин деп аталган 

курулуштардын уйгур куполдуу мүрзөлөрү экени аныкталган. Бул тик бурчтуу 

түзүлүштөрдүн ичинде күмбөздүү күмбөздөр бар жана сырткы түзүлүш жагынан 

айрым айырмачылыктарды көрсөтөт. Төрт бурчтуу, топурак дубалдын ичинде; 

Топурактан, таштан же кирпичтен курулган куполдуу курулуш бар. Дөрвөлжин деп 

аталган монументалдык комплекстер адатта ушундай же ушуга окшош тартипке ээ. 

Дөрвөлжиндер уйгур күмбөздүү мүрзөлөрдүн сырткы планын жана көмүлгөн 

камеранын архитектуралык өзгөчөлүктөрүн кайталоону пландаштырышкан. Бул 

маалыматтарга ылайык, уйгур күмбөздүү күмбөздөрүн сырткы түзүлүшү, мазмуну 

жана жайгашуусу жагынан классикалык салт катары чечмелөөгө мүмкүндүк берет. 

Мындан тышкары тик бурчтуу эмес мүрзө структуралары кездешти. Мында 

дорвөлжиндердин курулушу бүтпөй калган же жарым жолдо калган деген ойлор 

бар. Демек, уйгурлар көрүстөн үчүн курган жерлеринен сырткары, Дөрвөлжинди 

монументалдык максатта салышкан деп айтууга болот (Lkhagvasuren, 2021: 33). 

 2019-жылы түрк-монгол мамлекеттери биргелешип жүргүзгөн казуу уйгур 

дооруна таандык курган казуусу. Биздин курган Дөрвөлжин 3.4 деп аталат. 

Анткени Өвөр Хавтсал өрөөнүндө бирден ашык уйгур мүрзөлөрү (Дөрвөлжиндер) 

бар, бул биздин кургандын азыркы жери. Ар бир квартал өз ичинде номерленет. 3,4 

сандуу дорвөлжинге артыкчылык бергенибиздин себеби, анын жанында 3,3 

номерлүү дорвөлжин деген дагы бир курган бар. Өрөөнгө чектеш башка мисал 

болбогондуктан, бул эки дорвөлжүндүн бири-бири менен байланышы бар-жоктугун 

аныктоо үчүн бул аймакта казуу жүргүзүү туура деп табылган. 3.4. Дөрвөлжин № 

уйгур адабиятына жаңы маалыматтарды берип, дөрвөлжин деп аталган курулуш 

тобуна «казылган дөрвөлжиндердин» катарына кирген. 

3.4. Номерленген Дөрвөлжин 

 Измир Катип Челеби университети катары Монголия илим жана технология 

университети менен биргеликте жүргүзгөн казуу ишибиз 2019-жылы башталган. 
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Долбоордун жетекчиси проф.д. Сабан ДОГАН; Эки мамлекеттин биргелешкен 

казуу иштери Аныл ЙЫЛМАЗ менен Л.ЭРДЕНЕБОЛДтун тең төрагалыгы астында 

улантылды. Казуу бригадасын жана бардык кызматкерлерди кошкондо бардыгы 31 

адам болгон (1-2-сүрөт). Мен Түрк-Ислам археологиясы бөлүмүнүн 3-курсунун 

студенти катары казуу тобуна катыштым. 

 

 
Сүрөт 1. Монгол-Түрк казуу тобу                         Сүрөт 2. Казуу бригадасы 

(студенттер) 

 Биз казган курган (3,4-дөрвөлжин) Монголиянын Өвөр Хавцал өрөөнүндө, 

көбүнчө Дөрвөлжин өрөөнү деп аталган, Майхан тоосунун аркасынан чыгышты 

карай түшкөн  кууш өрөөндө жайгашкан (3-сүрөт). Өвөр Хавцал өрөөнүндө бирден 

ашык уйгур мүрзөлөрү (Дөрвөлжиндер) бар. Алардын ар бири ар кандай сандар 

менен номерленгендиктен, биз казган аймак 3.4.-де Дөрвөлжин деп аталды. 

 Бул аймакта казуунун себеби, азыркы өрөөндө кургандордун арасында 2 

жанаша курган бар жана буга чейин мындай казуу иштери жүргүзүлгөн эмес. 

Мурунку жылдарда эки кытай-монгол мамлекетинин биргелешкен казуусу менен 

3,3 дөрвөлжин курган казуусу жүргүзүлгөн. (3-сүрөт). Ошондуктан биздин 

казылган аянттын 3,4 кварталы, 3,3. Дөрвөлжини менен байланышы бар же жок 

экенин аныктоо максатында бул аймакта казуу иштери жүргүзүлгөн. 

 

 
Сүрөт 3. Хавцал өрөөнүндөгү уйгур мүрзөлөрү (Дөрвөлжиндер) (Казуу №3.4 тик 

бурчтукта жүргүзүлгөн.) (Tsedendamba et al., 2021: 62). 

 Дөрвөлжин, саны 3.4, 47° 18' 670" түндүк кеңдикте жана 102° 40' 002" 

чыгыш узундукта, деңиз деңгээлинен 1484 метр бийиктикте жайгашкан, Өвөр 

Хавтсал өрөөнүнүн түндүк бөлүгүнө чектеш 3.3. Ортодо топурак менен таштын 

аралашмасынан үйүлгөн үймөк жана аны курчап турган тик бурчтуу топурак дубал 

бар. Дубалдын чыгыш тарабына туурасы 3 метр подъезд, ал эми сыртынан селге 

каршы арык курулуп, дубалды тургузууда арык курууда алынган топурак 
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пайдаланылган. Дубалдын чыгыш жана батыш бөлүгүнүн узундугу 31 метр, түштүк 

жана түндүк бөлүгүнүн узундугу 36 метрди түзөт. Дубалдын туурасы түбүндө 5 

метр, үстү жагында 2 метр; Анын бийиктиги 1 метр. 

 Казыла турган аймак аныкталып жатканда анын айланасындагы шаар 

дубалы жана сыртындагы арык да казылган аймакка киргизилген. Казуу аянты 

жалпысынан 280 м². Жалпы көлөмү 40х35 метр болгон аянт 5х5 метрлик 

траншеяларга бөлүнгөн жана бул жерлер кеңдик боюнча сандар жана узундук 

боюнча тамгалар менен коддолгон. Мүрзөнүн жайгашкан жерине ылайык, 

траншеялардын чек аралары торчо иштери жасалып, борбордон казуу иштери 

башталган. Ар бир траншея бири-биринен туурасы 50 см болгон өтмөктөр менен 

бөлүнгөн (4-сүрөт). 

 

  
Сүрөт 4. Казуу аянтынын дрондон көрүнүшү 

 Биздин казуу ишибиз аймактагы плиткаларды жана кирпич бөлүктөрүн 

чогултуу жана инвентаризациялоо менен башталды. Казуу аянтында алынган 

табылгалар траншеянын, болгон жердин тереңдигинин өлчөө жана чиймелерин 

жасоо менен документтештирилген. Мындан тышкары, казылган аймактагы 

табылгалардын өзгөчөлүктөрүнө ылайык эки: «кадимки» жана «өзгөчө»; Ар 

түрдүүлүк жагынан «курулуш материалы», «күнүмдүк колдонулуучу буюмдар» 

жана «мал сөөктөрү» деп 3 бөлүктө бааланган. Казуу иштери башталганда жер 

үстүндөгү жана жер үстүндөгү топурактан көк жана сары кирпичтердин, 

плиткалардын, арыктардын табылышы бул жерде имарат бар экенине ишенген. 

Казуу учурунда аз болсо да майда малга тиешелүү сөөк сыныктары табылган. Бул 

сөөк сыныктары кийинки мезгилге таандык деп болжолдонууда. 

 Казуу 4 катмарды ырааттуу казуу менен жүргүзүлгөн. Ар бир катмардагы 

казууда алынган маалыматтар деталдуу түрдө документтештирилип, чиймелер 

жана өлчөөлөр жүргүзүлүп, отчеттор сакталган. 

 I- Катмар казуу 

 Биринчи катмардагы казуулар үстүнкү кыртыштын алынышы менен 

башталган (5-сүрөт). Бул катмарда 15-20 см. тереңде. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 

22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38. Чарчы пландарда туура эмес кызыл жана ак кирпич, 

плиткалар табылган. 28-квадраттын планынан булут сымал жасалгалуу карапанын 

кичинекей кесими табылган. Башка Дорвөлжиндерден алынган маалыматтар бул 

катмардан алынган маалыматтар менен салыштырылганда, бул жердеги идиш 

сыныктары формасына, жасалгасына жана курулуш техникасына караганыбызда 
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күнүмдүк колдонуу үчүн жасалган деп айтууга болот. Бул жерге аз сандагы 

жаныбарлардын сөөктөрүн жамгыр суусу алып келген деп болжолдонууда. 

 Кабаттын ортоңку бөлүгүнөн көп сандагы курулуш материалдары табылган. 

Бул катмардын казылышынын аягында ортодогу курулуштун жанар тоо 

таштарынан тегерек түрүндө курулганы түшүнүлгөн. Ортоңку үйүлгөн топурак 

урандыга айланганы менен, текшерилгенде тепкич сымал түзүлүш экени 

аныкталган. Казуу учурунда көбүнчө көк, сары жана боз түстөгү кыш бөлүктөрү 

табылган. 

 
Сүрөт 5. Дөрвөлжин № 3.4, Кабат I казуу, Бүткүл талаа чийилиши (Tsedendamba et 

al., 2021: 65). 

 II. Катмар казуу 

 Экинчи катмар жер бетине чейин 20-25 сантиметр тереңдикте казылган. Бул 

катмарды казуу биз зарыл деп эсептеген 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 

28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 секторлордо жүргүзүлдү. (6-сүрөт). 

 Экинчи катмарды казууда 18-сектор 31Q, 22-сектор 13L, 14N жана 13N 

бөлүмдөрүнөн адамдын баш сөөгүнүн сыныктары, манжалары, кабыргалары жана 

башка сөөк сыныктары табылган (6-сүрөт). Буга имараттын астындагы күмбөздүү 

мүрзө тонолуп жатканда мародерлор сөөктүн сөөктөрүн ыргытып жибергени себеп 

болушу мүмкүн. 

 
Cүрөт 6. II. Кабат казуу учурунда табылган адамдын сөөктөрү (Doğan, 2021: 231). 

 Экинчи катмарды казууда 30Y 35 секторунан Тан мезгилине таандык 

«кайюань тунбао» деп аталган коло монетасы алынган (7-8-сүрөт). 11-сектор 29К, 

14-, 19-сектор, 21-сектор 17П, 26-сектор 34, 29-сектор 19Р жана 35-сектор 30Ы 

чарчыларынан күнүмдүк турмушта колдонулган атайын саймалуу, чаар жана 

сырдалган казан-аяктар табылган. 
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Cүрөт 7. II. катмардан табылган Уйгур дооруна таандык кытай тыйыны (Doğan, 

2021: 235). 

 
Cүрөт 8. II. катмардан табылган Уйгур дооруна таандык кытай тыйыны (Doğan, 

2021: 235). 

 Көк жана сары кирпичтин калдыктары казылган жердин түштүк-чыгыш 

бурчунда атайылап калган деп болжолдонууда. Бул эстеликтен калган же ашыкча 

курулуш материалдары жана имараттын ортосундагы күмбөздүү күмбөз курулушу 

болушу керек. Бул үйүлгөн кирпич 28 см. Ал тереңдикке чейин улангандан кийин 

бүтөт жана  тартипсиз иретте жайгашкан жок (9-сүрөт). 

 
Cүрөт 9. II. катмарды алып салууда табылган кирпич (Doğan, 2021: 232). 

 Квадрат пландарында казылган аймактын түштүк тарабында болжол менен 

40 см. Казуу иштери тереңдетүү жүргүзүлдү. Түштүк дубалдан жана ортодогу 

үймөктөн аккан топурактын астынан табигый жана ак ылайлуу топурак чыгып, 

анан табигый жерге жеткен. 

 I жана II. Катмарды казуу учурунда структуранын ичинде схема жана схема 

жана топурак айырмачылыктары аныкталган эмес. Доркөлжүнүн ортосу имараттын 

урандыларын бойлой 25 см. Ал тереңдикке жеткенде бүтөт. Кээ бир чарчы 

пландарда бул таштандылар аймакка жайылып, борбордук түзүлүштүн айланасына 

чачырап кеткен. Бул материалдардын ортосунда 35-40 см., кээ бир жерлерде 60 см. 

тереңдетип табууга болот. 
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Cүрөт 10. Дөрвөлжин №3.4, II. Катмар казуу талаасынын чийме (Tsedendamba et 

al., 2021: 68). 

 III. Катмар казуу 

 Үчүнчү катмар жер үстүндөгү жерден 30-40 сантиметрге чейин казылат. 

тереңдетилген (11-сүрөт). 

 Казуу учурунда бир нече адамдын сөөктөрү табылган. 22 аянттан адамдын 

согончогу, чарчы планы 13Q, ал эми 10, 34J чарчы планында адамдын 

кабыргасынын сыныктары табылган. 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 

35, 36, 37, 38. Бул катмардан жаныбарлардын сөөк калдыктары табылган. 29. Чарчы 

пландагы бул жаныбарлардын сөөктөрү туура эмес үймөк түрүндө табылган (12-

сүрөт). Мындан тышкары, бул катмардын ошол эле секторлорунан көк жана кызыл 

кирпичтин бөлүктөрү жана плиткалар табылган (13-сүрөт). Алардын схемасы жана 

тартиби абдан бурмаланган. 

 
Cүрөт 12. III. Кабаттык казууда табылган жаныбарлардын сөөктөрү (Doğan, 2021: 

238). 

 
Cүрөт 13. III. Катмар казуу, гипс даана жана көк түстүү кирпич (Doğan, 2021: 241). 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

207 
 

 37-квадраттын планында диаметри кичине кара-көк так аныкталган. Бул от 

жагылганда пайда болгон тырык болсо керек. Бул жолдун узундугу батыштан 

чыгышка 210 см, түндүктөн түштүккө карай 140 см болуп, эки капталынан кууш 

болуп баратат. 

 10-квадрат планынын аймагындагы шаар дубалынын чыгыш этегинин ички 

бөлүгүндө көп сандаган иретсиз, үйүлгөн ак-көк түстөгү кирпичтердин жана 

таштардын болушун 10-квадраттык пландын аймагындагы шаар дубалынын ички 

бөлүгүндө калганы деп чечмелесе болот.  

 Бул катмарды казууда шаардын дубалынын кире беришине өзгөчө көңүл 

бурулган. Шаар дубалынын кире бериши 17 жана 25-квадрат планын бойлой 

жайгаштырылган жана табигый жерге жеткенге чейин казуу иштери улантылган. 

Суу ташкындары алып келиши мүмкүн болгон таштак жана ак сары топурак 

катмарына кийинчерээк пайда болушу ыктымал болгон кара күрөң минералдык 

топурактан жеткен. Шаар дубалынын кире беришиндеги 4 × 4 метр аянтта казуу 

иштери жүргүзүлгөн. Казуу профилинен кире бериштин туурасы болжол менен 2,1 

метрди түзөт. Кире бериштин схемасы тууралуу башка маалымат ала алган жокпуз. 

Кире бериш бөлүгү жайгашкан жери боюнча жердин жантайыңкы жана тайгак 

жеринде болгондуктан, жамгырдан улам бузулуп калган. Төрт бурчтуу мүрзөнү 

курчап турган арык шаардын дубалынын кире беришинин түштүк-чыгыш 

тарабында бүтөт. Ошондуктан бул тик бурчтуу мүрзөнү курчап турган жана аны 

суу ташкындарынан сактоо максатында курулган арык дубалды толук курчап 

албастан, кире бериштин эки капталына чейин уланып, бирикпей бүтүп калган деп 

ойлошот. 

 
Cүрөт 14. Дөрвөлжин №3.4, III. Катмар казуу талаасынын чийме (Tsedendamba et 

al., 2021: 70). 

 IV. Катмар казуу 

 10, 12, 18, 26. Квадраттык пландарда таштак табигый жерге жеткендиктен, 

бул чарчы пландарда жер казуу иштери бүткөрүлгөн; башка чарчы пландарда 50—

60 сантиметр кыртыштын астынан. Казуу иштери бүгүнкү күнгө чейин уланган (15-

сүрөт). 22. Квадраттык пландан башка имараттардын издери байкалбастан табигый 

жерге жеткен. 34-квадрат планда бодо малдын сөөк сыныктары, 36-квадрат планда 

бир гана уйдун сөөк сыныктары табылган. 

 Бул катмарды казууда 34-квадраттык пландан диаметри 1,3 метр, калыңдыгы 

4-8 см сүйрү формадагы өрт изи табылган. Жер астынан 50 см тереңдикте 

аныкталган бул өрт изин кийинки мезгил менен байланыштыруу мүмкүн эмес. 

Өрттүн изинен сөөк калдыктары табылган жок. Бул из сөөк коюу салтынын 

ажырагыс бөлүгү болуп саналган от менен тазалануу жана ыйыктоо ырымына 

таандык болушу керек. Өрттүн изи жана айланасынан бир нече кирпич табылган. 
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 Төртүнчү катмарды казууда 34-квадрат планда узундугу 2,9 метр, туурасы 

2,3 метр болгон ак-сары түстөгү таштак топурак табылган. Мындан тышкары 30-

квадраттык планда түштүктөн түндүккө созулган узундугу 140 см, туурасы 90 см 

кирпичтин арасын сары баткак менен толтурган материал табылган. 30. Чарчы 

пландын батыш бөлүгүндө диаметри 36×60 см болгон кызыл-сары топурак изи 

табылып, бул из өтө тереңдеп кетпей аяктаган. Бул издер алгач казылып, кийин 

жабылган чуңкурга таандык экени белгилүү болгон. 37-сектордун ортосунда сызык 

түрүндө уланган туурасы 180-190 см, узундугу 4,2 метр таштак топурак тактары 

аныкталган. Бул жерде эч кандай тартип аныкталган эмес. Казуу иштеринде 

топурактын издери бир нече жолу жолуккандан башкача болгон, бирок аларда 

жалпы тартип аныктала алган эмес. Бул издердин максаты куполдуу мүрзөнү 

жашыруу болсо керек. 

 Акыркы катмар болгон төртүнчү катмар казылганда, курулуш материалы 

болжол менен 40-60 см тереңдикте үйүлүп, андан кийин минералдык топурак 

катмары пайда болгондон кийин табигый топуракка жеткен. 

 
Cүрөт 15. Дөрвөлжин №3.4, IV. Катмар казуу талаасынын чиймеси (Tsedendamba et 

al., 2021: 72). 

 Төртүнчү катмарды казууда 22-квадраттын планында кызыл күрөң таштак 

топурактын изи табылган. Бул издин узундугу 90 см; Аягында 80 см болгон 

туурасы батышты карай 110 смге чейин өсөт. Бул күмбөздүү мүрзөнүн кире 

беришин көрсөткөн так экен деген божомолдун негизинде бул тактын чындыгында 

мүрзөнү көрсөткөнү түшүнүлгөн. Бул мүрзө эки негизги бөлүктөн, көмүү 

бөлмөсүнөн жана дромостон турат (16-18-сүрөт). Дөрвөлжөдө №3,4 казууда биз 

тарабынан табылган көмүү камерасы топурак казып курулган. Мүрзөнү көрсөткөн 

из шаар дубалынын астына, түндүк-батыш тарабында, капчыгайдын ортосундагы 

монументалдык имараттын артына коюлган. Имаратты курчап турган шаар дубалы 

көрүстөн бөлмөсү курула электе курулганы түшүнүктүү. Сөөк бөлмөсү жана ага 

тиркелген бардык буюмдар кийинчерээк курулган. Сөөк бөлмөсүн курууда жердин 

түбү бош калуу үчүн казылып, ичи бир аз тегизделгенден кийин жерди казып 

коридор жана кире бериш жасалган. Чыгыш тарапка кире беришинин узундугу 1,9 

метр, туурасы 80-120 см, 10 смден 175 смге чейин төмөндөйт. Көрүстөн 

бөлмөсүнүн шыбы күмбөз формасында жана анын ичи шыбагы жок. Мүрзөнүн 

ички дубалы башка көрүстөндөрдөгүдөй кыш менен бекемделбеген; Эч кандай 

кошумча чара көрүлгөн жок. Мындан тышкары, дубалда эч кандай сүрөт, гипс 

калдыктары табылган эмес. Дромостордун дубалдары да кыртыштын чийки 

абалында калып, шыбактын изи да байкалган эмес. Дромостон мүрзөгө өтүүнү 

камсыз кылган тепкичтер негизги топурактын үстүнө курулган. Мүрзө уурулары да 
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мүрзөгө кире бериштеги кирпичтердин бир аз жогору жагында жасаган чуңкурдан 

киришкен. Ошол себептен эшиктин алдындагы кирпичтер да чачылган. 

 Дромос, кире бериш чоң мүрзөлөрдөгүдөй чыгыш тарапка ачылат. Дромос 

эки адам жанаша тургандай кылып, мүрзөнүн кире бериш деңгээлине түшүү үчүн 

кыска коридору жана 2 кең жана 1 кууш тепкич менен курулган. 

 
Сүрөт 16. Сөөк бөлмөсү (Doğan, 2021: 250). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүрөт 17. Дөрвөлжин №3.4, Сөөк палатасынын планы (Tsedendamba et al., 2021: 

74). 

 
Сүрөт 18. Дөрвөлжи көмүү палатасынын №3.4 бөлүмү (Tsedendamba et al., 2021: 

76). 

 Мүрзө / көрүстөн бөлмөсү, эшиктин артында кирпич менен жабылган мүрзө 

бөлмөсү бар. Кирпичтен курулган эшик босого деп атоого болот, болжол менен 60 

см тереңдикке ээ. 
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 Дорвөлжин 3.4 жеринде жүргүзүлгөн казууларда табылган көмүү камерасы 

топуракты боштук пайда кыла тургандай кылып казып алынган. Мүрзөнү 

көрсөткөн изи да дөрвөлжүнүн ортосундагы монументалдык имараттын түндүк-

батыш тарабындагы дубалдын астында жайгашкан. Мүрзө тургузулганга чейин 

дөрвөлжүнү курчап турган ылай дубал тургузулганы да аныкталган. Кийинчерээк 

мүрзөнүн кире беришине анын дубалынын негизинде чуңкур казылып, андан соң 

жер астындагы мейкиндик түзүү ыкмасы менен көрүстөн бөлмөсү курулган. 

 Сөөк бөлмөсү курулгандан кийин мүчүлүштүктөр оңдолуп, босоголор менен 

кире бериштер жасалган. Бул мүрзөнүн жарым сүйрү, күмбөз сымал шыбагы жок 

шыпы жана кирпичтен жасалган текчеси бар. көмүлгөн камерада гипс калдыктары 

жок; топурак табигый абалында калган, дубал сүрөттөрү жана ылай калдыктары 

табылган эмес. 

 Мүрзөнүн полу да табигый топуракты тегиздөө жолу менен жасалган. Сөөк 

камерасынын диаметри чоң эмес жана чоң киши көмүлсө, аны хокер (бүйрөлгөн) 

абалда гана коюуга болот. Мүрзөдөн табылган адамдын бармагынын сөөктөрү жана 

анын баштапкы абалын сактап, көмүлгөн камеранын ички түзүлүшүн эске алганда, 

сөөктүн түндүк-батыш тарапка коюлгандыгы түшүнүлөт. 

 Биз казган дөрвөлжиндердин баары бир бөлмөлүү. Өвөр Хавтсал 

өрөөнүндөгү 3.3 кирпичтен тургузулган мүрзөдө акиташ калдыктарынын 

табылышы бул мүрзөнүн дубалы акиташ менен шыбаланганын көрсөтүп турат. Ал 

Хунд өрөөнүндөгү №5 Дөрвөлжинди казууда көрүлгөн, мүрзөнүн дубалдары жана 

капталдары акиташ менен шыбап, сүрөттөр менен кооздолгон. Тегерек мүрзөнүн 

үстү да купол формасында болуп, көчмөндөрдүн чатырларын элестетет. 

 Кумбөздүү мүрзөдөн табылган буюмдар тууралуу айта турганыбыз; 

Уйгурлар Орто Азиядан Кытайга өтүүчү соода жолун өз көзөмөлүнө алып, коңшу 

мамлекеттер менен тыгыз алака түзүшкөн. Бул карым-катнаштардын аркасында 

соода таасири менен дорвөлжиндерден көптөгөн түрдүү материалдар ачыкка 

чыкты. Өлгөндөр жана алар менен кошо көмүлгөн буюмдар өзгөчө мааниге ээ 

болгон. Бул буюмдар өлгөндөр кийинки дүйнөдө колдоно турган материалдарды 

билдирген. Бул буюмдар ырым-жырым менен коштолуп өлгөндөр менен кошо 

көмүлгөнү шексиз. Бул материалдардын негизинде уйгурлардын маданияты, 

тышкы байланыштары жана диний жашоосу менен таанышуу сыяктуу көптөгөн 

темаларда маалымат берет. Ошондой эле мүрзөгө коюлган адамдын жашы, 

жынысы жана абалы тууралуу маалымат берилет. 

