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Көрҥнҥктҥҥ окумуштуу жана ардактуу педагог агайыбыз! 

 

Урматтуу Жаныбек Жакыпбекович!!! 

Сизди Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин эмгек жамааты 75 жаш 

кутман курак юбилейиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайт!!! 

Сиз бүт өмүрүңүздү ак эмгекке арнап, илимий жана агартуу жаатында  

татыктуу иштеп келатасыз. Эмгек жолуңузду почта бөлүмүндө жумушчулуктан 

баштап,  СССРдин тарыхы кафедрасынын окутуучусу, совет мезгилине чейинки 

СССРдин тарыхы кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу, доценти, Түркстан, 

Кавказ жана Росия элдеринин тарыхы кафедрасынын доценти,  Азия жана Африка 

өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын профессору, Байыркы жана орто 

кылымдардагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы кызматтарын 

аркалап, азыркы күнгө чейин Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын профессору 

болуп талыкпай эмгектенип, билим кениңизди студенттерге, келечектеги тарыхчы 

адистерге арнап келе жатасыз.   

Сиз  факультеттеги жамаатыбыз менен урматтап-сыйлаган, ишиңизге так, 

жаш-карыга бирдей жасаган адамгерчиликтүү мамилеңиз, кичи-пейил 

сапаттарыңыз менен үлгү боло турган ардактуу Агайыбызсыз.  Бүт 

тажрыйбаңызды, билимиңизди факультеттин илимий, окуу-тарбия иштерин алдыга 

жылдырууга жумшап, ар дайым аракет кылып келесиз.  

Сизди коомчулук, илимий чөйрө педагогдук ишмердикти илим менен 

айкалыштырып келаткан мыкты илимпоз катары да жакшы тааныйт. ХІХ к. экинчи 

жарымы – XX к. башындагы Орто Азиядагы революциялык жана улуттук-

боштондук кыймылдардын советтик тарыхнаамасы (Кыргызстандын материалдары 

боюнча) жана Кыргызстандын ХІХ к. экинчи жарымы – XX к. башындагы 

социалдык-экономикалык жана саясий тарыхынын тарыхнаамасын талыкпай 

изилдеп, азыркы мезгилге чейин көптөгөн илимий табылгаларды тартуулап 

келатасыз. Сиздин илимий табылгаларыңыз бир канча бараандуу илимий 

басылмаларга чыгып келатат, кыргыз тарыхы боюнча эмгектердин авторлорунун 

катарына кирдиңиз. Илимий кадрларды тарбиялап өстүрүүгө да өз салымыңызды 

кошуудасыз. Ушунун баары Сиздеги илимий көрөңгөнүн, эмгекчилдик, илимий 

чынчылдык, жигердүүлүк сыяктуу асыл сапаттардын арбындыгын көрсөтөт жана 

Сизге болгон урмат-сыйды арттырат. Үзүрлүү эмгегиңиз мамлекет, коомчулук 

тарабынан жогору бааланып, Сизге бир топ абройлуу сыйлыктар ыйгарылган. 

Сиз бүгүн да кафедранын профессору катары илимий изилдөө, студенттерге 

татыктуу билим, тарбия берүү иштеринде талыкпастан эмгектенип жатасыз. Сизди 

факультеттин эмгек жамааты терең билимдүү, турмуштук тажрыйбасы мол, кичи 

пейил, керек учурда акыл-кеңешин аябаган кадыры бийик инсан катары билет жана 

урматтайт. Биз Сизге бекем ден-соолук, кажыбас кайрат, үй-бүлөлүк бакыт, бакубат 

жашоо каалайбыз жана турмуштук мол тажрыйбаңызды жаш шакирттериңиз менен 

бөлүшүп, студенттерге билим, тарбия берүүдө үзүрлүү эмгектене беришиңизге 

тилектешпиз!!! 

Ж.Баласагын атындагы тарых жана чөлкөм таануу факультетинин 

эмгек жамааты. 