 Биздин казууларда көп сандаган жаныбарлардын сөөктөрүнүн табылышы да 

сый-урматтын жана курмандык чалуунун издери. Мүрзөдөн 20 жаштагы жигиттин 

сөөк сөөктөрүнөн башка эч нерсе табылган эмес, кыязы, тонолгон. Каракчылар 

мүрзөнү тоноп, андагы бардык буюмдарды алып кетишкен жана мүрзөгө кирген 

чуңкурга кирген жамгыр жана сел суулары мүрзөнү топурак жана ылайга 

толтурган. Ошого карабастан, көрүстөндү курчап турган бөлүгүндө жүргүзүлгөн 

казууда көптөгөн материалдар, айрыкча көптөгөн идиштер жана кирпичтер, коло 

тыйындар табылган. Жумуш бүткөндөн кийин, короо кайрадан топурак менен 

жабылган (18-сүрөт). 
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Сүрөт 18. Казуу иштеринен кийин аянтты кайра толтуруу (Doğan, 2021: 250). 
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СМИРНА АГОРАСИНИН МОНЧО ИМАРАТЫНАН ТАБЫЛГАН ОСМОН 

ДООРУНА ТААНДЫКХУМДАР 

 
Аннотация: Неолит доорунан баштап адамзат өзү өндүргөн колундагы ашыкча продуктуну 

коргоо жана сактоо муктаждыгына туш болгон. Табияттын бардык жеринде учураган  жана 

адамзат оңой менен жете алган чопо бул муктаждыкты канааттандыруу үчүн эң маанилүү 

материал болгон. Керамика өндүрүшү күнүмдүк турмушта колдонулуучу идиштерге болгон  

муктаждык менен башталып, тарых бою өндүрүлүп коомдордун искусство чыгармалары болууга 

чейин жетишкен. 

 Смирна Агорасындагы  Осмон дооруна таандык Рим мончосу өз милдетинен тышкары 

жертөлө жана кампа сыяктуу максаттарда да колдонулган. 2016-жылдагы казууларда  мончонун 

ордунда табылган Осмон доорунун акыркы мезгилдерине таандык сактоо идиштери изилдөөбүздүн 

темасын түзөт. Изилдөөнүн алкагындагы карапалар өлчөмдөрүнө жараша хумдар тобуна кирет. 

Бул макалда жылтыратылбаган керамикалык топко кирген орой идиштер категориясындагы 

сактоочу идиштердин формасы, жасалгалоо өзгөчөлүктөрү жана функциялары аныкталууга 

аракет кылынды. Дагы бул бөлүмдө хум идиштеринде колдонулган материал, формасы жана 

жасалгалоо түрлөрү жөнүндө маалымат берилет. Биздин темабыз болгон Осмон дооруна 

таандык карапа идиштеринин курамы, формасы жана жасалгалоо өзгөчөлүктөрү каралып чыкты. 

 Ачкыч сөздөр: хум, Осмон, Смирна, Агора, карапа идиштер, керамика 

Аннотация: Человечество, начавшее производить со времен неолита, столкнулось с 

необходимостью беречь и хранить излишки продукта в своих руках. Глина, которую они могут 

найти в изобилии в природе, была их самым важным материалом для удовлетворения этой 

потребности. Керамическое производство началось с потребности в сосудах для излишков 

продуктов и превратилось в произведения искусства обществ, в которых они производились на 

протяжении всей истории. 
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Римская баня на Агоре Смирны использовалась для таких целей, как подвалы и склады, 

помимо ее функций в период Османской империи. Предметом нашего исследования являются 

сосуды для хранения позднеосманского периода, найденные на месте в хамаме во время раскопок в 

2016 году. Сосуды, оцененные нами в рамках исследования, по своим размерам входят в группу 

пифоса. Предпринята попытка определить форму, особенности декора и функции сосудов для 

хранения в категории грубой посуды, которая является подгруппой неглазурованной керамики. 

Опять же в этом разделе дается информация о строительном материале, форме и видах отделки 

пифоев. Были рассмотрены структура теста, форма и особенности декора османских сосудов, 

которые являются предметом нашего исследования. 

Ключевые слова: пифос, Османская империя, Смирна, Агора, глиняный горшок, керамика 

Abstract: Mankind, whichstartedtoproduce since theNeolithicperiod, 

wasfacedwiththeneedtoprotectandstorethesurplusproduct in theirhands. Clay, whichthey can reach in 

abundance in nature, has beentheirmostimportantmaterialtomeetthisneed. Cerami cproductionstarted with 

theneedforsurplusproductcontainersandturnedintoworks of art of thesocieties in 

whichtheywereproducedthroughouthistory. 

The Roman Bath in the Agora of Smyrnawasusedforpurposessuch as cellarsandwarehouses, apart 

fromitsfunction in theOttomanPeriod. ThelateOttomanperiodstoragevesselsfound in situ in the Hamam 

duringtheexcavations in 2016 constitutethesubject of ourstudy. Thevesselsweevaluatedwithinthescope of 

thestudyareincluded in thepithosgroupaccordingtotheirsizes.  

Thedecorationfeatures, functionsandtheforms of thestoragevessels in thecoarsewarecategory, 

which is a subgroup of unglazedceramics, weretriedto be defined.  

Still in thissection, information is givenabouttheconstructionmaterial, form anddecorationtypes of 

thepithos. Theceramicpastestructure, form anddecorationfeatures of theOttomanPithos, which is 

oursubject, wereexamined. 

KeyWords:Pithos, Ottoman, Smyrna, Agora, Pottery, Ceramic. 

  

Керамика адамзаттын тарыхындагы эң байыркы өндүрүштөрдүн бири 

катары пайда болгон жана ошону менен катар көркөм жана эстетикалык 

көрүнүштөрдү, ошондой эле көп функционалдуулукту алып келди. Функционалдык 

жагынан маанилүү бир өнөр жай өндүрүшү болгон керамика кол өнөрчүлүк катары 

өнүгүп, ал эми стилдер, боѐк, айнектөө жана жасалгалоо географияга, 

цивилизацияга жараша калыптанган. Керамикалык артефакттар, ал жасалган жерде 

жашаган элдин табитин жана маданий топтолушун изилдөө үчүн маанилүү 

материалдар болуп саналат. Археология илиминин эң маанилүү маалымдама 

булактарынын бири болгон керамикалык табылгалар бизге алардын табылган жери, 

тарыхый хронологиясы жана өнүгүү этаптары тууралуу маанилүү маалыматтарды 

берет. Адамзаттын өнүгүү этаптары дүйнөнүн бардык аймактарында бир убакта 

болгон эмес жана керамика өндүрүшү ар кайсы мезгилде ар кандай колдонулуп, 

жасалгалар жана техникалар менен өнүккөн. 

 Эллинизм доорунан кийин Византия империясынын Анатолиядаархитектура 

жана майда кол өнөрчүлүккө тийгизген таасири түрктөрдүн Анатолияга келиши 

менен түрк-ислам синтези менен аралашып кеткен. Натыйжада Осмон доорунун  

көп түрдүү искусствосуна салымын кошуп  баштаган. 

 Бул изилдөөдө Смирна Агорасындагы Рим мончосунан табылган Осмон 

дооруна таандык хум идиштери каралып, өндүрүш стили, өзгөчөлүктөрү жана 

жасалгалоо ыкмалары каралат.Бул маалыматтар берилгенден соң тарых боюнча 

башка маданияттагы өзгөчөлүктөрү салыштырылат. Ошентип Осмон доорундагы 

хумдардынтипологиясын түшүнүүгө аракет кылынмакчы. 

 Хумдар –байыркы доорлордон бери суюк жана кургак тамактарды сактоо 

үчүн өндүрүлгөн (Sözen, 2012: 92). Негизинен алар оозу кең, курсагы кенен, түбү 

учтуу, дубалдары калың чоң идиштер. Хум сөзү түркчөдө питос деп аталат. ―Πίθος‖ 

грек сөзү, ―шарап челек‖,  ―идиштин түбү‖ , ―идиштин асты‖   дегенди билдирет. 

Чакан формадагы питостор " Питарион " деп аталат . Византия империясында ал 

жекеликте pithos жана көптүктө pithoi (πίθος, πίθοι) деп аталган. Рим доорунда 
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латын сөзү ―Dolium‖ колдонулса, түрктөр ―küp‖ деген араб сөзүн сактоочу идишке 

сүрөттөө үчүн колдонушкан (Akkurnaz, 2017: 78). Жергиликтүү булактарда ―питос‖ 

деген сөз менен аныкталган казандардын өлчөмү 90-100 см, ал эми 90-100 смден 

кичинелери ―küp‖ (TDK) деп аталат. Кубдар менен питостордун чекит өлчөмдөрү 

жана сактоочу көлөмдөрү бөлүнгөн (Fidancı, 2016: 5). Алардын функциялары 

толугу менен бирдей. Сактоочу идиштер өлчөмүнө жараша куб жана питос болуп 

экиге бөлүнөт. Кубдардын дубалдары питосторго салыштырмалуу ичке жана 

жапыз. Питостун бийиктиги 50 смден ашат, 100 смдей. Питос жерге да, 

кампалардагы алар үчүн түзүлгөн уяларга да жайгаштырылышы мүмкүн (Önal, 

2019: 178). 

 Хумүч бөлүктөн турат: оозу, денеси жана түбү. Кээбирлеринин туткалары 

болушу мүмкүн. Анын таштан, терракотадан жана жыгачтан жасалган капкагы бар. 

Хумду изилдөөдө денеси, оозу жана түбүнүн формалары бааланат, өндүрүш 

өзгөчөлүгүнө баа берүү менен сүрөттөө жана даталоо жүргүзүлөт. Хум неолит 

доорунан азыркы күнгө чейинки өндүрүшүндө аткарган кызматына жараша 

формасы жагынан көп өзгөрүүнүкөрсөтпөйт. Хумду өндүрүүдө, жасалыш 

камырынажараша аймактык айырмачылыктар бар. Чек аралары өтө кенен болгон 

Рим империясынын тушунда климаттык шартка жараша Римдин ар кайсы 

аймактарында хумдардын формалары окшош болгон. Мисалы, узун моюндуу, 

кичиооздуу, тамчы формадагы хумдар Кара деңиз аймагынын Анатолия менен 

түндүк жээктеринде жана климаттык шарты бирдей болгон Грузияда өндүрүлгөн. 

Хум коммерциялык идиш болбогондуктан, алар аймактык өндүрүш менен 

жасалган. Бирок, изилдөөлөр көрсөткөндөй, хум соодасы жакын жайгашкан 

аймактардын ортосунда жүргүзүлөт. Негизи изилдөөлөрдө хумдардын 

Анатолиянын бардык жеринде өндүрүлгөнү аныкталган (Fidancı, 2016: 23). 

Византия хумдарынын келип чыгышын түзгөн эллинизм доорунун хумдары 

жумуру козу карын ооз формасы, дээрлик мойнужок жана сфералык дене 

формасындагы хумдар римдикхумдар, кийинчерээк Византия доорундагы хумдарга 

үлгү болуп уланган. Бул типтеги Осмон кумуралары бүгүнкү күнгө чейин сакталып 

калган. Биз сөз кылган бул хумдар   ушул эле географияда окшош аймакта же 

дөбөдө жасалгандыгы казууларда табылган хум табылгалардын окшоштуктарынан 

көрүнүп турат. Бул бүгүнкү күнгө чейин өндүрүш салтын улантуудан кабар берет 

(Bişkin, 2019: 18). Рим хумдары (рим долиалары) Византия доорундагы хумдардын 

башында келсе ортосунда кээ бир айырмачылыктар бар. Козу карын ооздуу келген, 

сыйымдуулугу жана көлөмү жагынан питостон (хум) чоңураак болгон формалар 

долияларда көп колдонулган. Жарым көмүлгөн долиялар дене түзүлүшү жагынан 

тоголок формада болушат. Тамчы жана алмурут формасындагы хумдар эрте 

Византия дооруна чейин көп колдонулса, кийинчерээк кичинекей эки туткалуу 

хумдарда да өндүрүлүп колдонулган (Fidancı, 2016: 24-28). Осмон доорунда карапа 

усталары грек тектүү усталардан турган жана бул усталар Византия салтын 

улантышкан (Öcel, 2018: 21). 

 Казуудан табылган табылгалардын ичинен сыры жок карапа тобу 

басылмаларда эң аз айтылган. Керамикалык басылмаларда көңүл бурган дагы бир 

маселе – терминология түзүлө элек болгондуктан керамикалык топторду аныктоо, 

алардын түрлөрүн аныктоодо бирдиктүү тилдин жоктугу. Көп учурда бирдей 

типтеги жана өлчөмдөгү идиш ар кандай аталыштар жана функциялар менен 

аныкталат. Мындан тышкары басылмалардын аздыгынан салыштыруу 

материалдарын табуу жана хронологияны орнотуу кыйындайт. Глазурланбаган 

керамика үчүн целлюлоза талдоо изилдөөлөрүнүн жоктугунан улам, идиштердин 

келип чыгышын аныктоо кыйын болуп калат. Хум дээрлик ар бир археологиялык 
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изилдөөдө казылган. Бул изилдөөлөргө суу астындагы изилдөөлөр да кирет. Бирок, 

алар чоң жана орой буюмдар болгондуктан жана айырмалоо кыйын болгондуктан, 

алар көңүл бурулган эмес жана алардын мезгил-мезгили менен өзгөрүшү же 

форманын сүрөттөлүшү, датасы өтө сейрек изилденген. (Mimaroğlu, 2011: 45). 

 Хумдун өндүрүш ыкмалары биринчи өндүрүлө баштаган мезгилден көп 

айырмаланбаса да, кээ бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп, миңдеген жылдар бою 

уланып келүүдө. Жылтырабаган идиштер боюнча изилдөөлөр жетишсиз экенин 

жана бул темадагы билимибиздин канчалык чектелүү экенин мурда да айтканбыз. 

Тилекке каршы, глазурланбаган идиштердин бир бөлүгү болгон хум жөнүндө, 

өзгөчө Осмон доорундагы кумуралар жөнүндөгү билимибиз да тилекке каршы 

жетишсиз. Осмон доорундагы хумдардын (куб) ордун заманбап доор менен чоң 

желим бочкалар менен алмаштырганын көрөбүз. Анын канчалык ден-соолукка 

пайдалуу экендиги талаш-тартыштуу маселе болгону менен, колдонулган жаңы 

материалдардын жеңилдиги жана сынуу коркунучунун жоктугу анын тездик менен 

жайылышына себеп болгон. Шарап жана зайтун майын өндүрүүчүлөрдөн тышкары 

(өзгөчө Грузия жана Арменияда аны колдонуу дагы деле уланууда.) Бүгүнкү күндө 

алардын көбүнчө кооздук максаттарда тандалып алынганы байкалууда.(Fidancı, 

2019: 28). Осмон доорунда сактагыч катары кызмат кылган идиштер Византия 

доорунун уландысы катары көрүнөт. Формасы, жасалгасы жана түрлөрү боюнча 

үзгүлтүксүздүк өндүрүш салты бар экенин көрсөтүп турат.  ОсмондоорундаЭге 

аймагындагы карапа өндүрүш борборлорунда карапачылык өнөрү грек 

усталарынын монополиясына өткөнү белгилүү (Demir, 2018: 8). Демек, Осмон 

доорунда жасалган кумуралардагы Византия салтын улантууга себеп катары 

көрсөтсө болот. Белгилүү болгондой хум көбүнчө жергиликтүү жерде өндүрүлөт 

жана усталар көбүнчө хумду колдонула турган жерде жасашат (Bişkin, 2019: 15). 

Хум чоңдугуна байланыштуу сынганда же жарака кеткенде, аларды оңдоого жана 

кайра колдонууга болот (Fidancı, 2019: 5). Ордунан жылбай турган бул сактоочу 

идиштер хронология боюнча ишенимдүү маалымат булагы эмес. Осмон 

доорундагы кумуралар орто эсеп менен Византия доорунда өндүрүлгөн 

хумчалардын чоңдугунда экени көрүнүп турат. Маалым болгондой, хум байыркы 

убакта табылган жерлерден жергиликтүү усталар тарабынан жасалган. Анатолияга 

хумдар кылымдар бою Греция аралдарынан, Франциядан, Италиядан жана 

Португалиядан алынып келинген (Fidancı, 2019: 28). Бул куб импорту ошол 

мезгилдеги коммерциялык активдүүлүктү көрсөтүү жагынан маанилүү. Көптөгөн 

товарлар коммерциялык рынокто болгон бул мезгилде, хум дагы  соода 

кемелеринде товарларды сактоо үчүн да колдонулган. Мындан тышкары, 

Анатолияда ээсинин, соодагердин же фирманын аты жазылган мөөр басылган 

көптөгөн хумдар да  жүгүртүүдө болгон. 

 Смирна Агора Рим мончосунун табылгаларынын арасында болгон Осмон 

дооруна таандык сактоо идиштери бүгүн Агора казуу үйүнүн алдына коюлган (1-

сүрөт). 

 
1- сүрөт GÖK,Sevinç, Osmanlı ve Avrupa Seramikleri Üzerinden Bir Okuma Smyrna Kazı Araştırmaları II, Ege Yayınları, İzmir: 

2017 
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 2016-жылдагы казууларда табылган кумуралар жертөлө деп болжолдонгон 

үч жерде жерге көмүлгөн абалда табылган (1-Чийме). 

 
1-Чийме:Смирна Байыркы Шаар казуусу, 2014-жылы жарыяланбаган казуу 

отчетунан алынды. 

 Бул жерден чоң-кичине жалпысынан тогуз хум табылган, алардын 

көпчүлүгү бүтүн бойдон калган. (4-5-үрөт) Жердин абалы боюнча, казылган Е.1-39, 

Ф.1-39 план аянтчаларында жүргүзүлгөн изилдөөлөр учурунда Осмондук жертөлө 

түзүлүшүнүн бар экени белгилүү болгон.  

 
4-5-сүрөт: Байыркы Смирна шаарынын казылышынын жарыялана элек отчетунан 

алынды, 2014-ж. 

 Казуу иштеринин жүрүшүндө бул жерде чоң өрт чыкканы аныкталган. 

Хумдардын айланасында байкалган күйүк издери бул тезисти колдойт. Ошондой 

эле күйүп кеткен жыгачтардын кесектери табылды. Бирок ошол жерден табылган 

плиткалар чатырдын жыгач тирөөчтөрүнүн бул чоң өрттөн күйүп кеткенинен улам 

кулаганын көрсөтүүдө. Хум идиштин бирөөсүнөн жана анын айланасынан катуу 

күйүп кеткен буудай дандары табылган 
1
. (Сүрөт 6)  

                                                             
1
E.1-39, F.1-39 тор -квадрат көбүнчө акыркы Осмон жана Эрте Республикалык мезгилдеги 

конуштарда. Маалымат Смирна байыркы шаарынын казылышынан алынган, 2014-жылы 

жарыяланбаган казуу отчетунан. 
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6-Сүрөт : GÖK,Sevinç, Osmanlı ve Avrupa Seramikleri Üzerinden Bir Okuma Smyrna Kazı Araştırmaları II, Ege Yayınları, 

İzmir: 2017  
 Агоранын айланасында Рим мончосунда жүргүзүлгөн изилдөөлөр учурунда 

табылган жертөлө түзүлүшүнүн себебин түшүнүү үчүн Агоранын айланасындагы 

ошол доордун архитектуралык түзүлүшүн карап чыгуу керек. Бул жакта  мындай 

чоң хумдарды колдонууга мүмкүн болгон сарайлар сыяктуу чоң үйлөр жок (Gök, 

2017: 126). Ошондуктан Севинч Гөк, Агора мончосунда табылган хум жөнүндө 

макаласында жертөлөдөгү таш полдон улам бул жердин соода үйү болушу мүмкүн 

экенин айткан. Негизи 1858-59 -жылдардагы шарият китептеринде чайкана, 

бозакана, наабайкана, касапкана ж.б ушул сыяктуу курулуштардын полдорун 

төшөө муктаждыгы болгон. Жертөлөнүн полунун сырдалганы бул ойду бекемдейт 

(Gök, 2017: 126). Ал толук ачыла элек болсо да, азыркы күндө да казуу иштери 

уланууда жана биз бул жактан дайыма жаңы маалыматтарды алып турабыз. 

 Осмон доорундагы Рим мончосунун курулушунда табылган хумдардын 

сырдалганы көрүнүп турат. Глазурь - бул хум жана кермикалык идиштер үчүн 

колдонулган суюк материалдын агып кетишин алдын алуу максатында жасалган 

суюктук. Бул хумдар зайтун майын же шарапты сактоо үчүн колдонулганын 

көрсөтүп турат. Мындан тышкары, хумдардын түбүндө табылган күйгөн буудай 

калдыктары дандын да сакталганын көрсөтүп турат. 

 Хумдардын  абдан учтуу түбү менен жасалганы көрүнүп турат, бул дизайн 

көбүнчө жерге көмүлө турган карапаларда  колдонулат. Чындыгында кээ бир 

идиштердин астыңкы бөлүктөрүндө көрүнгөн калдыктардан да топуракта көпкө 

чейин калганы түшүнүлөт. Агорада Рим мончосунда табылган хумга окшош башка 

хумдар башка секторлордо да табылган.  

 Смирна шаарынын Рим мончосунун табылгаларынан табылган тогуз хумдун 

биринчиси (7-үрөт), чети тегиз көтөрүлгөн жана узун моюнга ээ. Ал ийиндерине үч 

концентрлүү бурчтуу кооздук тилкелерден кийин томпок денеге бекитилет. 

Ийинден денеге карай кеңейген тулкусу туура эмес оюктар менен кооздолгон. Үч 

бөлүктөн турган идиштин корпусунан курч учтуу түбүнө чейин туташтырылган. 

Мойнунда дөңгөлөктүн издери байкалат. Ички бети жашыл-сары сырдуу. Анын 

өндүрүш материалы орто бышырылган орой камыр болгон.  
 

7-Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

 

Хум номер : 1 

Доору : 18- 20-кылымдын соңку Осмон доору . 

Жасалган 

материалы 

: Орой чопо, сыры жок орто бышкан чопо. 

Чопонун түсү : 2,5 YR 7/6 Light четке кагуу 

Чопонун 

өзгөчөлүгү 

: Ал сейрек кадимки Таш , Слюда, 

Акиташ салымы бар. 

Өлчөмдөрү : Оозу: 24см, денеси: 44,5см, асты:10см, 

жүгү:82,5см 
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Экинчи питос (8-үрөт) үч бөлүктөн турат. Сыртынан бүктөлүп бүткөн ооз 

бийик моюнчасы менен ийинге туташтырылган. Кеңейтип, тулкуга туташтырылган 

ийинге үч катар манжа басылган. Денеси ылдый жагына кууш болуп, тилке ыкмасы 

менен жасалат. Калпак сымал учтуу түбү менен бүтөт. Ичи саргыч күрөң түстө 

сырдалат. 

                                      

 

 
8-Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

 
Хум № : 2 

Доору : 18-20-кылымдардын акыркы 

Осмон доору. 

жасалган 

материалы 

: Глазуру жок чопо 

Чопонун түсү : 2,5 YR 6/8 Light Redкагуу 

Чопо өзгөчөлүгү : Тыш кум, сейрек слюда жана 

акиташтуу, жакшы бышкан  

аралаш топурак 

Өлчөмдөрү : Оозу: 56см, денеси: 114см, 

асты:18,5см, бою: 127см. 

 3-номердеги хум(9-сүрөт), үч бөлүктөн турат. 

Төңкөрүлгөн, кысылган жана жумуру оозу денеге орто узундуктагы моюнча менен 

туташып, жумуртка сымал денеси өтө учтуу эмес түбү менен аяктайт. Курсагында 

үч катар оюк бар. Идиштин түбүнө жабышкан жери кыйла көрүнүктүү. Ичи 

сырдалган. 

 

 
Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

 №4 Хум(10-сүрөт) узун моюну, чети тегиз 

көтөрүлгөн. Ал ийинден кеңейип, курсагына чейин төмөндөйт. Туура эмес оюктар 

менен кооздолгон курсак куушуруп, учтуу түбү менен аяктайт. Ичи саргыч күрөң 

түстө айнектелет. 

10- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Питос  : 4 

Таанышуу : 18-20-кылымдардын 

акыркы Осмон доору. 

Ал жасалган 

материал 

: жылтырабаган терракота 

Камырдын 

түсү 

: 10 R 7/8 Light Четке кагуу 

Хум  : 3 

Доору : 18-19-кылымдын соңку Осмон 

доору 

Жасалган 

материалы 

: Сырдалбаган чопо 

Чопонун түсү : 10 R 7/6 Light Red 

Чопонун 

өзгөчөлүтөрү  

: Ортоңку слюдасы майда жана 

акиташтуу. Чала бышпаган орой 

камыр 

Өлчөмдөрү : Оозу: 21,5 см, денеси: 62 см, 

асты: 14,5 см, бою: 63 см. 
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Чопо 

касиеттери 

: сейрек слюда, акиташ, 

орто кесек паста 

Өлчөмдөрү : Оозу: 23см, денеси: 55см, 

асты:12см, бою: 94см. 

 

 №5 питостун (11-сүрөт) узун моюну бар, чети тегиз көтөрүлгөн. Бул 

ийиндерине рулетка басылган жасалга тилкелери төрт катар кийин томпок денеге 

тиркелет. Ийинден денеге карай кеңейген тулкусу туура эмес оюктар менен 

кооздолгон. Үч бөлүктөн турган идиштин корпусунан бир аз учтуу түбүнө 

туташтырылган. Мойнунда дөңгөлөктүн тактары аныкталат. Ички бети жашыл-

сары сырдуу. Деформация ичтин ылдый жагында да байкалат. Рулетка басып 

чыгарууда грек тамгалары менен жазылган кайталануучу текст бар. 

11- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Хум № : 5 

Доору: : 18-20-кылымдын соңку Осмон 

доору 

Жасалган 

материалы : 

: Сырдалбаган чопо 

Чопонун түсү: : 10 R 7/6 Light Red 

Чопонун 

өзгөчөлүтөрү  

: Ортоңку слюдасы майда жана 

акиташтуу. Чала бышпаган 

орой камыр 

Өлчөмдөрү: : Оозу: 26см, денеси: 66,5см, 

түбү: 13см, жүгү: 96см. 

 

  

№6 хумдун(12-сүрөт) узун моюну кеңейип, алмурут формасында түшүп, учтуу 

учтуу түбү менен аяктайт. Мойнунда дөңгөлөктүн изи, денесинде колду 

калыптандыруу белгилери бар. Ичи саргыч күрөң түстө айнектелет. 

12- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Хум № : 6 

Доору : 18-20-кылымдын соңку Осмон доору 

Жасалган 

материалы 

: Сырдалбаган чопо 

Чопонун түсү : 10 R 7/6 Light Red 

Чопонун 

өзгөчөлүтөрү  

: Ортоңку слюдасы майда жана акиташтуу. 

Чала бышпаган орой камыр 

Өлчөмдөрү : Оозу: 26см, денеси: 61,5 түбү: 10,5 см, асты:  

бою: 81,5.63 см. 

 № 7 хумдун(13-сүрөт) четинен өйдө көтөрүлгөн жээги 

жана узун моюну бар. Ийин башынан кеңейип, тулку менен 

кошулган жеринде кууш болуп, учтуу учтуу түбү менен бүтөт. 

Ийнинде эки катар чөптөр менен кооздолгон рулетка 

басуулары, ал эми денесинде туура эмес оюктар бар. 

                      13- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Номер № : 7 

Доору : 18-20. Кылымдын соңку 

Осмон доору. 

Колдонулган 

материалы 

: Сырдалбаган чопо 

Камырдын түсү : Интерьер: 10 R 7/6 Ачык 

Кызыл Сырткы көрүнүш: 5 YR 
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8/4 Кызгылт 

Чопонун 

өзгөчөлүктөрү 

: Орой паста, азыраак майда , 

бор, тыгыз слюда 

Өлчөмдөрү : Оозу: 28см, денеси: 62см 

 №8 хумдун (14-сүрөт) чети көтөрүлгөн жээги жана узун моюну бар. Ал 

ийиндин башынан кеңейип, тулку менен кошулган жеринен ылдыйкы денеге чейин 

куушуруу менен уланат, түбү жерге көмүлгөндүктөн белгисиз. Анын денесинде 

туура эмес оюктары бар. 

 

14- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Хум № : 8 

Доору  : 18-19-кылымдын соңку 

Осмон доору 

Жасалган 

материал 

: Сырдалбаган чопо 

Камырдын түсү : 5 YR 7/6 Кызыл сары 

Чопонун 

өзгөчөлүктөрү 

: Орой паста, азыраак майда , 

бор, тыгыз слюда 

Өлчөмдөрү : Ооз: 30см туурасы: 60см 

 

Хум № 9 (15-сүрөт), Ооз профили белгисиз, ийин бөлүгүнөн тулкуга карай 

кеңейип, тулкудан түбүнө карай кууш жана учтуу учтуу түбү менен аяктайт. Дене 

бөлүгүндө туура эмес оюк жасалгасы бар. 

                        15- Сүрөт : Smyrna, Kazı alanı, (Burak Küçük) 

Хум № : 9 

Доору  : 18-19. кылым соңку Осмон 

доору 

Жасалган материал : Сырдалбаган чопо 

Камырдын түсү : 5 YR 7/4 Pink 

Чопонун өзгөчөлүктөрү : Сейрек слюда, бор, кум . 

Өлчөмдөрү : Белгисиз 

 

Аларды дене түзүлүшүнө карап бөлгөнүбүздө 3 

түрдүү дене формасына туш болобуз. 3 жана 6-

хумдардын денеси жумуртка сымал. 1, 4, 5, 7, 8 жана 9 идиштер денеге окшош 

профилди берет. Бул конус дене түзүлүшкө ээ. 2- саны мойну менен кеңейген шар 

формасында. 2-сандан башка башка идиштер узун моюндуу, конус сымал тулкулуу, 

түбү учтуу идиштер экени байкалган. 

 2 жана 3 номерлүү идиштерден тышкары, алкак түзүмдөрү өйдө көтөрүлгөн 

идиштер. №2 идиштин сыртты караган чети бар, ал бүктөлүү менен аяктайт. 3 

номерлүү идиштин чети сыртка басылып, тегеректелген. №9 идиштин четинин 

түзүлүшү белгисиз, ичинен эч кандай глазуранын издери табылган эмес. Андан 

башка бардык идиштер айнектелген. Идиштерди кароодо, адатта, мындай 

идиштерде сакталып турган уксустун калдыктары табылган эмес. Хумдардын 

биринде табылган күйүп кеткен буудай бүртүкчөлөрү алардын үрөн же шарап же 

зайтун майын сактоо үчүн колдонулганын көрсөтүп турат. 

 1, 4, 5, 7, 8 номерлүү идиштердин ооз түзүлүшү бирдей. №3 идиш денеге 

орто узундуктагы мойну менен туташып, оозу тегеректелген. Асты өтө курч эмес. 

№ 6 идиштин оозу сыртты көздөй көтөрүлүп, түбү курч сызылган, бир топ учтуу. 

Бул эки идиште алар туш болгон оттун издери даана көрүнүп турат. (Сүр. 17-18) 

Каталог номери 2 болгон хум башкаларга караганда такыр башка профилде 
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чыгарылган. Башка идиштерден бир топ чоң болгон бул хум курулуш техникасы 

жана жасалгалоо программасы менен башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Диаметри 56 

см болгон ооз бүктөлүп бүтөт. Тоголок формада кеңейүү менен мойнунан дененин 

ылдый жагына чейин кеңейген идиш дененин астыңкы бөлүгүнөн баштап кууш 

болуп, идиштин чоңдугуна салыштырмалуу диаметри өтө кичинекей учтуу түбү 

менен аяктайт. Үч бөлүктөн турган идиштин ичи тилке ыкмасы менен жасалган. 

(16-сүрөт) Күрөң сырдуу идиштин ийнинде үч катар манжа басылган аркан 

жасалгасы бар. Жарыкка чыккан башка хумдардын стили такыр башкача болгон 

хумдун стили алардын ошол эле учурда жасалган-өндүрүлгөндүгүнөн күмөн 

туудурат.  

 Рим мончосунда табылган хумдардын жасалгалары бири-биринен 

айырмаланып жасалган. Рулетка жана оюк жасалгасы менен №2 хум өзгөчө манжа 

менен басылган аркан жасалгасына ээ. 1 жана 3 номерлүү хумдарулетка менен 

бурчтун жасалгасы колдонулат. №1 идиштин мойнунан кийин ийин бөлүгүнөн 

ичке кошулган бөлүгүнө чейин бири-бирине чырмалышкан бурчтук кооздолгон үч 

тилке бар. Ал эми №4 идиштин бир жеринде эки тилкеде бир эле жасалга 

тартылган(11-12-сүрөт). №5 питоидо оюм-чийим элементи катары рулетка 

басылган кайталанма жазуу бар экени көрүнүп турат. Ал төрт тилке болуп 

долбоорлонгон. Анда грек сөзү окулат. Мүмкүн ээси соодагердин аты болсо 

керек(13-сүрөт). №7 хумда рулетка жасалгасынын эки тилкеси бар. Тасмалардын 

ичинен өсүмдүк кооздугун көрүүгө болот (14-15-сүрөт). Хумдар маалымат алуу 

жаатында ишенимдүү маалымат бербегенин муруңку бөлүмдөрдө айтып өткөнбүз. 

 Жертөлөлөр адамдар тамак-ашын сактай турган жер болгондуктан , алар 

көбүнчө көрүнбөй турган имараттар менен корголгон. Хум жылдырылбагандыктан 

жана оңдолуп- түзөлбөгөндүктөн , аларды көп жылдар, балким кылымдар бою 

колдонууга мүмкүндүк берет.Мындай учурда алардын өндүрүш даталары жөнүндө 

жыйынтык чыгаруу үчүн аларды жеринде кармап калуу жетишсиз болушу мүмкүн . 

Изилдөөбүздүн предмети болгон хумдар  XVIII.- XX к . кылымдарга таандык. 

Келечектеги казууларда ала турган маалыматтардын негизинде дагы ишенимдүү 

даталоо жүргүзүлөт. № 7 жана 8 хумдар бүгүн жарым көмүлгөн абалда Агора казуу 

үйүнүн алдына коюлган, ал эми № 9 хум толугу менен талкаланган, бирок анын 

бөлүктөрү ошол эле жерде штативде көрүнүп турат. 

Корутунду 

Тамак аштарды сактоо муктаждыгы менен пайда болгон хумдар , 

глазурланбаган керамика чакан тобуна кирет. Глазурсуз керамика көбүнчө эң аз 

изилденген керамика түрү. Бул топтун мүчөлөрү катары хумдар боюнча көп 

изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Неолит доорунан бери бардык цивилизациялардын 

алмаштырылгыс материалдарынын бири болгон карапа ар бир маданияттын 

керамикалык салтына жана табитине ылайык өндүрүлгөн. Эллинизм дооруна чейин 

көптөгөн жасалгалар менен долбоорлонсо, бул мезгилден кийин өтө жөнөкөй 

дизайнга артыкчылык берилген. Эллиндик мезгилдеги хум Рим, Византия жана 

Осмон хкмдарынын булагы болуп калды деп айта алабыз. Рим империясынын 

тушунда долия деп аталган питос чоң өлчөмдөргө жеткен. Византия доорундагы 

хумдардын өлчөмү бир топ кичирейип, алар чоң жана кичине хум болуп эки 

формада чыгарылган. Княздыктарда жана Осмон доорунда хумдарда Византия 

салты жалпысынан грек тектүү керамикалык усталардын таасири менен уланып 

жатканы байкалат. XX. Кылымдын башынан бери керамикалык хумдар желим 

бочкалар жана калайдан жасалган челектер менен алмаштырыла баштаган. Хум 

азыр деле суроо-талапка ээ эмес, бирок алар Армения менен Грузияда шарап жана 

зайтун майы сыяктуу өндүрүштүн өзгөчө баскычтары бар азыктарды өндүрүү үчүн 
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дагы эле колдонулат. Хум менен сактоонун эки түрү жүргүзүлгөн. Биринчиси - 

кургак сактоо болсо экинчиси – тамак-ашты туздуу суу жана зайтун майы сыяктуу 

коргоочу суюктуктарда сактоо. 

 Үч бөлүктөн, оозунан жана тулкусунан турган кээ бир хумдардын туткасы 

болушу мүмкүн. Алар ошондой эле терракоталык, таш же жыгачтан жасалган 

жабуулары бар. Кээ бир аймактык айырмачылыктары да байкалат. Климат жана 

география хумдун формаларына таасир этүүчү эң маанилүү факторлор болуп 

саналат. Сырдалбаган карапа топторунда кээ бир уникалдуу идиштерден тышкары 

жалпысынан кыруу техникасы, басып чыгаруу техникасы, жалтыратуу/жылмалоо 

техникасы, толтуруу техникасы, оюу техникасы, сыйруу техникасы жана боѐо 

техникасы болуп жети түрдүү ыкма колдонулат. Бул ыкмалардын арасында хумда 

эң көп колдонулган ыкмалар кыргыч жана басып чыгаруу ыкмалары болуп саналат. 

Хум Византия дооруна чейин, өзгөчө коло дооруна чейин көрүстөндүн бир түрү 

катары да колдонулган. Мүрзө катары колдонулушу, сыягы, диний ишениминен 

улам Византия доорунан бери ташталган. Дубалдарды жана полдорду курууда 

сынган карапа кесимдерин колдонуу дагы бир колдонуу формасы болуп саналат, 

анткени алар бышык материалдар. Осмон доорунда араб тилинен которгон «Куб» 

сөзү Византия доорунда сакталуучу идиштерге берилген pithos сөзүнүн ордуна 

колдонулган. Алардын мааниси бирдей. Биз изилдөөбүздө хум (pithos) деген сөздү 

колдонууну туура көрдүк. 

 Смирна Агора Рим мончосунда Осмон империясынын курулушунан 

табылган хумдар, Осмон дооруна таандык сактоочу идиштер имараттын мончо 

милдетинен тышкары жертөлө катары колдонулганын көрсөтүүдө. 2016-жылдагы 

казууларда табылган кумуралар жертөлө деп болжолдонгон үч жерде жерге 

көмүлгөн абалда табылган. Чоң-кичине жалпысынан тогуз хум табылган, алардын 

көпчүлүгү бүтүн бойдон калган. Биз изилдеген хумдардын датасына байланыштуу 

доц. PhD Севинч Гөктүн пикири алынды. Табылганын деңгээли акыркы Осмон 

мезгилинин турак жайы болгондуктан, ал XVIII-XX. кылымдарга таандык деп 

болжолдонууда. 
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Мустафа Кемалдын балалык чагы жана коомдук саясий көз карашынын 

калыптанышы 

 
Аннотация: Мустафа Кемалдын бийликке келишине чейин Түркия өз тарыхында 

трагедиялуу тарыхый окуяларды башынан кечирип жаткан. Таланттуу башкаруучунун 

жоктугунан, өнүгүү деңгээлинин төмөндүгүнүн айынан Европа өлкөлөрүнүн ичинен мамлекеттин 

бедели бир топ эле түшүп калган эле. Бул макалада Түркиянын биринчи президенти Мустафа 

Кемаль Ататүрктүн Мустафа Кемалдын балалык чагы жана коомдук саясий көз карашынын 

калыптанышы каралды. 

 Негизги сөздөр: Түрк республикасы,  Мустафа Кемаль Ататүрк, реформа, улуттук 

жыйын 

 Аннотация: До прихода к власти Мустафы Кемаля Турция переживала в своей истории 

трагические исторические события. Из-за отсутствия талантливого правителя и низкого уровня 

развития репутация страны среди стран Европы значительно упала. В данной статье 

рассматривается детство Мустафы Кемаля Ататюрка и формирование его общественно-

политических взглядов. 

 Ключевые слова: Турецская республика, Мустафа Кемаль Ататюрк, реформы, 

национальное собрание 

Annotation:  Before Mustafa Kemal came to power, Turkey experienced tragic historical events in 

its history. Due to the lack of a talented ruler and the low level of development, the country's reputation 

among the countries of Europe has fallen significantly.  

This article discusses the childhood of Mustafa Kemal Ataturk and the formation of his socio-political 

views. 

 Key words: Turkish republic, Mustafa Kemal Ataturk, reforms, national assembly 

 

Бүгүнкү күндө, өнүккөн өлкөлөрдүн катарында келе жаткан Түркия 

мамлекетинин тунгуч президенти Мустафа Кемаль Ататүрктүн дүйнөлүк тарыхтан  

алган ордун, саясий ишмердүүлүгүн изилдөө көптөгөн чыгыш тануучулардын, 

тарыхчы жана изилдөөчүлөрдүн көңүл чордонунда болуп келет. Чыгыш 

таануучулардын берген баасына таянсак, Мустафа Кемаль Ататүрк Түркия 

мамлекетин башкаруу мезгилинде өзүнүн акылмандыгы ошол эле учурда 

көсөмдүгүнүн аркасында өлкөнү өткөөл мезгилден алып  чыгып, бүткүл түрк элине 

жол башчы боло алды. Ал эми батыштагы окумуштуулар Ататүрктү  өз өлкөсүнүн 

маданиятын өзгөртүп, өнүктүрүүчү жана европалык стилдеги азыркы Түркия 

мамлекетинин пайдубалын түптөөчү катары анын ишмердүүлүгүн баалашат. 

Ататүрк өз колу менен жазып жана аны 1927-ж. 15-20-октярь беш күн  ичинде 

Жумурият Калк Партиясынын экинчи курултайында сүйлөгөн сөзү тарыхый эмгек 

болуп саналат [1]. 

Мустафа Кемалдын бийликке келишине чейин Түркия өз тарыхында 

трагедиялуу тарыхый окуяларды башынан кечирип жаткан. Таланттуу 

башкаруучунун жоктугунун, өнүгүү деңгээлинин төмөндүгүнүн айынан Европа 

өлкөлөрүнүн ичинен мамлекеттин бедели бир топ эле түшүп калган эле. Буга далил 

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
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катары Крым согушундагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Россия империясынын 

императору Николай I ошол мезгилдеги Осмон империясына ―Европанын бейтап 

адамы‖ деп баа берген [2, 60].  Мына ушул өңүттөн алып караганда,  сыягы Осмон 

империясы таптакыр жашоосун токтотуп бараткандай. Осмон империясы 

финансылык жактан алсырап, карыздарга белчесинен баткан. Айыл-кыштактарда 

крапайым элден алынган салыктардын өлчөмү көбөюп, кустардык ишканалардын, 

мануфактуралардын иши токтой баштаган. Англиялык жана франциялык ишканалар 

пайда алып келүүчү бир нече ишканаларды  ооздуктап, өлкөнүн экономикасы чет 

элдик инвесторлорго көз каранды болуп калган [3, 122-123]. Ушул мезгилде ыдырап 

бараткан мамлекетти колго алып, аны сактап кала турган инсан керек болчу. Мына 

ушундай кыйын кырдаалда жарык дүйнөгө келген  Мустафа Кемаль ошол мезгилди 

өзүнүн жон териси менен сезе алды. Демек, анын мыкты саясатчы, диктатор, 

башкаруучу болуп, патриоттук сезимдеринин ойгонушуна ушундай кыйынчылык 

турмуш дагы өз таасирин тийгизген. 

Мустафа Кемаль 1880-жылы же 1881-жылы Салонник
2
 кыштагында Али Риза-

эфенди жана анын жубайы Зүбейде ханымдын үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 

Анын туулган күнү жөнүндө так маалымат жок. Себеби ошол мезгилде туулган 

күндү белгилеп же аны атайын эске сактап калуу адаттан тыш көрүнүш эле. Анын 

карындашы Макбуланын эскерүүлөрүнө таянсак, апасынын айтканы боюнча 

ызгардуу суукта жарык дүйнөгө келген. Бирок кийинчерээк Ататүрк өзүнүн туулган 

күнүн  19-май Түркиянын көз карандысыздык үчүн күрөшүү мезгилинин башталыш 

күнүнө белгилеген. Ататүрккө ошол мезгилде оттоман мусулмандарына тиешелүү эң 

белгилүү Мустафа деген ысым ыйгарылган. ―Мустафа‖-тандалып алынган деген 

маанини түшүндүрөт. Али Риза-эфенди жана Зүбейде ханым Мустафага чейин Омер 

жана Ахмет деген уулдуу болуп, бирок экөө тең чарчап калган. Жарык дүйнөго 

жаңыдан келген ымыркай ак жүздүү,көздөрү көгүш,  маңдайы жарык жана жүзүнөн 

кең келечек байкалып турар эле. Ал балалык кезинен эле өтө зирек өсүп, өз 

алдынчалыкка үйрөнгөн. Анын апасы Мустафанын диний мектептен билим алып, 

Куран үйрөнүүсүн каалап, баласын медреседен окуутуга тырышкан. Бирок атасы 

баласынын светтик мектепте билим алуусун колдогон. Ортодогу узакка созулган 

талаш-тартыштан кийин аялынын көңүлүн ооруткусу келбеген Али Риза-эфенди 

баласын медресеге бергенге аргасыз болот.Бирок бир нече жумадан кийин 

Мустафаны Хафиза (Шемси) Мехмет-эфенди атындагы орто билим берүүчү 

мектепке беришкен. Себеби Мустафага медресенин тартиби жаккан эмес. Куран 

жаттоо, молдолордон таяк жеп, караңгы бөлмөдө тизелеп отуруу ал учун кызыксыз 

болчу. 

Бул мезгилде Мустафа башка өзү теңдүү балдардан эркелиги жана өз оюн 

бербегендиги, өжөрлүгү  менен гана айырмаланган. Зүбейде-ханым баласынын 

айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарууга аракет кылган. Ошентип, жаңы 

мектепте  Мустафа алгачкы жөндөмдүүлүктөрүн көргөзө баштаган. Бирок үй-

бүлөлдө кыйынчылыктар башталып, Зүбейде-ханым баласы менен Салонниктен анча 

алыс эмес кварталга Хусейин аттуу агасыныкына кетүүгө аргасыз болот. Себеби, 

атасы Мустафа 8 жашка келгенде бул дүйнө менен кош айтышкан.  Мустафанын ээн 

баштыгы барган сайын күчөп, апасы аны христиан мектебине берүүгө аргасыз болот. 

Бирок бул жерде да көпкө калган жок. Ошентип Мустафа кайрадан Салонниктеги 

орто билим берүүчү граждандык мектепке бара баштайт. Көптөн бери окууга 

дилгирленип калган Мустафа өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен мугалимдерди таң 

калтыра баштайт. Ал өзгөчө математика сабагын жакшы өздөштүргөн. Бирок 

                                                             
2 Азыркы учурдагы Греция  
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кайрадан эле ээн баштыгынын айынан, өзү теңдүү бир бала менен урушуп кетип, 

мектептен кетүүгө аргасыз болгон. 

Мустафа шаардагы аскер формасын кийген балдарды көрүп, аскердик билим 

алууга куштарланган. Бул жөнүндө ал кийинчерээк минтип эскерет: ―Биздин 

кошунабыз майор Хатиптин баласы Ахмет аскердик окууда окучу. Мен дайыма 

Ахметтей болуп ушул мектептин формасын кийип жүргүм келчү. Көчөдөгү 

офицерлерди көрүп мен дагы аскер адамы  болушум керек деген чечимге келдим. 

Менин апам менин аскер адамы болушума каршы эле .Бирок мен да солдат болом 

деген оюмдан кайтпай, аскердик мектептин конкурсуна апамдын көрсөтмөсү жок эле 

өз алдымча барып тапшырып, бул кылыгым менен апамды аскер адамы болууга 

дилгир экендигиме ынандырдым‖ Чындыгында эле ал мусулманча кийинип жүрүүнү 

жактырбай, аскердик мундир кийип жүрүүнү кыялданчу. Эгерде аны жалтыраган 

мундир жана аскер кийиминин кийип жүрүүгө кызыккандыгынан улам аскер 

болууну чечти десек жаңылышабыз. Анын кызыгуусу баарынан мурда өз мекенин 

патриоту болуусун өнүктүрдү. Муну байкап калган агасы Хусейин Зүбейде-ханымды 

баласын аскердик училищага берүүгө көндүрүп, натыйжада ал Салонниктеги аскер 

мектебинде окуй баштаган. Мустафанын алгачкы аскердик жөндөмдүүлүгү ачыла 

баштаган. Ошентип Мустафа курдаштарынын арасынан өзгөчөлөнө баштап, айрыкча 

француз тилин жана математика сабагынан жогорку көрсөткүчтөргө жетишет. Ушул 

мезгилден баштап Мустафа бардык жерде лидер болууга умтулуп, математика 

сабагы боюнча жарыяланган конкурстардан дайыма биринчиликти берген эмес. 

Анын жашоосуна чоң стимул берген окуя, Мустафа деген математика  мугалими 

Мустафага Кемаль (кемчиликсиз)  деген аты алып жүрүүнү сунуш кылган. Анын 

сунушун дароо кабыл алган [4, 18]. Ал тез эле сержант чинине жетип, класстын 

старостасы болгон. Бирок бардык эле адамдар анын өз алдынчалыгын, дайыма 

лидерлигин жактыра берген эмес. Барынан мурда апасынын экинчи жолу чыгуусу 

Мустафанын экинчи тепкичке жылып калуу сезими менен коштолгон. Ал өзүнүн 

үйүндө ―жаны атасынын‖ пайда болушун жактырган эмес дагы, бул үйдү тез арада 

таштап кетүүнү дайыма ойлончу. Ушул күндөн баштап ага өзүнөн жана 

китептеринен башка эч кимдин кереги жок экендигин түшүнгөн. Ал дайыма өзүн 

жалгыз сезгенде Салонникти аралай айланадагыларга көз чаптырууга, римдик жана 

византиялык архитектуралык эстеликтерине байкоо жүргүзүүгө жөнөп кетчү. Мына 

ушул байкоолорунан жергиликтүү түрктөр менен башка улуттун адамдарынын 

ортосундагы эң чоң айырмачылыктарды байкаган. Алардын кийиминен тарта жүрүм-

туруму, жашаган турак-жайлары таптакыр бири-бирине окшобостугун баамдаган. 