 

Т.Т. Сырдыбаев  

Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин 

деканы, т.и.к., профессор       
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Жөнөкөй жана билимдҥҥ мугалим 

 

Алгачкы жолу, Жаныбек Жакыпбекович менен 1977 жылы тарых 

факультетин бүтүрүп жатып, жаз-жай айларында тааныштым. Ал киши жаңыдан 

Советтик Армиянын катарынан офицердик кызматты өтөп келип,  ―СССРдин тарых 

кафедрасында‖ мугалим болуп кирип иштей баштаган.Димпломдук ишиме 

оппонент кылып тарых факультетинин деканаты приказ чыгарган экен.  

Мен болсом доцент, белгилүү этнограф К.Мамбеталиеванын жетекчилиги 

менен ―СССРдеги улуттардын ортосундагы мамилелерди изилдөө тарыхы‖ деген 

темада дипломдук ишти жазган элем. Дипломдук иште  жалаң гана 

Кыргызстандагы эмес, жалпы эле СССРдин деңгээлиндеги тарыхый, 

этнографиялык, философиялык, искусство таануу, адабият ж.б. коомдук 

илимдердин изилденишин көтөргөн маселелерин карап чыккан элем. СССР деги 

улуттардын ортосундагы карым-катнашы жана жакындашуусу  татаал жана ошол 

мезгилдеги актуалдуу темалардын бири эле. 

Ж.Жакыпбеков дипломдук ишимди ар тараптан терең карап чыгып, өзүнүн 

пикирин  жакшы жазып берди. Ошону менен бирге мага барандуу сын-пикир 

көргөзүптүр. Ал сын-пикир мындай эле: дипломдук иштин автору каралаган маселе 

боюнча СССРдин, анын ичинде Кыргызстандын окумуштууларынын   изилдөөсүн, 

пикирин, предмет менен объектисин ар тараптан карап чыгууга түзүк аракет 

кылган, аларды дипломдук иште ар тараптан көргөзгөн. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн 

маселелерди карап чыгат, бирок ар бир окумуштуунун изилдөөсү боюнча автор 

өзүнүн оюн, пикирин, айтып, алардын жетишкендиктери менен кемчиликтерин да 

көрсөтсө болмок. Автордун окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча өз пикири 

жокко эсе болуп калган, деген  ойду билдирген. Негизинен Ж.Жакыпбековичтин 

сын-пикирин, азыр, толугу менен кабыл алам жана  оппонентим ишти туура 

баамдаган. Ошого карабастан, экзамендик комиссиянын мүчөлөрүнө эң жакшы 

деген бааны коюну сунуштады. Жаштыктанбы жана изилдөөнүн методдорун дагы 

да болсо терең  өздөштүрбөгөндүктөнбү мен ал пикирга макул болбой  жазуу   жана 

оозеки түрүндө да жооп бергенге аракет кылдым. Өзүмдүн изилдөөм жок болсо, 

жаңыдан гана окууну бүтүп жатсам  дасыккан окумуштуулардын кайсы пикирине, 

жыйынтыгына өзүмдүн сын-пикиримди айта алам.  Бардык илимий адабияттарды 

карап чыгып, ким эмнени изилдеген, ошону гана дипломдук ишке киргизүүнү 

максат кылып койгом деп макул болбой койгон элем. Кийин ойлосом, агайым мага 
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туура сын-пикир бериптир.Анткени китепти окуп чыккандайн кийин ар бир 

окуучунун ал илимий иши жөнүндө өз пикири болууга тийиш, илимий иштин 

жемишин да каралбай калган жактарын да айтууга тийиш деп ойлойм.  

Кийин,тарых факультетинде чогуу иштеп, агайды жакындан билип калдым.  

Ж.Жакыпбеков XIXк. орто ченинен XXк. башына чейинки Кыргызстандагы 

элдердин, анын ичиндеги кыргыздардын социалдык-экономикалык абалын, Россия 

империясынын биздин өлкөдөгү саясатын, Кыргызстандагы улуттук-боштондук 

кыймылдардын жүрүшүн, ошол мезгилди изилдеген окумуштуулардын тарыхый 

изилдөөлөрүн   терең  жана ар тараптан билген окумуштуу катары коомчулукка 

белгилүү.Анын илимий эмгектери советтик жана постсоветтик мезгилдеги тарых 

илиминин өнүүгүүсүндө өзүнүн алган орду бар жана ага көрүнүктүү салым кошо 

алды.Өзгөчө кыргыз тарых илиминин Россия империясынын Кыргызстандагы 

жүргүзгөн саясатын жана жалпы ошол мезгилдеги элдин абалын изилдеген илимий 

изилдөөлөрдүн тарыхын изилдөө боюнча көрүнүктүү салым кошту. Азыр дага 

ушул тарыхый маселелерди ар дайым козгоп  жазып жана айтып келет. Ушул иште 

агайга мындан аркы ийгиликтерди каалайлы. 