Эмне үчүн түрктөр жарык жана кооз жашоодо жашай албайт деген суроо ойлонто 

баштайт. 

Кийинчерээк Харбиядагы жогорку аскер лицейине өткөн. Ошол мезгилде 

Харбия аскер лицейине өтүү өтө кыйын болгондуктан, бардык курсанттар бул жерде 

окуганды аябай кыялданышчу.  Себеби, бул жерден жигердүү окуучулар лейтенант, 

капитан чинин алып генералдык штабга чейин көтөрүлө алышчу. 

1899-жылы  империянын борбору болгон Константинополь шаарындагы 

аскердик колледжге өткөн. Башка окуу жайлардан айырмаланып, бул колледж 

султан Абдул-Хамид II нин көзөмөлүндө болгон. 

Андан соң империянын батыш чегинде жайгашкан Монастырь шаарынан аскер 

окуусун улантат. Монастырь ошол мезгилдин эң маанилүү административдик, 

аскердик жана соода борбору болгон. Шаарда жалпы жонунан 60ка жакын мечит 

болуп, болжол менен 40 миңге жакын адам жашаган. Ошондой эле соода-сатык 

менен алектенген гректер да бар болчу. Аскер лицейи Кемалга аябай жаккан, себеби 

толук кандуу билим алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн Осмон империясындагы эң 
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алдыңкы окуу мекемеси болгон. Бир нече жыл өткөндөн кийин Мустафа Кемаль 

Монастырдагы күндөрүн жылмаюу менен эстеп, атүгүл ошол күндөргө кайтып 

баргысы келгенин да жашырган эмес. Айрыкча майор Мехмед Тефик-бей өткөн 

тарых сабагын жылуу сезимдер менен эстеген. Себеби, ислам дининен, 

султандардын жана улуу везирлердин тарыхын башка түрк элинин тарыхы бар 

экенин биринчи окуп үйрөнгөн [4, 22]. Ошондой эле, риторика жана оратордук 

искусствону менен үйрөнгөн  . Анын жаш кезинде эле эстеп калуу жана өз оюн терең 

айтып берүүсү, бир нече саат тынбай жана конспектини карабай айтып берүү 

жөндөмдүүлүгү башкалардан алда канча айырмалап турган. Ал жаш кезинен эле 

Ибрагим Шинаси жана Намык Кемалдын Ата-Мекен, Ата-Журт жөнүндөгү ырларын 

окуп, патриоттук сезими ойгонгон. Ошол мезгилдин белгилүү акыны Намык 

Кемалдын ырларын жатка билген. Эл жана эркиндик үчүн жазылган ырлар Кемалды 

шыктандырган. Жада калса өзү да ыр жазууга кирише баштаганда, аны 

мугалимдеринин бири байкап калып, офицер үчүн ыр жазуу туруктуу көрүнүш эмес 

экендигин эскерткен. Чыныгы офицер үчүн аскердик карьераны баарынан бийик 

коюшу керек экендигин тушүндүргөн. 

Аскердик лицейде окуп жүргөндө Али Фетхи деген өзүнөн бир жаш улуу бала 

менен таанышкан. Ал бай үй-бүлөдөн чыгып, тарбиялуу жана француз тилин мыкты 

билген. М.Кемаль биринчи жолу Али Фетхиден дүйнөгө  белгилүү Вольтер, Руссо, 

Дидро, Монтескье жана Огюста Конт деген ысымдар менен таанышкан. Ошондой 

эле экөө Улуу француз революциясынын жүрүшү жана анын идеялары жөнүндө 

сүйлөшүшчү.  

Ушул мезгилде Кемалдын апасы жана өгөй атасы болгон менен мамилеси 

жакшырган. Жайкы каникулду Мустафа апасы менен жарашкандан кийин 

Салонникте өткөргөн. Жайкы каникул бүткөндөн кийин  М.Кемаль борбордогу 

Харбия аскер лицейине окууга жөнөп кеткен. Стамбул шаары өзүнүн кооздугу, кафе, 

ресторан жана укмуштуудай курулуштары менен таң калтырган. Бирок Стамбулдун 

мусулман райондорунда Салонниктегидей эле көрүнүш болгон. Жаш Мустафа 

түрктөрдүн француздардан, ангичандардан ж.б элдерден эмнеси кем деген суроого 

таптакыр жооп таба алган эмес[4, 30].  

Окуу башталганда Мустафа мурдагы аскердик мектептерге салыштырганда эң 

чоң айырмачылыкты байкаган. Жаштарга газета окууга тыюу салынган.Ал эми 

китептерди болсо текшерүүдөн өткөргөндөн кийин гана окуганга уруксат беришкен. 

Ар бир баскан кадамына көзөмөлдүк кылышкан жана динге өзгөчө көңүл бурулган, 

алькоголдук ичимдиктерге таптакыр тыюу салынган. Кемаль  сержант болуп 

дайындалып,аскердик жашоого биротоло жан дили менен берилип, Стамбулдан 

Кемаль көптөгөн жакын досторду тапкан. Ал кээде түрк ишмерлеринин жана 

болгарлардын революциялык уюмдары жөнүндө көп угуп калчу. Алардын 

Македониядагы дайыма бунт көтөрүп, революцияларды уюштуруп турушун Кемаль 

ошол мезгилдеги Осмон империясынын чиновниктеринин алсыз башкаруусунун 

жыйынтыгы катары баалаган. Кемаль жашыруун түрдө Намык Кемалдын француз 

революциясы жөнүндө жазгандарын окуп, француз революциясы Кемалдын андан 

аркы иш-аракеттерине жол көрсөткөн. Француз революциясы бир гана Кемалдын 

гана эмес, көз карандысыздыкты максат кылган бардык түрк лидерлеринин 

багыттоочусу эле. 

Ошентип Кемалдын көптөн берки кыялданган кыялдары ишке ашып, офицер 

болуп аны менен бирге генералдык штабга көрсөтмө алган. Бул жетишкендигине 

апасы абдан кубанган. Айрыкча Зюбейде-ханым баласынын аскер кийимин кийип 

чыкканда баласы менен аябай сыймыктанган.  
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Офицер наамына жеткенден кийин Кемаль андан ары билимин тереңдетүүгө 

өткөн. Мамлекетте цензура катары бааланып, окууга тыюу салынган адабияттарды 

жашыруун түрдө окуй баштаган. Ал Шарл Монтеськенин бардык эмгектерин бирин 

калтырбай окуп чыккан. Ошондой эле тарыхка басым жасай баштаган. Көрүнүктүү 

кол башчылардын жашоо таржымалын, ишмердүүлүгүн аскердик карьерасын 

кызыгуу менен окуп, изилдей баштаган. Алардын арасынан Напалеондун аскердик 

өнөрүнө, өзгөчөлүгүнө жогорку баа берген.  

Кемалды элдин жакырчылыгы, дайыма кысымда жашаган түрктөрдүн 

жашоосу, атүгүл маянадан маянага чейин күтүп жашаган офицерлер, ач-жыланач 

балдар, чет элдиктердин кысымы дайыма ойлончу. Элден өзгөчөлөнүп, бир аз эле 

башынды көтөрүп калсаң, дароо эле сот жообуна тартылып, көп жылдык сүргүнгө 

айдалышкан. Мына ушул сыяктуу тартиптерден улам да эч ким султандык 

башкарууга каршы чыгууга даай алган эмес. 1889-жылы  Стамбулда ―Биригүү жана 

прогресс‖ деген аталыштагы жашыруун саясий комитет түзүлүп, жаш түрктөр өз 

ишин баштап, бул түрк революциясынын экинчи толкуну катары бааланган [5, 34]. 

Алардын негизги максаты  конститутцияны калыбына келтирүү жана султанды, б.а 

Абдул Хамидди бийликтен кулатуу болгон. Бирок бул ишке ашпай, бир аз убакыттан 

кийин эле комитеттин бардык мүчөлөрү сот жообуна тартылган. 

Мустафа Кемаль Ататүрктүн аскердик карьерасы кыйын кырдаалда түптөлгөн. 

Дегенибиз, 1923-жылга чейин б.а республикалык түзүлүшкө чейинки мезгилди  

камтыган тарыхый окуяларда анын ысымы дээрлик көп кездешет. Анын ушул 

жылдар аралыгында көрсөткөн аскердик ийгиликтери жана жетишкендиктерине 

кыскача токтолуп көрөлү. 

М.Кемаль 20 жашында Генералдык штабдын аскердик училищасында окуп 

жүргөндө, жолдоштору менен ―Ватан‖ деп аталган жашыруун коомдук бирикме 

түзүшкөн. Ал араб тилинен которгондо ―Мекен‖ деп аталып, алардын максаты 

революциялык багытта болгон. Бирок, коомдук бирикменин башка мүчөлөрү менен 

пикир келишпестиктин айынан бул коомдук бирикмени таштоого аргасыз болгон. 

Жаш түрктөрдүн кыймылы менен байланышкан союзга мүчө болуп, алардын 

султандын бийлигин кулатып, конституциялык түзүлүшкө алып келүү идеялары 

менен тааныш болгон. Алардын эң негизги закондору жана идеялары менен тааныш 

болгонуна карабастан 1908-жылы болгон жаш түрктөрдүн төңкөрүшүнө катышкан 

эмес. 

1905-жылы Аскердик колледжди аяктагандан кийин Дамаск шаарынын 

базасында жайгашкан 5-армиянын башчылыгына капитан болуп дайындалган. Бир аз 

убакыттан кийин ал Абдулхамид II нин катаал режимине каршы чиновник-

реформистердин жашыруун коомуна кошулуп, султандын бийлигине каршы 

активдүү аракеттерин баштаган. 

1912-жылы октябрь айында күтүүсүз жерден башталган биринчи Балкан 

согуштарында М.Кемаль Франциянын чегинде жайгашкан Галлиполи деген жерде 

болгарлардын армиясына каршы согушкан. Экинчи Балкан согушунун жүрүшүндө 

Эдрине шаарын кайтарып алууда каармандык көрсөтүп, негизги роль ойногон. 

Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде (1913-1914) Софиянын аскердик 

атташесинде кызмат кылган. Себеби, Стамбулдагы аскердик штабды жетектеген 

Энвер-паша М.Кемалды өзүнүн саясий каршылашы катары көрүп, аны Стамбулдагы 

бардык саясий интригалардан алыстаткысы келген. Софияда кызмат өтөп жүргөндө 

ал подполковник наамына жеткен. М.Кемаль ошол мезгилде империянын Германия 

тарапта согушка катышуусун сынга алган. 1914-жылы 16-июлда Кемаль официалдуу 

түрдө Софиядан Стамбулга кат жөнөтуп, Стамбулдагы саясий башкаруучуларды 

эгер согуш башталып кете турган болсо, анда Осмон империясы нейтралдуулукту 
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сактасын деп билдирген. Бирок бул мезгилде аскер министри Энвер-паша Германия 

менен болгон жашыруун союзга кол коюп, макулдашып койгон эле. 

Натыйжада, көз карандысыздык үчүн күрөштүн башталышына Осмон 

империясынын I дүйнөлүк согуштан жеңилип калышы жана согуштан кийинки 

тынчтык келишимдердин шарттары, Осмон империясын территориалдык жактан 

бөлүп жаруу себеп болгон. Биринчи дүйнөлүк согушта Антанта өлкөлөрү жеңишке 

жетишип, жеңилип калган мамлекеттерге согушта кеткен чыгымдарды таңуулап, 

территориалдык жактан өз-ара бөлүштүрүү иштери башталган.  

Жыйынтыктап айтсак, дүйнөдө алты кылым өкүм сүргөн Осмон империясы ХХ 

кылымдын башында ыдырап, Европа мамлекеттеринин талоонуна калган мезгилде, 

түрк мамлекетинин жок болуп кетүү коркунучу турганда түрктөрдүн бактысына 

Мустафа Кемаль жаралды. Европалыктардын союзуна, ошол кездеги баш-аягын 

таппай калган султандын бийлигине ачык да, жашыруун да тайманбай каршы чыга 

алды. Мустафа Кемаль Ататүрк өз мамлекетин Европа деңгээлиндеги мамлекетке 

айландыруу үчүн нечен тоскоолдуктарды жеңип, элди өз ыктыярына көндүрүп, 

тамга менен алиппеден баштап,  кийген кийимге чейин реформаларды жүргүздү. Ал 

1927-ж. сүйлөгөн сөзүндө: «Мен ишенем -  менин ишим жана иш-аракетим элимдин 

ишенимине жана сүйүүсүнө ээ болду» [6] деп айткан. Мустафа Кемал Ататүрк ХХ 

кылымдын эң улуу инсаны катары  тарыхта түбөлүк калат. 
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О проблемах изучения истории Караханидского каганата 

 
Аннотация: Одним из интереснейших аспектов в истории Кыргызстана является история 

государства Караханидов. Караханидский каганат одним из первых мусульманских тюркских 

государств. В изучении проблем истории караханидов есть основные проблемы: происхождение 

династии, исламизация тюрков, его историческая география и политическая история на 

территории государства Караханидов. 

Ключевые слова: караханиды, государство, карлуки, чигили, ягма, изучение, Кыргызстан. 

Аннотация: Кыргызстандын тарыхындагы эң кызыктуу жагдайлардын бири 

Караханиддер мамлекетинин тарыхы. Караханид каганаты алгачкы мусулман түрк 

мамлекеттеринин бири болгон. Караханиддердин тарыхынын проблемаларын изилдөөдө негизги 

көйгөйлөр бар: династиянын келип чыгышы, түрктөрдүн исламдашуусу, анын тарыхый 

географиясы жана Караханиддер мамлекетинин аймагындагы саясий тарыхы. 

Негизги сөздөр: Караханиддер, мамлекет, карлуктар, чигилдер, ягмалар, изилдөө, 

Кыргызстан. 

Abstract: One of the most interesting aspects in the history of Kyrgyzstan is the history of the 

Karakhanid state. The Karakhanid Khaganate was one of the first Muslim Turkic states. There are main 

problems in studying the problems of the history of the Karakhanids: the origin of the dynasty, the 

Islamization of the Turks, its historical geography and political history on the territory of the state of the 

Karakhanids. 

Key words: Karakhanids, state, karluks, chigils, yagma, study, Kyrgyzstan. 
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Образование Караханидского каганата имеет важное объективно-

историческое значение для современных тюркских народов Средней Азии и 

Казахстана. Часть населения Центрального Тянь-Шаня (карлуки, чигили, ягма, 

тухси, и др.) ушедшая в Х-ХII вв. за его пределы, приняла участие в этногенезе 

или влилась в состав узбеков, казахов и других народов, а другая,  оставшаяся на 

исконной территории, способствовала консолидации кыргызов. Следовательно, 

история караханидского каганата имеет отношение к проблеме сложения целого 

ряда народов Средней Азии и их культуры.  

Изучение основных этапов этнической и политической истории 

кыргызского народа в средневековья, остается неравномерной. Период раннего 

средневековья, совпадающий с эпохой существования здесь тюркских каганатов 

и Караханидского государства. 

Хроники и летописи Караханидского каганата до нас не дошли, они 

известны лишь по упоминаниям или в лучшем случае по небольшим цитатам из 

них, сохранившимся в поздних сочинениях мусульманских историков. Почти 

всеми нашими сведениями о караханидах мы обязаны династийным хроникам 

западных соседей каганата: Газневидов, Сельджукидов и других. Поэтому 

сведения о восточных областях каганата еще более скупы, чем о западных. 

Важное значение  в исследовании истории Караханидского государства 

занимают труды О.К.Караева[1, с.4].  

Данной проблеме посвящена также его диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Немаловажное значение также  имеют 

труды великого ученого востоковеда, автора многочисленных фундаментальных 

трудов по истории Средней Азии и Казахстана В.В.Бартольда[2, с.25.].  

Среди них необходимо отметить его работы такие, как ―Туркестан  в эпоху 

монгольского нашествия‖, ―О христианстве в Туркестане в домонгольский 

период‖, ―Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг.‖, 

―Очерк истории Семиречья‖, ―Средняя Азия до XIII в.‖. Помимо него 

разработкой отдельных вопросов Караханидской истории занимались такие 

видные ученые как Якубовский А.Ю. ―Феодальное общество Средней Азии и его 

торговля с Восточной Европой в X-XV вв.‖ и др. Много труда  вложил  

величайший историк А.Н.Бернштам. В ряде его работ- ―Древняя Фергана‖, 

―Историческое прошлое киргизского народа‖, ―Историко-археологические очерки 

Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая‖, ―Археологические памятники 

Памира‖, освещаются те или иные вопросы истории Караханидской династии[3, 

с.156.].  

Кроме того отдельные периоды истории караханидов  на основе 

нумизматических находок изучала Давидович Е.А. Некоторые ее работы 

посвящены генеалогии и хронологии правителей и нумизматике государства 

Караханидов[4, с. 75].  

М.Н.Федоров по истории Караханидов опубликовал несколько статей. Две 

из них посвящены выяснению титулатуры ряда караханидских монет начала XI 

в.- ―Новые факты из истории караханидов первой четверти XI в. в свете 

нумизматических данных‖, ―Новые данные к политической истории государства 

Караханидов. (Опыт историко-нумизматического исследования)‖[5, с. 8]. 

При исследовании истории, хозяйства, общественных отношений, 

культуры и других сторон жизни таджикского народа, Гафуров Б.Г. касается 

непосредственно истории Караханидского каганата. В двух разделах его работы 

―Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история‖ кратко изложена 
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политическая история Караханидов и киданей, затронуты некоторые стороны 

хозяйства, социально-экономических отношений[6, с.214].  

В данное время проблемами истории возникновения, политическими 

аспектами взаимоотношений караханидов с другими народами занимаются  такие 

ученые как Эралиев З.Э., Джуманалиев Т.Д. 

Отдельных проблем Караханидского каганата они затрагивают  в своих  

статьях и исследованиях. К примеру можно отметить ―Специфика 

взаимоотношений кочевого и оседлого населения Караханидского каганата‖, 

―Жусуп Баласагын-кыргыздардын улуу ойчулу‖  и др. З.Э.Эралиева[7, с.11].  

Многочисленные статьи Т.Д.Джуманалиева посвящены источникам по 

истории караханидов, государственной структуре и системе управления в 

каганате,  формированиям политической власти Караханидского государства и 

другим вопросам. Так можно привести некоторые из них- ―Структура 

государственной власти и системы управления древнетюркского каганата‖, 

―Проблема становления государственности караханидов‖, ―Письменные 

памятники о государстве Караханидов‖ и другие статьи. Т.Д.Джуманалиевым 

также издана монография ―Эволюция политической власти  кочевников 

Притяньшанья (II в. до н.э.-XII в.)‖, где отдельная глава посвящена  

формированию политической власти в Караханидском каганате[8, с.232]. 

К X в. тюрки составляли основную часть Семиречья. Хотя миграция 

тюркских племен из глубин Центральной Азии продолжалась в течение 

последующих веков. 

В письменных источниках указывается место расселения тюркских племен в 

IX-X вв. на Тянь-Шане и в прилегающих к нему районах. Эти племена сыграли 

значительную роль в образовании государства Караханидов, из которых вышла 

правящая династия под одноименным названием. 

В середине X в. тюркские племена проживали раздробленно, центральная 

власть отсутствовала, фактически она находилась в руках местных владетелей. 

Ябгу карлуков не был в состоянии объединить ранее подвластные племена и 

возглавить династию караханидов. 

Согласно сведениям письменных источников три крупных тюркских племен 

карлуки, чигили, ягма составляли ядро политической организации 

конфедеративного типа на территории Семиречья, Центрального и Западного Тянь-

Шаня. 

Из могущественных тюркских племен чигили населяли Центральный Тянь-

Шань и Семиречье в X в., играли решающую роль в составе государства 

Караханидов. По мнению О.Караева, если допустить отождествление чигилей с 

чиками упоминаемыми в орхонских надписях, то они в древности принадлежали к 

племени теле (т.е. тогуз-огузов) и в раннем средневековье жили в современной 

западной Туве, где, по данным орхонских надписей, вели борьбу в союзе с другими 

народами Саяно-Алтая против господствующих каганатов Центральной Азии. В 

результате этой борьбы основная масса чиков, как и многие другие племена 

Южной Сибири, продвинулась на юго-запад и пришла на Тянь-Шань и в Семиречье 

в указанный период[1, с.10]. 

Анонимный автор ―Худуд ал-алам‖ чигилей относит по своему 

происхождению к карлукам, отмечает большую населенность области, их 

расселения, граничившую к востоку и к югу от неѐ карлуками, к западу - 

тухсийцами, а к северу - с кыргызами. Автор сочинения упоминает, что на их 

территорий расположен г  Иссык Куль[9, с.43] . 
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Персидский историк Гардизи (XI в.), описывает два пути расселения 

чигилей. Первый путь — обитание их на южном восточном берегах Иссык-Куля: 

―Все окрестности Иссык-Куля заняты чигилями‖. Далее, при описании второго 

пути расселния чигилей и тюргешей Гардизи пишет: ―Около того перевала есть 

река если переправиться через нее, приходишь в землю тюрков-чигилей к их 

шатрам и палаткам‖[10, с.51]. 

Абу Дулаф в 942 г. Посетил владения ряда племен, в том числе и чигилей. 

По его сообщениям, чигили в то время еще не были мусульманами племен. О чем 

свидетельствуют многочисленность чигилей по сравнению с другими соседними 

народами в период странствования абу дулафа. Если в 40-х годах x в. У чигилей не 

было собственного правителя, то при жизни автора, написавшего сочинение 

―Худуд ал-алам‖ в 980 г. Уже имелся государь, выбранный из их среды. Как 

известно одна из столиц государства караханидов баласагун называлась куз-орду и 

куз-улушем. По этому поводу махмуд кашгарский писал, что ―улуш‖ на языке 

чигилей означает название деревни или селение, что термин ―сагун‖ является 

титулом знатных людей у карлуков. Возможно, караханиды после завоевания 

столицы карлуков баласагуна дали ему имя на своем языке - куз-улуш[11, с.55].  

Махмуд Кашгарский в своем труде ―Дивану лугат ат-тюрк‖ сообщает 

подробно о расселении тюркских племен в XI в. На территории карханидского 

каганата. По махмуду кашгарскому тюрки в основном подразделялись на двадцать 

племен; они идут чередой от яфета, сын нухи (ноя), до тюрка, сына яфета. Каждое 

из этих племен состоит многих  родов, число которых  ―знает один всевышний  

бог‖.  Далее махмуд кашгарский указывает расселение племен с запада на восток, 

той последовательности, где они были расположены в то время, вначале,   у границ  

византийской империи обитали   печенеги,  -следует: кыфчак (кыпчак), огуз, йемек, 

башгырт, басмыл, кай, ябаку, татар, кыркыз (они живут близ чина-китая); затем 

идут: чигиль, тухси, йагма, уграк (ыграк), чарук (джарук), чумул (джумул), уйгур, 

тангут, тай-это название чина; затем тавгач- так называют мачин. Эти мена обитают 

между югом и севером. 

О многочисленности чигилей в среде тюрков говорится в поэме Фирдоуси 

―Шах-наме‖, что половина войска Карахана состояла из чигилей, который передал 

своему сыну в количестве 30 тыс. воинов, а другая половина в таком же количестве 

состояла из огузов, карлуков и население города Тараз [12, с.39]. 

Что касается языка чигилей, то Махмуд Кашгарский, при сравнении с 

другими тюркскими языками, в качестве исходного принимает язык чигилей, 

свидетельствующий либо о преобладании чигильского населения в Караханидском 

государстве, либо о массовости чигильского языка. 

По сведениям Махмуда Кашгарского чигили в то время обитали в городке 

Чигиль, вблизи Тараза и в нескольких селениях около Кашгара, расположенных в 

долине реки Или. Согласно сведениям, сообщаемым другими средневековыми 

авторами чигили жили также в районе озера Иссык-Куль, т.е. в тех местах, откуда 

происходил родом Махмуд Кашгарский. Очень важным является сообщение 

Махмуда Кашгарского о том, что огузы были непосредственными соседями 

чигилей в долине Таласа и постоянно враждовали с ними. Огузы ошибочно 

называли всех тюрков от Сырдарьи до Чина (т.е. Китая), перенявших обычаи и 

одежду чигилей, чигилями. Махмуд Кашгарский тем самым подчеркивает рост 

влияния и возвышения в тот период чигилей. В другом месте Махмуд Кашгарский 

именует племена тухси, обитавшие в долине Или, тухси-чигилями. Махмуд 

Кашгарский классифицирует, племена говорившие на чисто тюркском языке, сюда 

он относил кыргызов, кыпчаков, огузов, ягма, тухси, чигилей, играков, джаруков 
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все они жили в долине рек Или, Иртыша, Оби и Волги до страны уйгуров. Жители 

же городов Баласагуна, Тараза, Сайрама говорили на согдийском и тюркском 

языке. При этом Махмуд Кашгарский разделяет чигилей на три группы, одна из 

которых, живущие в Куясе, городке за Барсханом.   

Вторая группа вблизи Тараза,  называемое также Чигиль.  

Третья группа – селение в Кашгаре называемое также Чигил. В связи с этим 

О.Караев полагает, что есть основания отождествления караханидов с чигилями, 

что именно они, т.е. чигили из Центрального Тянь-Шаня, опираясь, главным 

образом на своих соотечественников в долинах рек Или и Талас, а также на 

союзные племена ягма и другие, образовали государство Караханидов. По 

сведениям китайских  источников, чигили входили в группу трех карлукских 

племен. Как известно, когда все три подразделения карлуков были подчинены 

Танскому государству, на землях чигилей было создано управление дуду, которое 

вошло в округ Дамо.  Впоследствии племя чисы (чигили) было разделено и создан 

округ Цзинь фу. Данный административный округ образован для карлукского 

племени чисы. По тем же сведениям китайских источников у чигилей было другое 

наименование - пофу. В конце VII - нач. VIII веков, чигили вместе с карлуками 

переместились в Семиречье и Центральный Тянь-Шань[13, с.186].  

Другое крупное племя ягма также составляло ядро Караханидов, когда-то 

входившее в карлукскую конфедерацию племен. Автор ―Худуд ал-алам‖, отмечает, 

что племя ягма кочевало к югу от карлуков, в сторону города Кашгара и его 

ближайших окрестностей. Правители Кашгара были из числа карлуков или ягма. 

Согласно перечню областей ягма занимала 43 страны к северу от экватора, их 

владения на востоке примыкали к Тибету, на северо-востоке к кыргызам, 

тогузгузам и на западе граничали с карлуками и чигилями.  

Вот что сообщает Гардизи о племени ягма. Однажды тюркский каган 

заметил, что карлуки настолько усилились и он стал бояться за свои  владения.  

Племя ягма  владеет большими  стадами лошадей, живет по левую сторону Китая, 

на пространство одного месяца пути. По сведению Махмуда Кашгарского, племена 

―ягма и тухси вместе обитали в долине р. Или, там же находился один из родов из 

чигилей‖. 

Племена ягма, по выражению  В.В.Бартольда, были передовой ветвью тогуз-

огузов. Существует также мнение о тождественности ягма с янь-мяньцами - одним 

из племен конфедерации тогуз-огузов; в конце Х в. племена ян-мо доминировали 

среди уйгуров гаочана. 

В.В.Бартольд полагает, что основателем династии караханидов был 

тюркский народ ягма, так как их государь носил титул ―Богра-хан‖. Г.Е.Грумм-

Гржимайло допускает принадлежность ягма к тогуз-огузам, так как карлуки 

утратили свое могущество в середине X в. В это время политическое господство в 

Семиречье принадлежало другому тюркскому народу, это могли быть ягма.  

А.Н.Бернштам, ссылаясь на сведения мусульманских источников отмечает, 

что племена ягма занимали юг Тянь-Шаня, по своему происхождению ягма 

является результатом смешения карлуков тохарских хайталов - т.е. эфталитов. 

Впоследствии из этого воинственного племени ягма и вышла новая 

среднеазиатская династия тюркского происхождения – караханиды. 

Племена ягма к середине X в. принадлежали земли, расположенные в 

основном к югу от верховьев Нарына, включая Древние города Ат-Баш, 

Канджагар-Баши до Кашгара включительно. По словам Гардизи, племя ягма 

выделилось из состава тогузгузов и поселилось между владениями карлуков и 

кимаков. 
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Кроме трех вышеупомянутых племен на их землях находились подвластные 

карлукам племена – огузы, тухсы, аргу, последние являются остатками племени 

тюргешей.  

В рукописи ―Худуд ал-алам‖ тухсы были северными соседям карлуков. 

Гардизи сообщает, что территория, на которой жили тухсь, начиналась ―по левую 

сторону, как перейти перевал‖. К середине X в. они продвинулись значительно 

дальше к югу и вместе с карлуками жили вдоль западной оконечности Тянь-Шаня. 

Что касается аргу, упоминаемых в письменных источниках Махмуд 

Кашгарский локализует ее в одном случае между Баласагуном и Таразом, в другом 

между Баласагуном и Исфиджабом т.е. в западной части Семиречья, в основном 

там проживали согдийцы, которые переселились из области Согд в V в. Это слово 

буквально означало ―ущелье‖, поскольку страна Аргу была расположена между 

двумя горами. В языке всех жителей аргу, которые считаются от Исфиджаба до 

Баласагуна, (наблюдается) неправильность, т.е. очевидно речь идет о смешанности 

языка. Следует отметить, что согдийские дехкане охотно принимали тюркские 

имена и титулы, чтобы сохранить свой социальный статус в среде тюрков и 

согдийцев. Несмотря на то, что согдийцы номинально подчинялись тюркским 

каганам, они играли значительную роль в политической жизни Центральной Азии. 

Согдийцы возглавляли посольства тюркских каганов в переговорах с Ираном, 

Византийской империей и с Китаем, вели крупные торговые сделки от имени 

тюркских каганов, выступали самостоятельно как территориальная федерация 

согдийских городов Семиречья в период междоусобных войн в Тюркском каганате. 

Тюрки называли согдийцев ―татами‖, главным образом ираноязычное население.[1, 

с.84] Впоследствии эти согдийцы были отюречены главным образом тюргешскими 

и карлукскими племенами.    

Племена огузов были непосредственными соседями чигилей и постоянно  

враждовали с ними. Граница восточных огузов стиралась до нижнего течения реки 

Или. В X в. одна из групп  огузских племѐн кочевала в долинах реки Чу и Таласа, 

их называли  хандагами. Другая группа огузов населяла местность между Таласом 

Исфиджабом, где их соседями были  карлуки, обратившиеся в ислам. Другим очень 

важным сообщением Махмуда Кашгарского является то, что огузы были 

непосредственными соседями чигилей в долине Таласа, и ―постоянно враждовали с 

ними‖. 

К середине X в. карлукам удалось оттеснить тогуз-огузов из западной части 

Семиречья, а затем их владения были заселены племенами чигилей, ягма и тухси. 

Согласно сведения Махмуда Кашгарского ямаки обитали в районе Узгена и в 

долине реки Иртыш. Племена ябаку населяли территорию между Кашгаром и 

Узгеном. На северо-восточной границе государства Караханидов, кочевали племена 

басмыл, кай, жумул (чумул). Что касается тухсы, они также приндлежали к тюркам 

и входили в составТюргешского каганата что выше детально рассматривали.[14, 

с.676] 

Таким образом, огузы населяли восток государства до Таласской долины, 

где граничили с чигилями, карлуками и аргу. Согласно данным мусульманских   

историков-географов, часть кыргызов в X-XI вв. жила на Тянь-Шане. Так, автор 

―Худуд ал-алам‖ размещает кыргызов к северу от чигилей, за Кастекским 

перевалом, на восточной границе Семиречья, и в районе г. Пенчула (Восточный 

Туркестан). Кыргызы к середине X в. занимали верховья Или и по ее притокам 

Шарын и Текес подходили к восточной части Иссык-Кульской котловины. Они   

овладели также северными и отчасти южными  склонами  восточного  Тянь-Шаня. 

Аль-Марвази помещает кыргызов к востоку от карлуков и ягма, что кыргызы стали 
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соседями мусульман. Как известно, по Махмуду Кашгарскому кыргызы 

расположены около ягма, а в другом месте около татар. На карте Махмуда 

Кашгарского татары локализуются в долине реки Или, граница области 

распространения  ислама на юге простиралась верчена, а на северо-востоке до г. 

Куми-Талас, расположенного в долине реки  Или.[15, с.19].  

В указанный период на Центральном Тянь-Шане и Семиречье, кроме 

вышеописанных народов, проживали еще кыпчаки, кенджеки, ябаку, огузо-

туркмены и др. Все они могли участвовать образовании государства Караханидов.                 

В Караханидском каганате социально-экономический прогресс 

сопровождался развитием градостроительства, ремѐсел, торговли, материальной и 

духовной культуры. Арабские географы (IX — X вв.) упоминают 10 городов и 2 

многолюдных поселения в долине реки Талас, а на территории к востоку от 

Тараза — 24 города. В Чуйской долине обследованы 18 городищ с длинными 

валами и более 50 мелких селищ, а в Чаткальской долине — городища Уч-Булак, 

Кюльбас-хан и Чанчархан, которые подобно развитым средне¬азиатским городам 

состояли из цитадели, шахристана и рабада. 

Одним из самых приметных явлений рассматриваемого времени был 

интенсивный рост городов, товарного производства, денежной торговли. 

Города Средней Азии расширились, население увеличилось. Центр 

жизни Самарканда, например, сосредоточился на территории внешнего города, 

где концентрировались многочисленные торгово-ремесленные кварталы. Здесь 

же располагались и дома городской знати, духовенства, богатого купечества и 

т. д. Городские укрепления Бухары также перестраивались, при этом площадь 

города увеличивалась. Было возведено много новых монументальных зданий. 

Термез XI—XII вв. намного увеличился по сравнению со временем Саманидов.  

В XI в. его укрепления были усилены, цитадель облицована 

обожженным кирпичом. В этом же столетии был воздвигнут «дворец термезских 

правителей». Особое значение приобрела торгово-ремесленная часть города, где 

происходила концентрация тех или иных ремесленных производств вокруг 

некоторых пунктов, вероятно базаров. Одним из крупнейших городов.  

В Чуйской долине именно в X—XII вв. некоторые поселения 

превращаются в крупные городские центры 
70

. Даже горные районы интенсивно 

втягиваются в товарно-денежные отношения (например, район в долине реки 

Обиниоу, притока Пянджа, или район Исфары). 

Основными причинами значительного, а в некоторых случаях бурного 

подъема городской жизни являлось развитие производительных сил, дальнейшее 

отделение ремесла от сельского хозяйства. Другим важнейшим фактором роста 

городов являлось усиление феодальной зависимости крестьянства, приводившее к 

массовому бегству крестьян   в города.  

Рост производительных сил, усилившийся процесс отделения ремесла от 

сельского хозяйства, дальнейшее развитие товарного производства, тесные связи 

с кочевой степью приводили к развитию обмена внутри государств Средней Азии 

и с более или менее отдаленными странами. Об этом говорят как археологические 

материалы (особенно в части Китая и Ирана), так и письменные источники. 

О денежном обмене свидетельствует обильный нумизматический материал. 

В период с XI по начало XIII в. на территории Средней Азии обращались монеты 

чекана разных государственных образований (в соответствии с вхождением в их 

состав отдельных областей и районов Средней Азии). Больше всего караханидских 

монет найдено на территории Кыргызстана, Узбекистана и Северного 
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Таджикистана. По всей Средней Азии встречаются хорезмшахские монеты 

Мухаммада ибн Текеша[16, с.92]. 

Широкое распространение икта являются в определенной мере 

результатом именно политических, социально-экономических и культурных 

связей и взаимовлияний народов Кыргызстана и западных регионов Средней Азии. 

Этот новый период характеризуется подъемом производительных сил, связанных с 

дальнейшим развитием феодального способа производства, расцветом 

градостроительства. Возрастают объемы торговли, совершенствуются 

технологические процессы. Увеличивается спрос на ремесленную продукцию. 

Нарушается замкнутость натурального хозяйства сельской общины, которая 

вовлекается в сферу торговых отношений. Усиливаются экономические связи 

оазисов с кочевой степью. Высокого уровня достигает сельскохозяйственное 

производство. Так, например, на территории Чуйской долины выращивали 

пшеницу, виноград, рис и тутовые деревья. 

В результате оседания кочевников (в первую очередь в восточных областях 

каганата, где еще были неиспользованные земельно-водные резервы) в 

Кыргызстане осваиваются новые земли, возникают новые сельскохозяйственные и 

ремесленные центры. Так, например, в Чуйской долине археологами 

зафиксировано свыше 60 поселений караханидского времени, в котловине 

Иссыккуля - около 70, в долине Таласа - свыше 50. В караханидский период 

появляются поселения в долине Суусамыр, Кочкорке, Джумгале, на Центральном 

Тяньшане. В местах, богатых полезными ископаемыми, возникают поселения, 

специализирующиеся на горнорудной и металлургической промышленности[17, 

с.309]. 

О высоком уровне товарно-денежных отношений в Кыргызстане при 

Караханидах красноречиво говорит число монетных дворов, работавших в то 

время. Такого количества монетных дворов в Кыргызстане не было ни до, ни 

после Караханидов. Всего в настоящее время их известно пять: Узгенд, Ош, 

Кузорду или Баласагын, Шельджи, Барсхан. На территории Кыргызстана было 

найдено большое количество кладов караханидских монет, насчитывающих от 

нескольких десятков до нескольких тысяч экземпляров. 

Все эти перемены были вызваны к жизни как объективными, так и 

субъективными факторами. К числу первых надо отнести прежде всего 

дальнейшее развитие производственных сил и производственных отношений 

на базе развивающегося, еще не изжившего себя феодального способа 

производства. К числу вторых - политику правительства Караханидского 

каганата, направленную на поощрение ремесел, сельского хозяйства, торговли. 

В экономической жизни каганата важное место занимала торговля. В то 

время она осуществлялась по трѐм основным направлениям: караванная торговля 

(по шелковому пути); торговля городов с кочевниками; внутри-городская 

торговля. В XI в. кочевники называли торговца сартом, постоялый двор — 

муйэнлик, лавку — кэбит, аршин —чиг, а на языке аргу товары, вывозимые для 

продажи, —чуги. На рынках одновременно обращались золотые монеты — 

динары, разнообразные серебряные дирхемы, медные фепьсы, которые на 

тюркском языке назывались улуглук алтын, кумуш и бэнэк. Наряду с 

товарообменом, носившим денежную форму, существовал натуральный обмен 

(при торговле с кочевниками). 

Создание Караханидского каганата - важная веха в истории Кыргызстана, 

истории связей кыргызов с народами западных регионов Средней Азии, 

Казахстана и Восточного Туркестана. Значительные сдвиги и изменения, 
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происшедшие в политической, социально-экономической, культурной, 

этнической жизни Караханидского государства, полагаем, позволяют выделить 

время Караханидов (940-1212) в особый исторический период в развитии 

государственности кыргызов. 

Особо плодотворными в караханидский период были культурные связи 

народов Кыргызстана и других регионов Средней Азии. В ХI-ХIII вв. в Средней 

Азии шел процесс взаимовлияния и взаимообогащения тюркской и иранской 

культур, формируется тюркская интеллигенция. Создавались труды по тюркской 

лингвистике и этнографии на арабском языке, по истории тюркской династии 

Караханидов на арабском языке. На тюркском языке были написаны 

дидактические произведения об управлении государством и нормах поведения 

феодальной знати. 
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Научно-образовательная интеграция Кыргызстана с Российской 

Федерацией в рамках ЕАЭС 

 
Аннотация: В данной статье даѐтся краткий анализ научно-образовательной интеграции 

Кыргызской Республики с Российской Федерацией. Распад СССР и дальнейшее обретение 

суверенности обозначило новый этап взаимоотношений, которые были подкреплены подписанием 

договоров и соглашений. Сегодня на просторах ЕАЭС Россия считается одним из образовательных 

центров. В настоящий момент Россия успешно реализует научные и образовательные проекты, 

направленные на Центральную Азию, в том числе и на Кыргызскую Республику. Научно-

образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» - как международное 

сообщество является примером одного из эффективных проектов имплементации инноваций в 
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области науки и образования, которая стала фундаментом для кооперации и интеграции 

сотрудничества между  государствами. 

Ключевые слова: Кыргызстан, Россия, интеграция, ЕАЭС, наука, образования. 

Аннотация: Бул макалада Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын илим 

жана билим берүү интеграциясына кыскача анализ берилген. СССРдин кулагандан кийин 

эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилде жаңы этапта кызматташуу бир нече макулдашууларга кол 

коюу менен бекемделген. Бүгүнкү күндө Россия ЕАЭБ мейкиндигиндеги билим берүү борборлорунун 

бири болуп эсептелет. Учурда Россия Борбор Азияга, анын ичинде Кыргыз Республикасына 

багытталган илимий жана билим берүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырууда. ―Улуу Алтай‖ 

алтаистика жана түрк таануу илимий-билим берүү борбору – эл аралык коомчулук катары илим 

жана билим чөйрөсүндө инновацияларды ишке ашыруу боюнча эффективдүү долбоорлордун 

биринин үлгүсү болуп саналат, ал мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын 

интеграциясынын пайдубалы болуп калды.  

Негизги сөздөр: Кыргызстан, Россия, интеграция, ЕАЭБ, илим, билим. 

Abstract: This article provides a brief analysis of the scientific and educational integration of the 

Kyrgyz Republic with the Russian Federation. The collapse of the USSR and the further acquisition of 

sovereignty marked a new stage in relations, which were reinforced by the signing of treaties and 

agreements. Today, in the EAEU, Russia is considered one of the educational centers. At the moment, 

Russia is successfully implementing scientific and educational projects aimed at Central Asia, including the 

Kyrgyz Republic. The Scientific and Educational Center for Altaic and Turkic Studies "Great Altai" - as an 

international community, is an example of one of the effective projects for the implementation of 

innovations in the field of science and education, which has become the foundation for cooperation and 

integration of cooperation between states. 

Key words: Kyrgyzstan, Russia, integration, EAEU, science, education. 

 

Вопросы образования являются одними из основных в модернизации страны, 

тогда как наука есть постоянное развитие совокупности результатов 

интеллектуальной работы, получаемых в рамках научных областей или 

направлений. Развитие образования и науки страны гарантирует перспективы для 

своего народа. Налаживание кооперации Кыргызской Республики (КР) и 

Российской Федерации (РФ) в научной и просветительских сферах определяется 

общими историческими связями и широкой распространѐнностью русского языка, 

и сходством менталитета стран-государств бывшего СССР. В настоящее время в 

Кыргызстане проводится политика по укреплению государственного кыргызского 

языка, но при этом русский язык остается официальным языком КР. Это является 

один из факторов, которые способствуют интеграционным процессам.  

В свою очередь, история КР тесно связана с историческими событиями РФ. 

Тем более если речь идет о прошлом веке. В период становления системы 

образования в России именно она была просветительским центром, занимающейся 

просвещением стран СССР, в состав которого входила Кыргызстан. В 1989 году 

была создана Ассоциация университетов СССР, в 1992 году она была 

реорганизована в Евразийскую ассоциацию университетов, которая действует по 

сей день. Однако его действия ограничиваются проведением встреч, различных 

заседаний на которые собираются представители вузов-членов [1]. Встречи, в свою 

очередь, ограничиваются обсуждением узкого круга вопросов по определенному 

направлению. Оба государства в первые годы после развала СССР переживали 

сложный период, что никак не способствовало развитию научно-образовательных 

связей. Были и другие проблемы, выходящие за рамки образования - буквально 

рассыпавшаяся в прах экономика и граждане в экономическом кризисе. 

Но при этом остались страны Содружества Независимых Государств (СНГ), 

где ожидалось дальнейшее сотрудничество в области образования. Считалось, что, 

подписав соглашение, страны бывшего СССР продолжат сотрудничество в 

вопросах образования и вместе создадут и имплементируют единое (общее) 

образовательный ареал Содружества [2]. Советская система высшего образования 
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сохранялась и использовалась Министерством образования КР до первого 

десятилетия 21 века. Затем на смену ей пришла Болонская система, которая 

предполагает кредитный процесс во время обучения, смягчает сроки контрольных 

этапов, а также разделяет обучение на программы бакалавриата и магистратуры.  

Договоренность в области дружбы, сотрудничества и взаимной помощи, 

которая была подписана в 1992 году главами двух стран, заложил дипломатические 

рамки в начале сотрудничества в сфере образования. В 1996 году 29 марта между 

правительствами РФ и КР состоялась церемония подписания «Соглашение между 

правительствами РФ и КР о сотрудничестве сфере высшего образования» [3]. 1997 

год был ознаменован утверждением «Соглашения о сотрудничестве в 

формировании единого (общего) образовательного пространства СНГ». 

Справедливости ради нужно сказать, что хотя и существовали вышеупомянутые 

соглашения, реального сотрудничества не было, так как сотрудничество 

существовало только на бумаге.  

Для устранения де-юре моментов и установления более тесного 

сотрудничества в 2008 году запускается новый проект «Сетевой университет СНГ», 

который был нацелен на повышение уровня кооперации между вузами. 

Мероприятия по реализации проекта предусматривали создание методик 

упрощения академической мобильности студентов и ППС в рамках СНГ[4]. В 

рамках данного проекта были разработаны и имплементируются совместные 

магистерские программы во многих столичных и региональных вузах РФ и КР.  К 

2003 году Минобрнауки России вышло постановление о том, что прием 

иностранных студентов в российские вузы должен основываться на принципе 

социальной поддержки граждан бывшего СССР, у которых могут возникнуть 

трудности с получением образования. При этом российские власти обязали 

принимать граждан государств-участников СНГ и соотечественников на тех же 

условиях, что и граждан России [5].  

А также в 2010 году в Москве был основан Фонд «Евразийцы – Новая волна». 

Фонд основными своими задачами фонда считает: укрепление исторических, 

культурных, научных и образовательных связей между РФ и КР; проведение 

исследований, переводов и публикаций в области социальных наук и культуры; 

поддерживать освещение в национальных СМИ развития и установления 

двусторонних межгосударственных отношений между РФ и КР [6]. 

Безусловно, интеграция – это длительный и трудоемкий процесс. Вопрос о 

том, сколько времени потребуется на гармонизацию образовательных стандартов, 

остается открытым. В то же время усиливается тенденция сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС в области науки и образования. Яркий пример — это 

возросшее в последние годы количество студентов стран ЕАЭС в вузах России. 

Итак, проанализируем эту тенденцию на примере студентов из Кыргызстана, 

получающих высшее профессиональное образование на территории РФ. 2000–2001 

около 1200 студентов из Кыргызстана обучались в государственных вузах России. 

В 2005–2006  годах их количество составляло 825 человек, в 2014-2015 учебном 

году количество кыргызских студентов в российских вузах увеличилось до 3665 

студентов, а в 2015-2016 годах до 4755 студентов, а в 2021 году в российские вузы 

поступило около 8000 студентов из Кыргызстана [7]. Это говорит о том, что 

количество кыргызских студентов в государственных вузах России за последние 20 

лет увеличилось почти в 6,5 раза. 

В настоящее время РФ проводит активную научную и образовательную 

политику в Центральной Азии и Кыргызстане, включающую в себя некоторые 

виды центров, фондов русского языка и культуры, а также научно-
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исследовательские проекты и т.д. Один из них – научный и образовательный 

проект, который осуществляется в Алтайском государственном университете с 

2019 года, поддерживаемый Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 В сотрудничестве с учеными из Центральной Азии, Китайской Народной 

Республики и Монголии и др. Алтайский государственный университет (Барнаул) и 

Горно-Алтайский государственный университет (Горно-Алтайск) исследуют 

историческое и культурное богатство цивилизации тюрков в русле в рамках 

масштабного комплексного Международного проекта «Турецко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» [8]. 

Целью масштабного международного проекта является интегрирование 

ученых из различных стран Центральной Азии и Большого Алтая, обследование 

исторического и культурного наследия цивилизаций тюрков и монголов, 

выстраивание перспективных целей макрорегиона, которые основаны на 

культурной и исторической общности славян, тюрков и монголов. Одним из 

компонентов международного проекта алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» 

является Научно-образовательный центр (НОЦ), объединивший ученых, 

исследователей, экспертов из разных стран, которые изучают быт, культуру, 

историю и др. тюрков, алтайцев, монголов и других [9]. 

Международные проектные группы разрабатывают учебные программы, 

методики обучения, которые направлены на подготовку 

высококвалифицированных кадров, которые ориентированы в своей 

профессиональной деятельности на идеи общности исторического корня, 

культурно-цивилизационных ценностей, вербальной и этнической общности рода, 

экономического и хозяйственного сотрудничества, It-технологий, а также 

предотвращение общей угрозы безопасности (борьба против распространяющейся 

религиозной и национальной экстремисткой и пантюркистской идеологии, 

искажения интерпретаций событий общей истории). 

 Таким образом, констатируем что КР и Россия давно сотрудничают в 

существующей сфере науки и образования, которая является малой частью 

международной масштабной работы. В настоящий момент одним из перспективных 

интеграционных сотрудничеств в науке и образовании является НОЦ «Большой 

Алтай», являющейся платформой при взаимодействии и партнерстве различных 

центров и ведущих вузов РФ и ЦА. Именно поэтому в условиях нынешних 

процессов интернационализации исследование вопросов этнополитического 

характера в тюрко-монгольском мире и тюркской и алтайской цивилизации важно 

как в научном и теоретическом, так и в практическом плане, что способствует 

созданию общих экономических, культурных и гуманитарных предпосылок 

мирного сосуществования в Евразии. 
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КЫТАЙДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНДА  БОРБОРДУК АЗИЯНЫН  

МААНИСИ 

 
Аннотация: классикалык геосаясаттын көз карашынан алганда, кандайдыр бир деңгээлде 

өзүнүн таасиринин өсүшүнө жетишкен ар бир мамлекет өзүнүн күчүн же таасирин аймактык 

жана эл аралык деңгээлде долбоорлой баштайт. Азыр Кытай өзүнүн өнүгүү туу чокусунда 

турганы талашсыз, бирок бул тема талаштуу. Кытай эл аралык субъект катары коңшуларына 

аскердик маселелерден тарта экономикалык кызматташтыкка чейин аймактык жана эл аралык 

кызматташтыктын ар түрдүү аспектилеринде таасирин тийгизет. Борбордук Азия өзүнүн 

тышкы саясий стратегиясын ишке ашыруу контекстинде Пекиндин пландары үчүн маанилүү бута 

экендиги талашсыз. Кытайдын Борбордук Азия чөлкөмүндөгү саясаты аймактык 

кызматташтыктын төмөнкү аспектилери менен шартталган (маанилүүлүгү боюнча): экономика 

– энергетика, транспорт жана логистика, коопсуздук маселелери. Бул бүтүндөй комплекс 

Кытайдын аймактагы тышкы саясатынын комплексин түзөт жана Кытайдын тышкы саясаты 

үчүн аймактын маанисин түзөт. 