Өзүнүн студенттерге окуган предметин терең жана ар тараптан билгендигин, 

лекторлук чеберчилигин көрдүм. Агайдын жөнөкөйлүгүн, адамкерчилигинин 

тазалыгын, студенттерге жана жаштарга кылган чыныгы улуулук, педагогдук  

мамилесин көрүп, ар дайым суктанам жана сыйлайм. 

Азыркы  мезгилде да Ж.Жакыпбеков илимий изилдөөнүн үстүндө жана 

педагогдук ишинде үзүрлүү эмгектенип жатат. Ушул иштердин өтөөсүнө 

чыгуусунда ал кишиге ден-соолук жана узун өмүр каалайлы! 

 

 

А.Асанканов  

 

КР УИАнын Б.Джамгерчинов атындагы  Тарых, археология жана этнология 

институтунун директору, академик   
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Ардактуу Жаныбек Жакыпбекович! 

 

Сизди Кыргыз-түрк Манас университетинде эмгектенген 

кесиптештериңиздин атынан 75 жылдык кутман курак жашыңыз менен ак дилден 

кызуу кутуктайбыз! Сиздин илимий чыгармачылыкка толгон байсалдуу өмүр 

жолуңуз бакубат жашоо ыргагы менен өзүңүзгө таандык турмуштук гармония 

алкагында уланып келет. Тээ окуучулук партадан калыптанган изденүү шыгыңыз, 

сизди тарыхчылык адистикке шыкактаса, студенттик куракта эле 

замандаштарыңыздан кунт кою зээндүүлүңүз менен айырмаланып, университетти 

артыкчылык менен аяктадыңыз. Сиздин баамдоо менен анилиздөө 

артыкчылыктарынан айкалышкан изилдөө багытына ыктаган ыкмаңыз кыргыз 

тарыхын жаңыча түшүнүүгө дем берди. Айрыкча, ―Социально-экономическое и 

политическое развитие Кыргызстана во второй половине XIX - начале ХХ веков: 

Историография проблемы. – Б., 2003.‖, ―Историография проблем истории 

Кыргызстана второй половины XIX - нач. XX вв. (опыт, перспективы изучения). – 

Бишкек, 2013‖ аталган фундаменталдык изилдөөлөрүңүз кыргыз 

историографиясында жаңылык саналып, илим дүйнөсүндө резонанс жаратканы 

маалым. Аталган эмгектер азыркы шарттагы тарыхты кайра түшүнүү убагы үчүн 

Кыргызстан басып өткөн мезгилди туура баамдоого жана андан реалисттик 

жыйынтык чыгарууга көмөк көрсөтөөрү бышык. 

Сизде адамзатында чанда кездеше турган окумуштуулук менен адамгерчилик 

сапаттар бирдей айкалышкан. Кайсыл жерде, кандай шартта иштегениңизге 

карабай, Сиз улуу инсандарга татыктуу жупунулук менен айкөлдүк касиеттерди 

туу тутканыңыздан калк арасында Жаныбек Жакыпбековичтей (!) деген сый-

урматка арзып келесиз! Ошондон улам Сиздин жумшак мүнөзүңүз да жетекчилик 

кызматттарда жолтоо кылбай, тескерисинче коллегаларды бир максатка жетишүүдө 

биригип аракет көрүүсүнө көмөк көрсөтүп келди. Анын натыйжасында, Сиздин 

жетекчилиңиз менен ―Кыргызстандын тарыхы‖ аталган кафедра академиялык жана 

педагогикалык ийгиликтерге жетишип келди. 