Негизги сөздөр: Борбордук Азия, саясат, энергетикалык ресурстар, Кытай. 

Аннотация: с точки зрения классической геополитики, любое государство, добившееся 

роста своего влияния, в той или иной степени начинает проецировать свою мощь или влияние на 

региональном и международном уровнях. Сейчас Китай, несомненно, находится на пике своего 

развития, хотя данная тема носит дискуссионный характер. Китай как международный субъект 

оказывает свое влияние на своих соседей, по различным аспектам регионального и международного 

взаимодействия, начиная от вопросов военного плана и заканчивая экономическим 

сотрудничеством. Центральная Азия, несомненно, представляет собой важный объект для планов 

Пекина в контексте реализации своей внешнеполитической стратегии. Политика Китая в регионе 

ЦА продиктована следующими аспектами регионального сотрудничества (по мере значимости): 

экономика - энергетика, транспорт и логистика, вопросы по безопасности. Весь данный комплекс 

формирует набор внешней политики Китая в регионе и образует значимость региона для внешней 

политики КНР.  

Ключевые слова: Центральная Азия, политика, энергетический ресурс, Китай. 

Abstract: from the point of view of classical geopolitics, any state that has achieved its growth to 

some extent begins to project its power or influence in its territory. Now China, undoubtedly, is at the peak 

of its development, although this topic is of a debatable nature. China, as an international entity, exerts its 

influence on its neighbors on various aspects of regional and international cooperation, deviating from the 

military plan and ending with economic cooperation. Central Asia undoubtedly represents an important 

object for Beijing's plans in the context of implementing its foreign policy strategy. The policy of China in 

the CA region is dictated by the following aspects of regional cooperation (in the sense of importance): 

economy - energy, transport and logistics, security issues. The whole complex forms a set of currencies for 

China and other regions of China.  

Keywords: Central Asia, politics, energy resources, China, Republic of Kazakhstan.  
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Аймактын өлкөлөрү менен Кытайдын кызматташтыгын өнүктүрүүдө 

энергетикалык жана экономикалык факторлор тышкы саясатты аныктоодо негизги 

орунда турат. Бул жагынан алганда Пекин үчүн энергетикалык фактор негизги 

болгон өлкөлөрдүн ортосунда мамиленин жана мамилелердин эки түрү бар. 

Пекиндин энергетикалык стратегиясын ушунчалык олуттуу кабыл алуусунун 

себептеринин бири – бул аймактардын жактыруусу. Жакынкы Чыгыш белгилүү 

геосаясий тобокелчиликтерге дуушар болот, анын жүрүшүндө энергетикалык 

ресурстар менен камсыздоо коркунучу бар. Бул учурда Борбордук Азиянын 

энергетикалык запастары кошумча функцияны аткарат. Кытайдын бул жааттагы 

стратегиясы энергетика жана транспорт тармагына инвестиция тартуу болуп 

саналат. 

Аймактын өлкөлөрү менен КЭРдин ортосундагы соода жүгүртүү 90-

жылдардан башталат. Өз ара сооданы өнүктүрүүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири болуп 

мамлекеттер ортосундагы товар жүгүртүүнүн өсүшү саналат: Кытай менен 

Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы сооданын көлөмү 1992-жылдагы 400 

миллион доллардан 2006-жылы 10 миллиард долларга чейин өстү, бул 25 эсеге көп. 

. 2010-жылы Борбордук Азиянын Кытай менен болгон соодасынын көлөмү 30 

миллиард доллардан ашкан [1]. Региондун елкелеру менен экономикалык байла-

ныштары ушунчалык бекем болгондуктан, КНР бул райондун бардык өлкөлөрүндө 

КНРдин алдындагы соода министерствосунун өкүлчүлүктөрүн ачты.  

Кытай Борбор Азиянын газ рыногуна катышууга кызыкдар. 2006-жылы 

CNPC Казакстандын өкмөтү менен газ түтүгүн куруу боюнча келишимге кол 

коюшту. 2008-жылдын июль айында CNPC менен КазМунайГаз газ түтүгүн куруу 

жана эксплуатациялоо боюнча экинчи келишимге кол коюшкан. Аму-Дарыянын оң 

жээгинен башталып, Түркмөнстандын аймагынан Түркмөн-Өзбек чек арасына 

чейинки 180 км гана газ куурунун узундугу Өзбекстанды кесип өтүп, узундугу 500 

кмден ашат жана Казакстанды кесип өткөн болжолдуу узундугу 1300 км. , Чымкент 

жана Хоргос аркылуу Шинжаңга жеткенге чейин. Газ куурунун казак сектору 2009-

жылы декабрда президент Ху Цзинтаонун Казакстанга жасаган иш сапарынын 

алкагында көрсөтүлгөн. 2010-жылы экинчи газ линиясынын курулушу Үчүнчү газ 

куурунун курулушу 2012-жылы башталган Түркмөнстан, Өзбекстан жана 

Казакстандан Кытайга газ жеткирүүгө багытталган. 2015-жылдын декабрына карата 

газды берүүнүн көлөмү 65 миллион кубометрге көбөйдү, бул Кытайдын 

энергетикалык муктаждыктарын чындап канааттандырат [2]. Кытай энергетикалык 

коопсуздук боюнча эсептөөлөрүндө Борбордук Азияны Кытайдын нормалдуу 

экономикалык өсүшүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон ресурстардын маанилүү 

булагы катары көрөт. 

Бул учурда Кытайдын энергетикалык стратегиясында энергетикалык 

ресурстарды эксплуатациялоонун жана ташуудагы эки маанилүү багытты 

белгилейт: биринчиси, Индия океаны аркылуу өтүп, Африкага (Нигерия, Судан, 

Ангола) жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнө (Иран) жеткен деңиз жолу. , Сауд 

Арабиясы)); экинчиси - постсоветтик мейкиндиктин континенталдык, Азия 

өлкөлөрү. Борбордук бажы администрациясынын негизинде 2003-жылы көмүр 

суутектердин импорту төмөнкүдөй болгон: Жакынкы Чыгыш 50,9%, Африка 24,3% 

жана Азия Тынч океан 15,2%. Кытай бул аймактардан импорттогон мунайдын 

көлөмү жалпы импорттун 90,4%ын түздү. 2009-жылы статистика көрсөткөндөй: 

Жакынкы Чыгыш 47,8%, Африка 30,1%, Европа жана мурдагы Советтер Союзу 

10,6%, Батыш жарым шар 6,7% жана Азия Тынч океан 4,7%. 2011-жылы Кытай 

Жакынкы Чыгыштан 130 миллион тонна, Африкадан 59,775 миллион тонна чийки 

мунай импорттогон, ушул убакка чейин 51,5% жана 23,7% тиешелүү үлүшү менен 
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Жакынкы Чыгыш жана Африкага көз каранды. Жогорудагы маалыматтарга 

таянсак, учурда импорттолуучу мунайдын 70%дан ашыгы Жакынкы Чыгыштан 

жана Африкадан келет. 2011-жылы Кытайдын мунай импортунун негизги 

булактары төмөнкү мамлекеттер болуп саналат: Сауд Арабиясы (50,2777 млн. 

тонна) - 19,81%; Ангола (31,1497 млн т) – 12,27%; Иран (27,7566 млн т) – 10,94%; 

Россия (19,7245 млн т) - 7,71%; Оман (18,1532 млн т) – 7,15%; Ирак (13,7736 млн т) 

– 5,12%, Султан (12,9893 млн т) - 5,12%; Венесуэла (11,5177 млн т) – 4,54%; 

Казакстан (11,211 млн.) – 4,42%; Кувейт (9,5415 млн т) – 3,76%. Бул 10 өлкөнүн 

импорту Кытайдын жалпы мунай импортунун 81,21% түзөт [ 3].  

Коопсуздук саясаты жана Кытайдын Борбордук Азиядагы мамилелерин 

институтташтыруу. 

Региондогу коопсуздук саясаты Борбор Азиядагы Кытай, Россия жана 

Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү болгон аймактык актерлордун ортосунда 

жүрөт. Аймактын өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын негизги параметрлери 

аймактык жөнгө салуу болгон мурдагы СССР менен Кытайдын ортосундагы талаш-

тартыштар. Талаштуу маселелер 1996-жылга чейин чечилген. Кытайдын алдында 

табигый аймак болгондуктан, аймактагы «оңдоо» милдети турган.  

Кытай Азия-Тынч океан. Пекин "Шанхай бештигин" түзүү идеясын 

сунуштады - территориялык талаш-тартыштарды чечууге катышкан мамлекеттер. 

Пекин бул көйгөйдү аймактагы мамилелерин институтташтыруу менен чечти. 

Мында кытай саясатынын эки ачык тенденциясы кагылышып кетет: бир жагынан 

Кытай өзүнүн дипломатиялык стратегиясында постсоветтик өлкөлөр менен 

аймактык талаш-тартыштарды чечүүдөгүдөй эки тараптуу мамилелерге 

артыкчылык берет; экинчи жагынан, Кытай Борбордук Азиядагы жаңы оюнчу 

катары аймактагы башка катышуучулар менен өз аракеттерин системалаштыруу 

үчүн аймактагы мамилелерди институтташтырууга муктаж болчу. ШКУнун 

алкагында региондогу кызматташтыктын жалпы параметрлери: 

- калктуу конуштар; 

- Аскердик коопсуздук; 

- Терроризмге, экстремизмге, сепаратизмге каршы туруу; 

-Экономикалык кызматташтык [4]. 

КЭРдин аймактагы коопсуздук саясаты СУАРдагы (Синьцзян-Уйгур 

автономиялык району) сепаратизмге каршы турууга тиешелүү. Ушуга 

байланыштуу ШКУга мүчө өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыктарынын кесилишкен 

жери болгон: Кытай – Шинжаңдагы туруксуздук, Тажикстандагы жарандык согуш, 

Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлеринин Кыргызстан менен Өзбекстанга 

басып кириши жана Кавказдагы согуш. Бул окуялар ШКУнун антитеррордук 

механизмдерин түзүүгө алып келди. ШКУнун антитеррордук механизмдерине 

ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосунда чалгындоо маалыматтарын алмашуу жана 

аскердик машыгуулар кирет. Кытайдын Борбордук Азиядагы коопсуздук 

саясатынын экинчи багыты ШКУнун алкагында аймактык тең салмактуулукту 

сактоо болду. 2000-жылдардын биринчи жарымындагы мезгил Буштун 

администрациясынын саясаты жагынан өкүнүчтүү болду. Бул саясаттын 

багыттарынын бири Вашингтон тарабынан постсоветтик мейкиндиктеги ―түстүү 

революцияларды‖ жана Ооганстандагы антитеррордук операцияны колдоо болгон. 

Жыйынтыгында бул аймактагы Американын катышуусун жогорулатуу: 

батышчыл күчтөрдүн бийликке келиши жана Ооганстанда (Өзбекстанда Ханабад 

жана Кыргызстанда Манас) тартылган америкалык аскер базаларынын тармагын 

жайгаштыруу болду. Регионалдык тең салмактуулукту сактоо демилгесин Кытай 

менен Орусия, ошондой эле жергиликтүү режимдер колдошту, анын максаты 
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статус-квону сактап калуу болгон. Жалпысынан Вашингтондун стратегиясы жана 

саясаты аймакты Чоң Борбор Азия доктринасынын алкагында трансформациялоого 

багытталган. Бул, албетте, Россия менен Кытайдын, ошондой эле жергиликтүү 

режимдердин улуттук кызыкчылыктарына жана коопсуздугуна коркунуч 

туудурган: Орусия үчүн бул салттуу таасир чөйрөсү катары Борбор Азия 

чөлкөмүнө таасирин азайтуу менен туюнду; Кытайга коркунуч Кытайды курчап 

алууда, анын чет-жакаларында Америкага дос мамлекеттер тарабынан; 

жергиликтуу режимдер учун, алардын бийлигин сактап калуу. Орус-кытай жана 

Борбордук Азиянын өз ара аракеттешүүсүнүн туу чокусу 2005-жылдагы Астана 

декларациясы болгон. Астана декларациясынын негизги мазмуну ШКУга мүчө-

өлкөлөрдүн АКШнын аскерий базаларын: Өзбекстандагы Карши-Ханабад жана 

Кыргызстандагы Манас аймактарынан чыгаруу зарылчылыгы тууралуу билдирүүсү 

болду. Ошентип, ШКУ эки негизги функцияны аткарат деп айтсак болот, мында 

биринчиси ШКУнун аймактагы антитеррордук ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү 

жана Борбордук Азияда Россия менен Кытайдын ортосундагы аймакты Ошондой 

эле, Кытайдын Борбордук Азиядагы коопсуздук саясаты да коомдук мамилелер 

жана кабыл алуу призмасы аркылуу калыптанат, бул жагынан, эреже катары, эки 

багыт бөлүнөт – бул орусиялык жана Борбордук Азиялык. Кабыл алуу 

Синофобияга негизделген - Кытайдын өсүшүнөн жана таасиринен коркушат. 

Кытайды синофобиялык түшүнүү жана кабылдоо эки принципке негизделет: 

биринчиси аскердик принцип, Кытай өзүнүн максаттарына же аймактык 

экспансиясына жетүү үчүн аймактагы өзүнүн аскердик күчүн долбоорлоого 

жөндөмдүү же келечекте боло алат. Экинчи кабылдоо «тынч экспансия» 

принциптерине негизделген, бул Кытайдын аймактагы экономикалык жана 

демографиялык катышуусун билдирет, бул жерде Казакстан, Кыргызстан жана 

Тажикстан Кытайдын таасири астында биринчилерден болуп калат. Ички, ошондой 

эле кытайлык жана аймактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кытайдын 

коркунучу апыртылган жана Кытайдын коопсуздук саясаты негизинен аймактык 

бүтүндүккө басым жасоо менен туруктуу энергия менен камсыз кылуу жана 

СУАРдын коопсуздугун камсыздоого негизделген. 
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Европа мамлекеттеринин Африка континентин колониялаштыруу 

тарыхынан 

 
Аннотация: Европалыктардан биринчилерден болуп  Африка материгине, португалдар 

отурукташкан. XV кылымдын аягы - XVI кылымдын башында алар Гибралтардан Мозамбиктин 

түндүгүндөгү материктин чыгыш тарабына чейин Африканын жээктерин изилдеп чыгышкан 

жана батышта Португалия Гвинеясы, Ангола жана чыгышта Мозамбик колонияларын түзүшкөн. 

Бул макалада Европа мамлекеттеринин Африка континентин колониялаштыруу тарыхы каралды. 

Негизги сөздөр: Африка, колония, Португалия, Европа,кул, алтын 
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Аннотация:  Португальцы были первыми европейцами, поселившимися на африканском 

континенте. Конец  XV — начало XVI вв. Они исследовали побережье Африки от Гибралтара до 

восточной части континента к северу от Мозамбика, образовали колонии Португальской Гвинеи, 

Анголы и Мозамбика на востоке. В данной статье рассматривается история колонизации 

африканского континента европейскими странами. 

Ключевые слова: Африка, колония, Португалия, Европа,кул, золото 

Аnnotation: The Portuguese were the first Europeans to settle on the African continent. Late 15th 

- early 16th centuries They explored the coast of Africa from Gibraltar to the eastern part of the continent 

north of Mozambique, forming the colonies of Portuguese Guinea, Angola and Mozambique in the east. 

This article discusses the history of the colonization of the African continent by European countries. 

Key words: Africa, colony, Portugal, Europe, cool, gold 

 

Африканын аймагындагы биринчи колонизаторлор португалдыктар болгон. 

Алгач деңиз саякатчылары, андан кийин 1497-1499-жж. Васко да Гама Африканы 

айланып, деңиз аркылуу Индияга чейин жеткен. Демек, XV кылымда 

португалиялыктардын Африканы айланып өткөн деңиз каттамын өнүктүргөн доор. 

1498-жылы алар Чыгыш Африканын Малинди жээгине жеткен. XV- XVI 

кылымдарда Африканы жууп жаткан эки океандын суусунда деңиз монополиясын 

орнотуп, португалиялыктар өз жээгин колонизациялоо,  ири аймактарды басып 

алуу менен чектелген эмес.  Алар соода ортомчулугу, эквивалентсиз алмашуу жана 

―тынчтык жолу менен кулдарды сатуу‖ менен алектенишкен жана бул аз чыгымды 

талап кылган. XVII кылымда Африкада Голландиянын экспансиясы күчөгөн, ал 

эми Гвинеянын жээгинде Швеция, Дания, Бранденбург  да өз бийликтерин жүргүзө 

баштаган [1, 180-б]. 

Бразилияда плантация экономикасы өнүккөндөн кийин, кул соодасы 

Африкада европалыктардын негизги кызыкчылыгына айланган. Африкалык 

тарыхчы Кваме Доаку белгилеп кеткендей: "Африка тарыхында ушунчалык көп 

жазылган жана аз белгилүү болгон Африка менен Американын ортосундагы кул 

соодасынан башка окуя жок" болгон. 

Африка 100% пайда алып келген атактуу "алтын үч бурчтуктун" бир тарабы 

катары африкалык кара терилүүлөргө аңчылыктын "корголгон талаасына" 

айланган. Африкалык кулдар Америкага  - Америкада жасалган товарлар пахта, 

тамеки, кофе, ром Европага – ал эми Европалык товарлар Африкага жөнөтүлүп 

турган. Кулдардын мажбурлап иштетилишине негизделген ушул үч бурчтуктун 

иштешин К.Маркс: ―Европадагы алгачкы капиталдын топтолушунун негизги учуру 

жана буржуазиялык индустриянын негизи" деп баалаган. 

Европалыктардан биринчилерден болуп  Африка материгине португалдар 

отурукташкан. XV  кылымдын аягы - XVI  кылымдын башында алар Гибралтардан 

Мозамбиктин түндүгүндөгү материктин чыгыш тарабына чейин Африканын 

жээктерин изилдеп чыгышкан жана батышта Португалия Гвинеясы, Ангола жана 

чыгышта Мозамбик колонияларын түзүшкөн. XVII кылымдын экинчи жарымында 

сан жана коикоин урууларын жарымын жок кылып, жарымын кулга айландыруу 

менен  Африканын эң түштүк тарабына голландиялыктар өз ээликтерин бекемдеген 

(Кап Колониясы). Голландиянын артынан Франция жана Европанын башка 

өлкөлөрүнөн колонизаторлор келишкен. Бул биринчи колонизаторлордун 

урпактары Бур деп аталышкан [2, 108-б]. 

1415-жылы португалиялыктар Гибралтар кысыгынын Африка жээгиндеги 

Сеуту сепилин басып алышкан жана бул алардын Африкадагы биринчи колониясы 

болуп калган. Сеутага ээ болуу португалиялыктарды Түндүк Африка менен тыгыз 

байланыштырган. Себеби бул жерде көптөн бери түштүк өлкөлөрү менен  соода 

жүргүзүп, ошол жерден алтын, пилдин сөөгүн, жыпар жыттуу заттарды жана 

кулдарды алып турушкан. 
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Араб жана Магребдин көп сандаган соодагерлери Суданга сириялык 

товарларды алып келип турушкан. Бул товарлар негизинен  Европага келип, 

ортомчу соодагерлерге чоң киреше алып келген. Ошондуктан, Сеутаны басып 

алган соң, португалдыктар Судан менен болгон бардык соода-сатыкты көзөмөлгө 

алууну көздөшкөн. 

Албетте, алтын португалиялыктарды Африкада жигердүү иш-аракет кылууга 

түрткү берген эң маанилүү себептердин бири болгон. 1433-жылы алар Сенегалдын 

оозунда пайда болуп, анда Аргим аттуу чакан соода постун негиздеп, Тимбукту 

менен байланыш түзө башташкан. 1441-жылы Африкадан Португалияга алтын 

жана кулдары бар кемелердин биринчи кербени келген. Ушул мезгилден баштап 

алыскы Африканын байлыгынын атагы Европада жайыла баштаган. Португалдык 

моряктар Кастилиялыктар менен таймаша баштаган. Андан кийин Португалия Рим 

Папасы Николас Vден 1455-жылы 8-январда  булла жарыялаганга жетишишкен, 

анда  Богадор жана Нан кысыгынан бери бардык провинциялар, аралдар, порттор 

жана башкалар Португалияга тиешелүү деп белгиленген. Жаңы Рим папасы 

Калликст III 1456-жылы 13-мартта жарыяланган жаны булласы  Африкада жаңы 

ачылыштарга бардык укуктарды берген,  Генри Навигатор башында турган 

португалиялыктарга бул жарлык атаандаштарга каршы күчтүү дем берген. Алсак, 

Африканын сууларында португалиялык кемелер тарабынан бай олжо менен 

кармалган, капитандардын бири, де Прадес Португалияга алынып келинип, 

папанын жарлыгына баш ийбеген  канкор катары өрттөлгөн. Африкага кымбат 

экспедицияларга барууну каалабаган Португалия падышалары Африкада соода 

укугунан ажыратуу практикасын киргизишкен. XV кылымдын аягында Лиссабон 

соодагерлеринин бай үй-бүлөсү Гомеш бул укуктарга ээ болгон. Диего Гомеш, 

андан кийин Фернандо Гомеш бир нече ондогон жылдар бою Африка жээктеринде 

чексиз башкаруучулар болгон. 

Португалдыктар Түндүк Африканын араб деңизчилеринин тажрыйбаларын 

кеңири колдонушуп, карталар жана навигация шаймандарын өздөштүрүүгө 

жетишикен. Ошондой эле алар Судан менен Европанын ортосунда алтын соодасы 

жүрүп жаткан Сахаранын оазистерин, Мальорка аралын мыкты билген еврей 

окумуштууларынын жана соодагерлеринин илимий жетишкендиктери менен 

таанышышкан. 

1484-жылы португалиялыктар Бенин мамлекетине кирип, алар менен 

Нигердин оозунда соода постун уюштурушуп, анын негизинде Бенин менен соода 

тез өнүгүп баштаган. Португалдар негизинен Африкадан алтын, калемпир жана 

кулдарды экспорттошкон. Пил сөөгү, кант, пальма майы, мом жана балыктар алар 

үчүн анчалык деле маанилүү эмес болгон. Алтын негизинен Алтын Жээктеги 

(Золотой берег) Сао Иорга-да-Минадан экспорттолгон, ошондуктан ал жер 

европалыктарча  аталып калган. Алтын экспорттоо үчүн дагы бир орун Сенегал 

менен Гамбия өлкөлөрү болгон. Калемпир Сьерра-Леоне жана Либериянын 

кийинки колониясынын жерлеринен алынган. Ошондуктан, байыркы карталарда 

бул жээк "Калемпирдин жээги"  (Перечный берег) деп аталган. Бул калемпир Бенин 

жана Индиядан алда канча төмөн болгондуктан, көп өтпөй алардын соодасы 

токтотулуп, Гвинеянын карталарында "Калемпир жээги" деген ат жок болуп кеткен. 

XV кылымдан тартып кул сатуу өнүгө баштаган, XVI – XVII кылымдарда 

кулдардын экспорту, алгач Батыш Индияга, андан кийин Түштүк Америкага, андан 

кийин Флорида менен Луизианага башталганда өзгөчө мааниге ээ боло баштаган [2, 

120-б]. 

Португалиялык деңизде сүзүүчү Диего Као 80-жылдары Конго дарыясынын 

куйган жерин ачканда, бул жерде мамлекет мурунтан бери эле бар болгон. 
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Португалиялык кемелерди жергиликтүү башкаруучунун элчилери тосуп алышып, 

алар  - Конго мамлекетинин борбору Мбанза аймагына келгенин кабарлашкан. 

Каонун экинчи саякатынан көп өтпөй, португалдыктар бул баш калаага келишкен 

жана 1490-жылдын декабрь айында Лиссабондон чиркөө куруу үчүн жыгач 

усталар, шыбакчылар керектүү  шаймандар жүктөлгөн бир нече кемелер чыкка 

жана алар 1491-жылы мартта Конгого жеткен. Көп өтпөй, жергиликтүү Падыша 

Нзинга Мбемба салтанаттуу түрдө крещение болуп, Дон Альфонсо I  деген атка 

конгон. Бул процесс амбунду урууларына каршы күрөштө португалиялыктардан 

жардам алуу үчүн шарттардын бири болгон. XVI-кылымдын экинчи жарымында 

жана XVII - кылымдын башында яга уруулары мамлекеттин чыгыш чек араларына 

тынымсыз кол салып турушкан. 1542-жылы ягауруулары  Конгонун  борборун 

талкалап салгандыгына карабастан, 1546-жылы аларды кууп чыгышкан. 1565-жылы 

яга урууларынын жаңы чабуулунун натыйжасында Конго падышасы жеңилип, 

бирок 1574-жылы португалдардын жардамы менен аларды кайрадан талкалаган. 

Анголанын чыгыш тарабында, Замбези дарыясынын өрөөнүндө, португал 

булактары тарабынан белгилүү болгон Мономотапы деп аталган дагы бир мамлекет 

болгон. Мономотапы башкаруучуларынын байлыгы жөнүндө маалымат өлкөгө 

кирүүгө аракет кылган португалдыктарды кызыктырган, бирок алардын аракеттери 

ийгиликсиз болгон. Африканын чыгыш жээгиндеги португалиялык байлыктын 

борбору узак убакыт бою 1545-жылы негизделген Лоренцо Маркес болуп келген. 

Африканын чыгыш жээги бүтүндөй толугу менен,  Португалия пайда болгон 

мезгилде арабдардын колунда болгон. [2, 115-б]. 

1502-жылы Португалия ээликтеринин борбору Индиянын вице – королдору  

башкарган Кильва шаары болгон. 1505-жылдан баштап борбор Софалуга өткөрүлүп 

берилген. Португалдыктар бул араб конуштарынын бардыгын дароо багындырып 

алышкан жок. XVI - XVII - кылымдарда көтөрүлүштөр тынымсыз кайталанып 

турган. 1630-жылы Шейх Момбаса Джером португалдыктардын ишеничине кирип, 

көтөрүлүшкө чыгып, чептүү монастырды жана Момбаса чебин басып алып, 

португалдыктарды өлтүргөн. Ошол мезгилден тартып, XVIII - кылымдын биринчи 

үчтөн биринде португалдыктардын куулуп чыгышына алып келген чексиз согуштар 

башталган. [3, 132-б]. 

1508-жылы Португалия-Египет согушу башталып, Жер Ортолук деңиз 

жыпар жыттуу заттары менен соода кылган Венециялыктар Египетке флот курууга 

жардам беришкен. 1509-жылы Диудагы Египеттин флотун жеңип, 

португалиялыктар Индия океандын батышында ээлик кылганга жетишкен. 

Португалия блокадасынын натыйжасында Египет султандыгынын алсырашы анын 

1517-жылы Осмон империясынын тез басып алышына шарт түзгөн. 

1520-жылы Португалия флоту Кызыл деңизге кирип, европалыктарга "дин 

кызматчы Ионндун" сырдуу христиан өлкөсү катары белгилүү болгон  

Эфиопиянын деңизге болгон жолу – Массауаны ээлеп аылшкан. 1541-жылы 

Массауа шаарына келген Португалия отряды Эфиопияга жардам берип, Түркиянын 

өнөктөшү болгон Харара Султандыгынын кол салуусунан коргогон. Бирок, 1557-

жылы түрктөр португалиялыктарды Массауадан сүрүп чыгып, аларды бул базадан 

ажыратышкан. 

Испаниянын колониялык империясы XVI - кылымда Европада Испаниянын 

саясий гегемониясынын негизин түзгөн. Испан экономикасы өнүгүп келе жаткан 

колониялык экономиканын бардык керектөөлөрүн канааттандырууга жетиштүү 

деңгээлде жетише алган жок жана Испанияда өзүнчө күч менен көрүнгөн "баа 

революциясы" биринчи кезекте ага терс таасирин тийгизген. Испаниянын 

Европанын башка өлкөлөрү менен соодасы пассивдүү мүнөзгө ээ болгон жана 
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өнөктөштөрү үчүн баалуу металлдарды алуунун негизги булагы болуп калган. 

Испаниядан алтын менен күмүштү алып кетүүгө бийлик тарабынан чектөөлөр 

коюлганына байланыштуу чет элдиктер үчү контрабандалык кул соодасы чон 

киреше алып келген. Өнүккөн Европа өлкөлөрү - Франция, андан кийин Англия - 

Пиреней державаларынын колониялык монополиясы үчүн күрөшкөн  [4, 240-б]. 

XVI кылымдын алгачкы жылдарында Испаниянын колониялык 

экспансиясынын дагы бир - Түндүк Африка багыты ачылган. 1497-жылы 

испандыктар Марокконун Жер Ортолук деңизинин жээгиндеги Мелилияны басып 

алышкан. Оран менен Беджайда өз ээликтерин бекемдегенден кийин, испандар 

1511-жылы Ливиядагы Триполини басып алып, чыгышка жол ачышкан. Триполини 

басып алып, испандыктар Египеттин дарбазаларына туш болушкан, бул мезгилде  

Индия океанындагы Португалиянын блокадасы бул султандыкты абдан алсыратып 

жиберген. Андан кийин испандар Алжирде карама-каршылыкка туш болушкан, 

анда жергиликтүү феодалдар 1516-жылы Испаниянын аскердик экспедициясын 

жеңишкен. 

Ошол эле учурда Жер Ортолук деңизиндеги стратегиялык кырдаал түп-

тамырынан өзгөрүп - Түрк Султаны Селим I Алеппонун жанындагы Египет 

Султандыгынын аскерлерин 1516-жылы августта талкалап, 1517-жылы январда 

Каирге кирген.  Сирия, Палестина жана Египет Осмон империясынын курамына 

кирген. Ошол мезгилден баштап Түндүк Африкада Испаниянын кызыкчылыктары 

түрк кызыкчылыктары менен кагылышкан. 

XV – XVI  кылымдарда, Улуу географиялык ачылыштар Европа саясатынын 

кескин, болуп көрбөгөндөй кеңейишине алып келген. Белгилүү дүйнөнүн чектери 

чексиз кеңейген. Бул Европа мамлекеттеринин басып алуучулук экспедициялары 

жана колониялык иш-аракеттеринин негизинде жеңилип калган калкты 

христианчылык миссионерлер тарабынан христианчылыкка өткөрүүгө жол ачкан. 

Бай, бирок аярлуу жана аскерий жактан алсыз аймактар басып алуучулар үчүн оңой 

олжо болуп калган. Эми колониялар үчүн атаандаштык Европа өлкөлөрүнүн 

ортосундагы ар кандай карама-каршылыктарга алып келген. XVI кылымдын экинчи 

жарымына чейин бул күрөш кескин кагылышууларга алып келген жок -  себеби бул 

чоң өндүрүш, эки алдыңкы колониялык державалардын - Испания менен 

Португалиянын үлүшүнө туура келген, ал эми Англия, Франция жана башка 

өлкөлөр дагы эле кенен аренага чыга элек болгон [2, 128-б]. 

Тез жана жырткычтык менен киреше табууну эңсеп турган испан жана 

португалиялык конкистадорлорго,   "бутпарастарга" карата ырайымсыздык менен,  

бардык кереметтерге ишенүү менен христиан дининин жайылышы чоң таасир 

берген. Байлык - алтын, күмүш, жыпар жыттуу заттар - бардык жерде колониялык 

ишканалардын негизги жана артыкчылыктуу формасы болгон; колониялык-калктуу 

конуштар алгач жергиликтүү элдин байлыктарын алуу же ошол байлыктардын 

булактарын табуу үчүн гана пайда болгон.  

XV кылымдын аягында башталган колониялык эпопея Европа 

экономикасынын муктаждыктары менен аныкталган. Ушул кылымдын орто 

чендеринен тартып, португалдык моряктар Африканын батыш жээгин бойлоп, 

түштүккө системалуу түрдө көчүп келишип, африкалык уруулардан, кулдарды, 

алтындарды  жана пилдин сөөгүнө арзан  сатып алып башташкан. Алар 

атаандаштарынан коркушкан эмес себеби  1479-жылдагы испан-португал 

келишими Португалияга Канар аралдарынын түштүгүндөгү ачылыштарга 

монополия берген. [4, 189-б]. 
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Европа өлкөлөрүнүн колонизатордук иш-аракеттери, албетте, Африкадагы 

салттуу маданиятка чоң таасирин тийгизген. Ошентсе да, Африка көптөгөн 

европалык маданияттарга чоң салымын кошконун жокко чыгара албайбыз. 
Колдонулган адабияттар: 

1. Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века / Ю.Л. Говоров. — М., 1987. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т. 2 / Л.С. Васильев. — М., 2003. 

3. Бюттнер Т. История Африки с древнейших времен / Т. Бютнер. — М., 1981. 

4. Родригес А.М. Новая история стран Азии и Африки XVI—XXвеков / А.М. Родригес. — М., 

2004. — 240-б 

Научный руководитель: Асипбаева М.Б., к.и.н., доцент 

Рыскулова А.К. 

Магистрантка 2 года обучения 

 

Проблемы совместного водопользования трансграничных рек в 

Центральной Азии 

 
Аннотация: В статье рассматриваются противоречия, возникшие по вопросу совместного 

использования трансграничных вод Центральной Азии и проблемы развития водных отношений – 

начиная с советского периода водного хозяйствования по настоящее время. Проводится анализ 

возникновения и развития конфликта интересов государств региона, связанного с доступом к 

водно-энергетическим ресурсам. Отмечается, что данная проблема является актуальной для 

региона в связи с особенностями положения и правового режима трансграничных рек в 

Центральной Азии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, трансграничные реки, сотрудничество, конфликт, водно-

энергетические ресурсы 

Annotation: The article discusses the contradictions that have arisen on the issue of joint use of 

transboundary waters of Central Asia and the problems of development of water relations - from the Soviet 

period of water management to the present. The analysis of the emergence and development of conflicts of 

interests of the States of the region related to access to water and energy resources is carried out. It is 

noted that this problem is relevant for the region due to the specific situation and legal regime of 

transboundary rivers in Central Asia. 

Keywords: Central Asia, transboundary rivers, cooperation, conflict, water and energy resources 

Аннотация: Макалада Борбордук Азиянын чек аралык сууларын биргелешип пайдалануу 

маселеси боюнча келип чыккан карама – каршылыктар жана суу чарбасынын совет мезгилинен 

баштап азыркы учурга чейинки көйгөйлүү маселелери, суу тармагын өнүктүрүү иштери каралат. 

Суу ресурстары менен энергетикалык булактарга жетүүгө байланышкан региондогу 

мамлекеттердин кызыкчылыктарынын кагылышуусунун пайда болушуна жана өнүгүшүнө талдоо 

жүргүзүү болуп саналат. Бул көйгөй Борбор Азиядагы чек аралык дарыялардын абалынын жана 

укуктук режиминин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу үчүн актуалдуу болуп саналат. 

Урунттуу сөздөр: Борбордук Азия, чек аралык суулар, кызматташуу, конфликт, суу-

энергетикалык ресурстар. 

 

Введение. Вода является одним из главных ресурсов на планете. Исторически 

у народов и государств, которые имели к ней беспрепятственный доступ, 

наблюдался быстрый рост экономики, развитие сельского хозяйства, а затем и 

промышленности. С прошлого по настоящее время многие региональные 

конфликты объясняются ухудшением состояния окружающей среды, ростом 

населения, нехваткой природных ресурсов, особенно плохим управлением и 

использованием водных систем. Водный фактор все больше оказывает влияние на 

характер отношений между государствами. Вода не признает государственных и 

политических границ, что делает государства взаимозависимыми с точки зрения 

водопользования. Особенно остро этот вопрос стоит в Центральной Азии. Регион 

характеризуется ограниченностью водных ресурсов, что порождает различные 

конфликты, которые к тому же усугубляются неравномерным распределением воды 

между входящими в него странами. Уже более 30 лет в Центрально-азиатском 
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регионе не утихают разногласия по характеру использования трансграничных 

водных ресурсов. Существенная доля используемых водных ресурсов берется из 

двух главных рек-Амударьи и Сырдарьи. 

Сырдарья течет из Кыргызстана через Таджикистан в Узбекистан и Казахстан, 

Амударья – из Таджикистана в Узбекистан и Туркменистан. Водные ресурсы 

Сырдарьи 74 % приходится на Кыргызстан, 14 % – на Узбекистан, 9 % – на 

Казахстан и 3 % – на Таджикистан. Более 80 % стока Амударьи, формируется на 

территории Таджикистана, 6 % – на территории Узбекистана, 2,4 % – в 

Кыргызстане, 3,5 % – в Туркменистане и 7,9 % – в Афганистане [1]. 

Использование водных ресурсов в регионе Центральной Азии имеет 

комплексный характер, объединяющий в себе политические, экологические, 

социально-экономические, водно-энергетические проблемы. Однако по отраслям в 

особенности энергетики и ирригации режима водопотребления, участники 

комплекса применяют противоположные подходы. 

Государства Центральной Азии можно разделить на две группы. В первую 

группу относятся государства верхнего течения Кыргызстан и Таджикистан, 

которые, не имея других богатств, вынуждены покрывать деятельность 

государственного хозяйства за счет гидроэнергетики. Во вторую группу входят 

государства нижнего течения - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан строящие 

свою экономику за счет земледелия и промышленности. Поэтому, для первой 

группы государств необходимо собирать воду летом и использовать зимой, то для 

второй группы предпочтительнее собирать воду зимой и пользоваться ею летом. 

Конкурирующие отрасли сельского хозяйства низовья и гидроэнергетики 

государств верховья подогревают серьезные споры в регионе [2], где каждое 

государство, следует исключительно своим национальным интересом.  Главы 

государств на протяжении всего периода обретения независимости так и не смогли 

прийти к договоренности в водном вопросе в регионе. 

Проблема пользования трансграничными водными ресурсами в Центральной 

Азии заключает в себе конфликтный потенциал, угрожающий региональной 

безопасности. По мнению Л. Сидоровой проблема совместного водопользования 

может обернутся катализатором межэтнических и межгосударственных 

столкновений: водопользование станет мощным рычагом политического и 

экономического давления для некоторых государств: регион Центральной Азии 

будет сильно зависим от объема водных ресурсов, особенно подвержен дефициту и 

его последствиям.: инициативы одной из сторон в использовании водных резервов 

нередко будут восприниматься как попытка оказать давление или закрепить 

доминирующее положение к определенным водным ресурсам [3]. В это связи 

одной из основных задач для государств Центральной Азии является поиск 

механизмов по учету интересов каждого государства, для обеспечения условий 

экономического развития, региональной безопасности и межгосударственного 

взаимодействия на многостороннем уровне. 

В Советском Союзе вопрос использования и распределения водных ресурсов, 

решалось Центральным аппаратом – Министерством водного хозяйства 

ориентированная на обслуживание экономических интересов региона. 

Распределение и использование водного ресурса основывалось на лимитах и 

балансе договорных обязательств союзных республик. Регулирование речного 

стока трансграничных рек было направлено на сбалансированное экономическое 

развитие всех пяти республик, сочетающих выработку электроэнергии и развитие 

аграрного сектора экономики. Дабы облегчить данную задачу в верховьях рек 
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строились водохранилища, что позволяло регулировать сток и не приводить к 

конфликтам союзных республик. 

Приоритет в Центрально-азиатском регионе отдавался орошаемому 

земледелию в Узбекистане и Казахстане. Так, из стока реки Сырдарьи Узбекистан 

получает 50,5%, Казахстан – 42%, Таджикистан – 7% и Кыргызстан – 0,5%. Сток 

реки Амударьи распределяется следующим образом: Узбекистану – 42,2%, 

Туркмении – 42,3%, Таджикистану – 15,2%, Кыргызстану – 0,3%. В свою очередь 

Кыргызстан и Таджикистан получал энергоресурсы из Узбекистана и Казахстана 

[4]. 

После распада СССР для новых независимых государств Центральной Азии 

встал сложный вопрос распределения водных ресурсов. Распавшаяся советская 

система в итоге оставила массу неурегулированных взаимных претензий. В 

последнее прежде всего входило определение объема водозаборных сооружений в 

условии рыночной экономики, изменение работы режима водохранилищ, 

истощение инвестиций в сектор водопотребления. Так стремление государств 

верхнего течения увеличить производство гидроэнергии шло наперекор интересам 

государствам нижнего течения требующая другого подхода в использовании 

водного ресурса, что обострило и негативно сказалось на межгосударственном 

взаимоотношении. Причина этого заложена в системе крайне неравномерного 

распределения трансграничных водных ресурсов. 

Обретя независимость государства Центральной Азии, стали сами 

распоряжаться водами трансграничных рек. При этом государства региона в 

отношениях между собой первоначально пытались применить опыт, накопленный в 

период Советского Союза. Однако новая геополитическая реальность требовала 

новых соглашений и договоренностей по совместному использованию 

трансграничных рек.  

Попытки урегулирования водного вопроса через международно-правовые 

механизмы предпринимались республиками Центральной Азии с момента 

обретения независимости. Первый шаг давшее начало переговорному процессу 

стало Ташкентское заявление, принятое в октябре 1991 года первыми лицами 

водохозяйственных ведомств государств региона. В ней шла речь о совместном 

использовании вод трансграничных рек на общих принципах, с учетом интересов 

каждого государства [5]. В феврале 1992 года в г. Алматы министрами водного 

хозяйства государств было подписано соглашение о создании Межгосударственной 

Координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), органа для проведения 

согласованной политики водопользования водных источников и их экономией.  

Очень скоро выяснилось, что соглашения и договора, заключенные в 1992 

году, не соответствует политике стран верхнего теченья. Многие пункты в Алма-

Атинском соглашении имели размытые формулировки без обязательств. Основная 

часть вод из верхнего бассейна использовалась в нижнем, переставая удовлетворять 

потребности экономического развития государств региона, а компенсационный 

механизм в рыночной экономике не срабатывал. В следствии чего начали 

обостряться межгосударственные конфликты по воде. 

Первое проявление конфликтности возникло в 1993 году, когда государства 

низовья стали повышать ценны на газ и нефть, поставляемые в обмен на воду 

государствами верховья [6]. Кыргызстан и Таджикистан стали перед выбором либо 

платить по международным расценкам, (что сильно ударило бы по их неразвитой 

экономике) либо развить свою гидроэнергетику. Государства сделали выбор в 

пользу развития собственной гидроэнергетики. Плотины, используемые в 

советский период для ирригационного снабжения Узбекистана и Казахстана, стали 
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использоваться в гидроэнергетическом режиме. Это предполагало сброс воды в 

зимний период, накапливание воды летом с угрозой для поддержания стабильного 

стока на орошение полей государств по нижнему течению, что привело к 

напряженности в регионе. 

Водные ресурсы стали предметом торга между государствами. Обе стороны 

хотели учесть преимущественно собственные интересы, даже если они шли в 

разрез интересам соседних государств. Кыргызстан и Таджикистан считали, что 

вода является внутригосударственным богатством, когда как государства низовья 

Казахстан, Туркменистан и в особенности Узбекистан рассматривали воду как, 

общий ресурс на который имеют равные права все государства региона. Несмотря 

на это государства осознавали, что управление водными ресурсами в сложившихся 

условиях требует согласованных действий обеих сторон. Так 1995 году была 

подписана Нукусская декларация, в которой государства признали возрастающий 

дефицит водных ресурсов и необходимость развивать многостороннее 

сотрудничество. Кроме этого, республики соглашались с ранее подписанными 

соглашениями в сфере водных ресурсов [7]. Подписанные соглашение в первое 

время сглаживали конфликт, но несоответствие интересов сторон продолжал 

углублять конфликтный потенциал.  

Большая часть заключенных в период с 1998 по 2004 года двусторонних 

договоров оказывались не эффективны, так как многие детали были не доработаны. 

Единственным успешным соглашением эффективного регулирования 

трансграничных вод, стало соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном об 

использовании вод Чу и Талас. Главной особенностью соглашения стало 

совместное обслуживание и ремонт водной инфраструктуры указанных рек. 

Соглашение основывалось на двух принципах: график и объем водозабора обоих 

стран регулировался по нормам советского периода, государство ниже по течению 

было обязано компенсировать часть расходов государству верхнего течения за 

обслуживание инфраструктуры пропорционально объему водозабора, взятого из 

данной инфраструктуры. 

Зима 2008 года оказалось – самой холодной за многие десятилетия. В связи с 

чем государства верховья Кыргызстан и Таджикистан объявили о планах вернуть 

разработанные в советский период проекты по строительству Камбаратинской и 

Рогунской ГЭС. Строительство крупных ГЭС в Кыргызстане был продиктован не 

только по экономическим соображениям, но и политическим целям укрепления 

национального государства [8]. Касательно же Таджикистана строительство ГЭС - 

«Это вопрос жизни или смерти [9]» заявил президент Таджикистана Э.Рахмон на 

международном медиафоруме в Москве [10]. Данное заявление вызвало волнение у 

стран низовья ведь это могло привести к нехватке воды на их территории и 

созданию рычага влияния у стран верховья. Особое недовольство выразил глава 

государства Узбекистана Ислам Каримов во время визита в Казахстане 2012 году, 

не исключал, что водно-энергетические проблемы в Центральной Азии в будущем 

«могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное 

противостояние, но даже войны» [11].  

Острее всего стоял вопрос о строительстве на реке Вахш Рогунской ГЭС в 

Таджикистане. Демонстрируя свое нежелание мириться с возможными угрозами, 

Узбекистан пытался оказать давление на руководство соседних государств 

применяя энергетическую и транспортную блокаду [12]. Выступая против 

строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане Узбекистан выдвинул следующие 

выводы: Экологические - проект может оказать негативное влияние на судьбу 

Арала; Экономически - сток воды в летний период может сократится на 18%, а в 
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зимний период наоборот возрастет на 54%, что в итоге может привести к 

затоплению орошаемых полей и ухудшит водную ситуацию в стране. 

 В основе выдвинутых аргументов – основное опасение заключалось в том, 

что Кыргызстан и Таджикистан смогут контролировать в одностороннем порядке 

сток трансграничных вод, создавая тем самым угрозу интересам национальной 

безопасности государств нижнего течения. Несмотря да давление государств 

низовья президент Таджикистана Эмамоли Рахмон решил продолжил проект по 

строительству. Так в 2018 году был запущен первый агрегат, а на следующий год 

второй агрегат. Конфликт был и в Кыргызстане по поводу строительства 

Камбаратинских ГЭС. В строительстве в первую очередь был против Узбекистан. 

Ислам Каримов президент Узбекистана испытывал опасения по поводу прорыва 

плотины, поскольку проекты ГЭС реализовывались на сейсмически опасных зонах. 

Позиция Узбекистана ровно как, и позиция Кыргызстана и Таджикистана 

оставалась неизменной, что могло в результате привести к обострению конфликта.  

Положение изменилось с приходом новой правящей элиты в Узбекистане. 

Шавкат Мирзиеев взял курс на налаживание отношений с соседними 

государствами и ослаблению конфликтного потенциала между ними. Новый 

президент Узбекистана определил Центральную Азию «главным приоритетом 

своей внешней политики». В ходе визита 2017 году в Кыргызстан Президент 

Узбекистана продемонстрировал готовность к конструктивному диалогу по 

совместному строительству Камбаратинкому ГЭС-1 «Мы будем вместе строить 

Камбаратинскую станцию. Потому что она нам необходима, нужна. Потому что, 

если мы возрождаем и говорим, что история нас не простит, мы должны это делать 

взвешенно, разумно, чтобы это было выгодно для двух сторон. А это выгодно» [13]. 

Заключенные договоренности были так же подтверждены в ходе визита Шавката 

Мирзиеева в город Бишкек 2021году. Что же относительной Рогунской ГЭС 

позиция Узбекистана так же смягчилась. После визита президента Узбекистана 

2018 году в Таджикистан, правительства двух государств выпустили совместное 

соглашение, в котором подчеркивалась важность для Центральной Азии 

существование и строительство гидроэнергетических сооружений для решения 

водно-энергетических проблем [14]. 

В заключение можно сказать, что проблема использования трансграничных 

вод в регионе остается неразрешенной. Неудачи совместного водопользования 

объясняются следованием каждого государства исключительно своих 

национальных интересов. После обретения независимости главами государств было 

подписано множество соглашений по водно-энергетическим ресурсам, 

образованны новые учреждения, созданные для регулирования водных вопросов.  

Однако соглашения и договоренности часто оказывались не эффективны, ввиду 

недоработки соглашений. В связи с этим выработка механизма, учитывающего 

интересы каждого государства в использовании водного потенциала, остается 

одной из приоритетных задач государств. Недостаток согласованного 

межотраслевого взаимодействия государств, приводит к нарушению 

договоренностей и к росту взаимного недоверия между сторонами. Поскольку 

доверие является основополагающим элементом водной дипломатии, необходимо 

снять острые противоречия и установить добрососедские отношения, тем самым 

облегчив процесс прояснения неопределенности в решениях управления водно-

энергетическими ресурсами. В итоге вода из инструмента политического торга 

станет инструментом сотрудничества.  
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ХIХ кылымда Борбордук Азиядагы “Улуу оюн жана англия-орус 

атаандаштыгынын” пайда болушу жана өрчүшү 

 
Аннотация. Макалада  Евразия континентиндеги ―Чыгыш маселеси‖ деп аталган ошол 

мезгилдеги эл аралык татаал маселенин тегерегинде Англия менен Орусиянын кызыкчылыгынын 

тирешүүсү баяндалат. Ошондой эле орус-англис карама-каршылыгынын пайда болушу жана 

жыйынтыгы каралды. 