Сиздин окумуштуулук компетенттүүлүктөн тышкары, чыдамкайлык менен 

сабырдуулук сапаттарыңыз айрым бир чыргоолуктардан жогору турууга, коюлган 

максатты ийгиликтүү ишке ашырууга көмөк кошкону маалым. Натыйжасында, 

илим чөйрөсү менен кыргыз коомчулугу күткөн жогорку билимдүү адистер 

Кыргызстанга керектүү тармактарда татыктуу ордун табышты. 
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Сиздин тарых проблемаларына арналган, айрыкча тарых историографиясына 

багытталган чыгармаларыңыз ара жолдогу багытын аныктап турган Кыргыз 

тарыхы үчүн олуттуу жардам берип келет. Айрыкча, кыргыз тарыхында орун алган 

ак тактарды чечмелөөдө, Сиздин терең анализдөө менен коштолгон салмактуу 

оюңуз аркылуу көптөгөн маселелерге чекит коюлганы маалым. 

Жаныбек Жакыпбекович, Сиздин кыргыз тарыхын пропагандалоого кошкон 

салымыңызды айрыкча белгилеп кеткибиз келет. Сиз катышкан тарых маселесине 

байланышкан талкууларда, тарых предметинин негизги функцияларынын бири 

эсептелген тарбиялоо багыты кызыл сызык менен өтүп, жаш муундар андан 

турмуштук жолун аныктай ала турган омоктуу ойлор айтылат. Сиздин кырааты 

менен сүйлөө сапатыңыз терең теориялык проблемалар менен коштолуп, андан 

жаш муундар тарыхка аздектеп мамиле жасоо керектигин туят жана өзүнүн жашоо 

принциптерин белгилешет. 

Сизде такшалган тарыхчылык сапаттан тышкары, коомчулук тарабынан 

татыктуу бааланган чыгармачылык шык да бар. Сиз аткарган кыргыз элинин кичи 

эпостору менен фольклордук чыгармалары жана комуз күүлөрү Алтын фондго 

алынганы маалым. Мындай сапат сиздин сезимталдык эргүүгүңүз менен 

жуурулушкан чыгармачылык талантыңыздан кабар берет эмесби. 

Ардактуу Жаныбек Жакыпбекович! Жакшы адамдын аркасынан сөз ээрчийт 

дешет. Ошондой адамдардын арасында Сиз да барсыз. Ал да болсо Сиздин маңдай 

тер төккөн адал эмгегиңиз менен адамдык касиетиңиздин акыбети. Сиздин 

юбилейиңиз менен бүгүн үй бүлөөңүз, уул, кыздарыныз, неберелериниз жана 

тууган, досторуңуздун жүзүнө нур чайып, ичи толо кубаныч ээлесе, жүздөгөн 

окуучу жана шакирттериниз болсо Сизден билим алганына сыймыктанып турган 

чагы. Сизге улуулуктун атын, Улукмандын жашын тилейбиз! 

 

 

Мокеев А. М., Профессор,                                                            

Алымбаев Ж. Б. Профессор, 

Кожобеков М. Ч. Профессор. 
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Мээнеткеч тарыхчы жана дастан аткаруучу 

(Профессор Жаныбек Жакыпбеков агайыбыздын мааракесине) 

 

Доорлор тогошкон маалда, заманбап кыргыз тарых илимине, анын ичинде 

тарыхнаама өңүтүнө, ырааттуу салым кошуп келе жаткан мээнеткеч агайыбыз, 

тарых илимдеринин доктору, профессор Жаныбек Жакыпбековду атпай журтубуз 

илимпоз катары гана эмес, көп кырлуу өнөрпоздук таланты үчүн да жогору 

баалайт.  

Жаныбек Жакыпбеков агайыбыз XIX кылымдын акыры – XX кылымдын 

башындагы Борбордук Азиядагы, анын ичинде Кыргызстанлагы улуттук 

боштондук кыймылдардын тарыхынын тарыхнаамасы боюнча тынымсыз иликтөө 

жүргүзүп келе жаткан бараандуу илимпоз экенин да тарыхчылар жамааты мыкты 

билет. 

Жаныбек агай мага педагогдук таасир тийгизген урунттуу учурлар жөнүндө 

мезгилдик ырааттуулуктан тайбастан азыноолак эскерип айта кетким келет. 

Жаныбек агайдын атасы Жакыпбек Кожобек уулу – Кыргызстандын азыркы 

Чүй облусуна караштуу Панфилов районундагы Кум-Арык айылында мугалим 

болуп иштеп, ардагерликке чыккан. Теги - кыргыздын накай уругунан.  