Негизги сөздөр: Англия, Орусия, Памир, Афганистан, Хива хандыгы, Кокон хандыгы, 

Бухара эмираты, Борбордук Азия, англо-орус, миссия, дипломатия. 

Аннотация. В статье исследуется международные отношения между Англией и 

Российской империи вокруг  вопроса ―Большой игры. А также рассмотрены появление этого 

противоречие между странами и итоги. 

Ключевые слова: Англия, Россия, Памир, Афганистан, Хива, Коканд,Бухара, Центральная 

Азия, англо-русская, миссия, дипломатия. 

Abstract. The article explores international relations between England and the Russian Empire 

around the issue of "Big Game‖. And also considered the emergence of this contradiction between the 

countries and the results. 
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Евразия континентиндеги ―Чыгыш маселеси‖ деп аталган ошол мезгилдеги 

эл аралык татаал маселенин тегерегинде Англия менен Орусиянын кызыкчылыгы 

тирешип турган эле. Азиянын түштүгүндөгү Индияга окшогон чоң өлкөнү ээлеп 

турган Англия менен Сибирь, Казакстандын талаалары аркылуу улам төмөндөп 

келе жаткан Орусия баскынчыларынын келечектеги колониялык объектиси 

Борбордук Азия болчу. Орусиянын борбордук Азияга жылышы, бул жерлердеги 

өлкөлөрдү европалык, өзгөчө англиялык саясаттын маселесине айландырган жана 

Орусия менен Англиянын тирешүүсүнө алып келген[1.c.31]. 

Орусия менен Чыгыш өлкөлөрүнүн мамилеси ошентип, эми  ―мурункудай 

үйдөгү ички маселенин алкагынан Европа саясатынын кыртышына‖ чыкты деп 

белгилейт ошол мезгилдеги Орусия өкмөтүнүн тышкы саясат боюнча 

билермандары. 

ХIХ кылымдын ойчулдарынын бири Ф. Энгельс өзүнүн ―Орусиянын Орто 

Азиядагы жүрүшү‖ деген макаласында орус-англис теңтайлашуусу жөнүндө айтып 

келип, 1839-жылы Англия менен Орусия экөө тең бир эле мезгилде Орто Азияга 

армия жиберишкенден кийин бул эки державанын Аму дарыясынын бассейни 

ченде кагылушуусунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө талаштар жүрө баштады деп 

жазат[1.c.31]. 

1839-жылы болгон Англиянын жана Орусиянын согуштук аракеттеринде 

кандайдыр бир диалектикалык карама-каршылык да, ошол эле учурда биримдик да 

бар эле. Максаты басып алуучулук, өз кызыкчылыгын канааттандыруу болгон бул 

өчүгүшкөн эки державанын мүдөөлөрү башка-башка болгону менен, аны аткаруу 

ыкмасы катарында согуштук акциялардын мүнөзү, мөөнөтү жана негизи бир 

экендигин Лондондогу орус элчиси Ф. И. Брунновдун Орусиянын тышкы иштер 

министри К. В. Нессельродоге жиберген билдирүүсүндө айтылган. Ал ошол 

кездеги Европадагы эл аралык мамилелерде Англия менен Орусиянын ана башчы 

ролу ачык көрүнүп калган мезгилде согуштук акциялар башталды, ошондуктан 

англо-орус мамилелеринде ―европалык жана азиялык саясат, эки саясатты эмес, бир 

саясатты‖ түзөт деп жазат.  

ХIХ кылымдын экинчи жарымынан баштап Борбор азиядагы геосаясий 

коопсуздук, регионалдык системадагы орду ого бетер күчөдү. Анткени, эки улуу 

державалардын, эки келишпес геосаясий душмандынУлуу Британия менен Орус 

падышачылыгынын азиядагы чек арасынын жакындашы буга түрткү болду. Улуу 

Британия 50-жылдардан баштап региондо экспансиялык саясатын жандандырат. 

1854-жылы Ост-Инд компаниясы менен Афганистандын эмири Дос Мухамед 

коргонуу жана чабуул коюу боюнча Англия менен Афганистандын ортосунда 

келишимге кол коюлат. Англиялык өкмөт Афганистандын территориясын 

кеңейишин ар тараптан колдоп, айрыкча көзкарандысыз өзбек жана тажик 

хандыктарын басып алуунун эсебинен жүргүзүүгө тукурган. 

Орто Азияга орус армиясынын жылыш, 1865-жылы генерал Черняевдин 

Ташкентти басып алышы, генерал Фон Кауфмандын Самаркандды каратышы, Улуу 

Британиялык төбөлдөрдүн арасында тынсыздандырууну пайда кылып, ал тургай 

англиянын аскер теоретиги Генри Роулинсон, орустардын аскери Орто Азияны 

басып алуу менен, чыгышка карай тереңдеп жылышы, Улуу Британиянын 

Индиядагы ээликтерине түздөн түз коркунуч келтирет деп белгилеген. 1863-1864-

жж. Орто Азияга саякат жасаган белгилүү чыгыш таануучу, көрүнүктүү Азия 

изилдөөчү венгер окумуштуусу англофил Армений Вамбери Орто Азиядан 

Будапеште баргандан кийин өз өлкөсүндө Азияга кызыкчылык аз экендигин билип, 
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1864-жылы Лондонго келип басма сөз аркылуу англиялык аскер төбөлдөрүнө 

Орусия жакын арада Орто-Азияны бүт басып аларын билдирген. Ошондой эле ал: ― 

Орусия Түркстанды каратып алгандан кийин Афганистанга же Түндүк Индияга көз 

артпай коѐ албай тургандыгын айтып бере турган саясатчыны көрүүгө 

куштармын‖деп көкөлөтө жазган[2.c.138]. 
Чындыгында эле ХIХ кылымдын 60-70-жылдарында Чихаев, С. Хрулев 

кийинчерээк Скоболев сыяктуу орус аскер төбөлдөрүнүн жана саякатчыларынын 

арасында Орто Азияга карата катуу чабуул коюуну жана андан ары Түндүк 

Индияга карай жүрүш жөнүндө ар кандай долбоорлорду жазышкан. Мисалы, 

Хрулев 60-жылдардын башында согуш министрине жазган катында мындай деп 

белгилеген: ―Азырынча Орто Азия Индия менен Орусиянын ортосунда тынчтык 

мезгилде турганда, Англия Гиндикуш тоосун ашып өтүү үчүн адегенде 

афгандыктарды басып алып, эртеби кечпи сөзсүз каратып алат. Андан кийин 

Түркстанга колун созуу менен биздин чек арага жакын келет‖деген оюн айтуу 

менен отуз миң аскер менен чабуул коюуну сунуштаган. Ошондуктан, англиялык 

саясатчылар менен дипломаттарынын тынчсыздануусу бекеринен эмес болчу. Бул 

маселе боюнча жазган кээ бир советтик окумуштуулардын ―англиялык 

саясатчылардын орус падышачылыгынын Индияга көз артышы ойдон чыгарылган 

нерсе деп белгиленгендиги‖ чындыкка дал келбейт[2.c.138]. 

Падышачылык өкмөттө да Орто Азияны ээлөө, анын ичинде Памирди 

каратып алуу боюнча да бир пикир болгон эмес. Жогоруда белгилегендей Аскер 

министирлиги тарабынан, анын арасында ―Түркстан аскер-губернатору жана башка 

бир топ аскер адамдары Памирди басып алуунун активдүү жактоочулары болгон‖. 

Экинчи жактан Фон Гирс башында турган Тышкы иштер министирлигинин 

өкүлдөрү Улуу Британия менен абалды курчутуп албоодон кооптонушуп көбүнчө 

дипломатиялык жолдор менен аракеттенүүнү жакташкан. 

Улуу Британия менен Орусиянын ортосундагы Азиянын стратегиялык 

мааниси бар Памирди ээлөө үчүн согуштук-саясий тирешүүсү ―Памир маселеси‖ 

деген чоң маселени туудурду. ―Памир маселесинин‖ чыгышын кээ бир советтик 

окумуштуулар жана ошондой эле революцияга чейинки орус басма сөзүндө 80-90-

жылдарда эле башталган деп жазып жүрүшөт. Орустардын Кашкардагы 

консулунун 1892-жылы Азия департаметине жазган жашыруун билдирүүсүндө 

―Памир маселесин эгер ушундай атай турган болсок, ал мындайча келип чыккан: 

биринчиден, Түркстан админстрациясы Кокон хандыгын каратып, Фергана 

областын түзгөн мезгилде, Кокон хандыгына таандык Памир жергесине көңүл кош 

мамиледе кылгандыктан, экинчиден, биздин чек ара комиссарларынын Фергана 

областынын Чыгыш Түркстан менен чектешкен жерлерин туура эмес 

бөлгөндүгүнөн чыгып олтурат‖, деп жазган[2.c.138]. 
Падышалык өкмөт Түркстан крайын анын администрациясын кайрадан 

түзгөн кезде Памир районуна көп көңүл бөлгөн эмес. Ал согуш министрине памир 

маселеси жөнүндө жазган отчеттордо даана байкалып турат: ―Памир маселеси 

өзүнүн маанилүүлүгүнө карабастан Азия үчүн анча баалуулука ээ эмес. Памирдин 

жардылыгы жана калкынын аздыгы анын экономикалык жактан маанисин жоготот. 

Биздин белдүү аскери адамдардын айтуучу боюнча аймак анча чоң эмес отряддын 

жүрүшүнө жана согуш аракеттерин жүргүзүүгө ыңгайсыз‖. Орус аскер 

төбөлдөрүнүн Памирди жеңиши бул ички гана фактор, а чындыгында ―Памир 

маселесинин‖ чыгышына биринчиден, алдыда белгилегендей Россия жана 

Англиянын Орто Азияга карай жылышы жана эки империянын эртеби кечпи чек 

арасынын жакындашы буга түрткү болгон. Экинчиден, 1876-жылы орус 

падышачылыгы Кокон хандыгын жоюп, анын ордуна Түркстан генерал-
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губернаторлогуна караштуу Фергана областын түзүлүшү менен орус 

империясынын колониялык ээликтеринин кеңейиши Англиянын ого бетер 

кызгануусун күчөткөн.  Үчүнчүдөн жана негизинен бул батыш тарыхнаамасындагы 

жазылып, көп көңүл бөүнүп жүргөн ―Чоң оюндун‖ (Большая игра) же орус 

тарыхнаамасында ―чыгыш маселеси‖ деген теманын уландысы. М. А. Терентьев:  
―Ошентип Памир маселеси 10 жылга чукул жатып кала жаздады. Биз аны 

баштадык‖деп белгиленгендиги бекеринен эмес[2.c.140]. 

Жогоруда айтылгандай эки улуу империянын колониялык ээликтерди 

кеңейтүү процесси 60-жылдарда эле дүйнөлүк тышкы саясатта бул державалардын 

ортосундагы чыр чатакка алып келүүсү белгилүү эле. Ошол себептен британиялык 

өкмөт Англиянын тышкы иштер министри лорд Кларендон 1869-жылы Орусиянын 

Лондондогу элчиси барон Бруновго орус армиясынын Орто Азияны басып 

алышынын натыйжасында англиялык коомчулуктун арасында өкүм сүргөн 

тынчсызданууну басаңдатуу максатында, эки державанын ортосунда нейтралдуу 

зона түзүүнү сунуштаган. Бул сунушка падышачылык Орусиянын тышкы иштер 

министри Горчаков макул болуу менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр башталган. 

Анын натыйжасында 1869-жылы англо-индиялык администрациясынын өкүлү 

Дуглас Форсайт атайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Санкт-Петрбурга келген. 

Англия нейтралдуу зона катарында Афганистанды колдонууну сунуштаган. Ошону 

менен бирге келечекте Афганистанга өз бийлигин жайылтууну көздөгөн.  Алгач 

бул сунуш Орусия тараптан колдоого алынган эмес. Анткени, Афганистан Аму-

Дарыянын түштүк куймасындагы бардык аймактарга ээ болууга аракеттенген. Ал 

эми Бухара хандыгы бул аймактарды өзүнүкү деп эсептеген. Ошондуктан, Орусия 

Англиянын таасириндеги Афганистандын эмес Бухаранын кызыкчылыгын жогору 

койгон. Орус дипломатиясы Англиядан Балх, Кундуз жана Бадахшанды 

Афганистандын тарабына каратып албоого кепилдик берүүсүн өтүнгөн. Д. Форсайт 

менен согуш министри Милютиндин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, бул анын 

келишимдин 1-этабында төмөндөгүдөй келишимдерге токтолгон: 

―1. Афганистандын территориясы эки тараптан тең ―нейтралдуу зона‖ (көз 

карандысыз) деп белгиленип, британиялык индия менен Орто-Азиядагы Орусия 

империясынын ээликтеринин ортосунда буфер катары кызмат аткарат. 

2. Бадахшан хандыктары көз каранды эмес жана ал Афганистанга баш 

ийбейт деп белгилегенген.  

3. Бадахшан хандыктары Афганистанга таандык эмес жана көз карандысыз 

деп таанылсын‖. 

Мына ушинтип британ өкмөтү ар кандай жол менен орус падышачылыгын 

Афганистанга жакын жолотпоого аракет кылып, ошону менен бирге эле 

Афганистанды ―нейтралдуу зона‖ кылабыз деген оюн уланта берген. Негизинен 

сүйлөшүүлөрдүн алгачкы этабы эч жыйынтыктсыз аяктаган.  
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Каныбек кызы Айпери 

2-чи окуу жылынын магистранты 

ИСЛАМДЫН БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕССТЕРГЕ 

ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 
АННОТАЦИЯ. Арабдар Орто Азияга басып киргенден кийин бул аймакта ислам дини 

үстөмдүк кыла баштаган. Союз учурунда социалисттик идеологиянын айынан аймакта исламдын 

өнүгүүсүнө шарт жок болчу. Борбор Азиянын беш өлкөсү эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ислам 

дини кайра жарала баштаган. Бул макалада ислам идеяларынын аймактагы жайылышы 

талкууланып, ислам кайра жаралуусунун Борбор Азияга тийгизген таасири талданат. 
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АННОТАЦИЯ. После того, как арабы вторглись в Центральную Азию, ислам начал 

доминировать в этом регионе. Во время СССР из-за социалистической идеологии ислам в регионе 

не имел условий для развития. После получения независимости пяти центрально-азиатских стран, 

началось возрождение ислама. В данной статье рассматривается распространение исламских 

идей в регионе, проводится анализ влияния исламского возрождения в Центральной Азии.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Центральная Азия, Ислам, экстремизм,  Узбекистан, Кыргызстан, 

Таджикистана. 

ANNOTATION. After the Arabs invaded Central Asia, Islam began to dominate the region. 

During the Soviet Union, due to the socialist ideology, Islam in the region did not have the conditions for 

development. After the independence of the five Central Asian countries, the revival of Islam began. This 

article discusses the spread of Islamic ideas in the region, analyzes the impact of the Islamic revival in 

Central Asia. 

KEYWORDS. Central Asia, Islam, extremism, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. 

 

Бүгүнкү күндө эч бир дин ислам сыяктуу дүйнөлүк саясаттын жеке 

көрүнүштөрү менен мындай талаш-тартыштарды жана карама-каршы өкүмдөрдү 

чыгарбайт. Ислам дүйнөлүк диндердин бири катары бардык мусулман 

коомдорунун коомдук жана саясий турмушунда маанилүү роль ойноп келген жана 

азыр да ойноп келет. Соңку мезгилде илимпоздордун жана саясат таануучулардын 

талкуу объектилеринин бирине Ислам жана ислам фактору көйгөйү айланууда. 

Ушул убакка чейин эч бир энциклопедияда, окуу китебинде «Ислам фактору» 

термининин бирдиктүү аныктамасы жок жана ар кайсы окумуштуулар ар кандай 

аныктамаларды берип келишет. Бул учурда, бул аныктамалардын бирине кайрылуу 

жөндүү. Белгилүү тажик саясат таануучусу Абдулло Рахнамо өзүнүн 

макалаларынын биринде ―Ислам факторун‖ мындайча түшүндүргөн: ―...―Ислам 

фактору‖ деп мен ―Исламдын салмагын‖ айтып жатам: Ислам түзүмдөрү жана 

уюмдары, ислам диниятчылары, Исламдык саясий жана саясий эмес кыймылдар, 

ислам маданияты жана баалуулуктары, каада-салттары жана менталитети, 

мусулман калкы, ислам билими ж.б. [1]. Бул макалада биз бул окумуштуунун 

аныктамасынын негизинде изилдөөгө кайрылабыз. 

Бүгүнкү күндө ислам фактору өзүн бир нече деңгээлде көрсөтүүдө (улуттук 

– бир мамлекеттин ичинде, аймактык – бир аймактын ичинде, глобалдуу – бул жер 

бетинде 1,5 миллиарддан ашык калкы бар бүткүл мусулман дүйнөсү). Регионалдык 

деңгээлде (мисалы, Борбордук Азияда) «ислам фактору» астында ориенталисттер 

«өз ара тыгыз жана туруктуу байланышта болгон мусулман мыйзамдарын, каада-

салттарын, үрп-адаттарын, мусулман элдеринин үрп-адатын камтыган ар кандай 

ислам баалуулуктарынын жыйындысы» дегенди билдирет. бул элдердин 

конкреттүү тарыхый, саясий, экономикалык, социалдык-маданий практикасы 

менен»[5, 23]. Бул жоромол боюнча, Борбор Азиядагы ислам фактору – бул, 

биринчи кезекте, аймактын мусулмандарынын өздөрү, каада-салттары, үрп-

адаттары жана алардын иш-аракетине байланышкан бардык нерселер. 

https://www.postsovietarea.com/index.php/jour/search/?subject=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.postsovietarea.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Исламдын биздин аймактагы орду жана ролу исламдын салттуу 

аймактарынан айырмаланып, спецификалык өзгөчөлүктөргө ээ. Борбордук Азия 

дүйнөлүк ислам мурасынын борборлорунун бири болуп саналат - ири диний 

тарыхый борборлор - Самарканд жана Бухара анын аймагында жайгашкан, ал улуу 

хадисчилер Имам Аль-Бухари жана Ат-Термизи, ошондой эле туулган жери болуп 

саналат. улуу олуялар - суфий агымдарынын негиздөөчүлөрү - Ахмад Ясауи жана 

Накшбанди. Борбордук Азия тарыхый жактан Жакынкы Чыгыштагы ислам 

цивилизациясынын борборлору менен Россиянын мусулман калкынын – 

Татарстандын, Түштүк Сибирдин, Поволжьенин, Кавказдын жана Закавказиянын, 

Батыш Кытайдын (Синьцзян-Уйгур автономиялык району) жана Түндүк Индиянын 

( Кашмир жана Бангладеш). Тарыхый калыптанып калган салтка ылайык, 

Борбордук Азиянын түпкү калкынын басымдуу бөлүгү суннизмдин салттуу 

агымдарынын бири болгон орточо ханафий мазхабын карманышат [4, 273]. 

Тарыхый фактыларга караганда, ислам бул аймакка VII кылымдын аягында 

кирген. Ал эми белгилүү бир убакыттан кийин ислам жалпы кабыл алынган 

нормаларды жана тарыхый салттуулукту өзүнө сиңирген. Ислам туруктуулуктун 

фактору жана тышкы душмандарга каршы курал катары Борбор Азия чөлкөмүнүн 

башкаруучулары тарабынан колдонулган. Көрүнүктүү тажик тарыхчыларынын 

бири К.Абдуллаев белгилегендей, ―Ислам Борбор Азиянын коомдук жана саясий 

турмушунда маанилүү, бирок чечүүчү ролду ойногон жана ойноп жатат. Көптөгөн 

кылымдар бою ал Борбордук Азиядагы режимдерге легитимдүүлүктү жана 

салыштырмалуу туруктуулукту камсыз кылып, коомдук-саясий мамилелердин 

маанилүү жөнгө салуучусу болуп келген. Өзгөчө учурларда, Ислам жихаддын 

негизи болуп кызмат кылган - тышкы агрессияны, атап айтканда, колониялык 

кампанияларды жана империялык басып алууларды кайтаруу үчүн массалык 

мобилизация [2, 31]. Борбордук Азия элдеринин турмушундагы диний аспектилер 

XIX кылымдын аягына чейин түп-тамырынан бери өзгөрүүсүз калган. Исламга 

карата СССР доорун бир нече этапка бөлүүгө болот: биринчи этапты динге каршы 

согуш (кудайсыз беш жылдык план, сталиндик репрессиялар), 1917-жылдан 

Экинчи дүйнөлүк согуш башталганга чейин деп мүнөздөсө болот. ; экинчи этап - 

1940-жылдан 60-жылдардын аягына чейин бийлик исламды өз кызыкчылыгында 

колдонгон учур; үчүнчү этап - исламга карата жумшак мамиле жана улуттук өзүн-

өзү аң-сезимдин кайра жаралышынын жана Советтер Союзунун элдеринин диний 

кайра жаралышынын башталышы. 1990-жылдардын башында Советтик 

империянын кулашы жана мурдагы советтик республикалардын мамлекеттик 

эгемендүүлүккө ээ болушу Борбор Азиядагы исламдын тагдырынын жаңы 

башталышы болуп калды. Коммунизмдин кыйрашы жана анын натыйжасында 

постсоветтик мейкиндикте пайда болгон идеологиялык боштук улуттук 

баалуулуктардын башатына кайтууга шарт түздү. Алардын бири, албетте, ислам 

салттарын кайра жаратуу болду. Тез арада жаңы мечиттер курулуп, исламдык 

кыймылдар пайда болуп, жаңы медреселер ачылып, аймакка чет өлкөдөн келген 

мусулман дин кызматкерлеринин агымы кирип келди. Орто Азияда (айрыкча 

Тажикстан менен Өзбекстанда) исламдык саясий кыймылдын пайда болуу тарыхы 

анын СССР кулаганга чейин дээрлик жаралганын көрсөтүп турат. Бирок Советтер 

Союзунун масштабында 1990-жылдын июнь айында Астраханда ―СССРдин кайра 

жаралуу ислам партиясы‖ түзүлүп, анын уюштуруучулары (ал тургай 

Тажикстандан да) өздөрүнүн максатын – конституциялык жол менен советтик 

мусулмандар үчүн шарттарды түзүп берүүнү жарыялашкан. ―Ислам долбоорун‖ 

ишке ашыруу ыкмалары, андан кийин ислам шариятынын принциптерине ылайык 

жашоого мүмкүнчүлүктөр бар. Андан кийин Өзбекстан менен Тажикстанда 
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партиянын бөлүмдөрү пайда болуп, анын активисттери региондун башка 

өлкөлөрүндө да ушундай структураларды түзүүгө аракет кылышкан, бирок ар 

кандай себептерден улам ишке ашпай калган. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн 

эгемендигинин алгачкы жылдары биринчи кезекте өз элдеринин улуттук-маданий 

өзгөчөлүктөрүн калыбына келтирүү менен алек болуп, анда ислам динине орун 

берилген[6]. Ошол мезгилде, өзгөчө Тажикстан менен Өзбекстанда ислам фактору 

саясий процесстин маанилүү таасир этүүчү элементтеринин бирине айланды, аны 

эске албай коюуга мүмкүн эмес эле. Мамлекеттик эгемендүүлүккө ээ болгондон 

кийин Борбор Азия өлкөлөрү өз кезегинде Ислам Кызматташтык Уюмуна (ИКУ) 

мүчө болушкан. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн мусулман дүйнөсүнүн аймагына 

кириши ИКУ өлкөлөрү жана жетекчилиги тарабынан абдан жакшы кабыл алынды. 

Ошол эле учурда Борбор Азия чөлкөмүндөгү республикалардын уюмдун катарына 

кириши мусулман дүйнөсү тарабынан алардын ислам маданиятынын тарыхый-

маданий аймагына кайтып келиши катары бааланган [3]. 

Тажрыйба көрсөткөндөй, саясий исламды мыйзамдаштыруу жана анын 

укуктук саясаттын негизги агымына өтүшү, ошондой эле светтик бийлик менен 

исламдын ортосундагы мамилелерди куруунун спецификалык модели заманбап 

коомдогу тынчтыктын жана туруктуулуктун ачкычы болуп саналат. Ислам 

туруксуздаштыруучу фактор боло албайт, бирок исламды туура эмес түшүнүп, ар 

кандай саясий топтордун жеке кызыкчылыгын көздөгөн куралы катары колдонуусу 

коомдун туруксуздугуна алып келиши мүмкүн. 

Ал эми Борбор Азиядагы ислам факторунун келечеги элдин жарандык жана 

диний билиминин жогорулашынан, калктын жашоо деңгээлинин сапаттык жактан 

жакшырышынан жана, албетте, мындан ары да көз каранды деген тыянакка келсе 

болот. аймак өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнүн исламга болгон мамилеси. 
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