Жакыпбектин жубайы – Жумабү апа да ушул эле айылдын кызы. 

Жаныбек агай үй-бүлөнүн тун баласы. Демек, бир туугандарынын эл азаматы 

катары эр жетишине агайдын жана анын жубайы Керез эжекенин да зор мээнети 

болду. 

Жаныбек агайдын өмүрлүк жолдошу – белгилүү кыргыз калемгер айымы, 

акын, жазуучу, драматург Керез Зарлыкова эжекебиз. Ал Чүйдүн Кегети айылынан 

болот. 

Өз өмүрлүк жолдошу тууралуу акын Керез Зарлыкова эжеке 2010-жылы 

―Кыргыз руху‖ гезитине мындай деп маек курган: 

―Жолдошум Жаныбек Жакыпбекович азыр университеттин тарых 

факультетинин кафедра башчысы, профессор. Ал тарых факультетинде Лениндик 

стипендия менен окуган алдыңкы студенттерден болчу. Азыр "Сен мени сүйбөй эле 

ырларымды сүйдүң" деп тамашалап калам. Чынында анын мени тааныганы – 

ырларым аркылуу болгон, андан кийин көрүп, таанышып, мага жакшы китептерди 

алып келип берип, сын деген эмне экенин биле элегимде, "Ала-Тоо" журналын 

алып келип берип, ушул сындарды оку, ансыз өспөйсүң деп турчу... Ал төртүнчү 

курстун студенти, мен биринчи курстамын, анын үстүнө Лениндик стипендияны 

алган жигиттен ыйбаа кылып саламдаша да алчу эмеспиз. Бирок ал мага өзүнүн 

камкордугу, чыгармачылыкты аздектеп сүйгөнү, кадырлаганы менен жагып алды‖. 

Ал эми Жакыпбектин жалгыз бир тууган агасы Чалаке Кожобек уулу – менин 

курсташым жана досум, Энесай Кыргыз каганаты тарыхы боюнча кандидаттык 

диссертациясын коргогон, бул өңүттө өзгөчө маанилүү эмгектер жазган Муратбек 

Кожобековдун атасы. 

Биз Чүйдүн батыш өңүрүндөгү тоо тарапка жакын жайгашкан Кум-Арык 

айылына – Мураттыкына студент кезде далай ирет барып калдык. 1970-жылдардын 

экинчи жарымында Кыргызстандын кайсы айылына барсак да, четтен келген 

конокторду (алар өмүр бою студент болуп жүрө берчүдөй сезген биздин ошол 

кездердегибиздей эч нерсеге камаарабаган жаштар болсо да), жакындары жана 

тегерегиндеги алысыраак туугандары деле чакырып чай беришчү. Чай десе, бир 

гана чөйчөк кофе сунуштаган европалык салтты эмес, элеттеги кенен жайылган 

дасторконду, башка-шака баарлашууну, акырында бешбармакты элестете бериңиз. 
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Ошол кездери Жаныбек агайдын атасы – Жакыпбек атанын үйүндө да көп 

жолу чай ичип калдык (ал кишиге ―агай‖ деп кайрылдым; бул сөз илгерки 

―молдоке‖ сөзүндөй эле барктуу эмеспи).  

Жакыпбек ата – элет мугалими катары өтө салабаттуу, илим-билимдүү, 

мээнеткечтиги да, акылы да төгүлүп турган чап жаак, арык киши эле. Анын аңгеме 

чалганынан эле өзүмдүн айылымдагы биринчи мугалимим Өмүр Абдыкадыровду 

элестете бердим. Өздөрү анчейин байкабаган, бирок ушундай педагогдук тереңдик 

ар бир чыныгы элет мугалиминде бар. Мындай касиетти өзгөндүк досум Кыяс 

Молдокасымовдун атасы, мугалим болуп жүрүп ардагерликке чыккан Сатар аяш 

атабыздан, тарыхчы жана жазуусу инибиз Арсландын атасы Капай атадан да сезген 

элем.  

Дал ушундай мыкты үй-бүлөдө жетилип, туулуп-өскөн айылындагы орто 

мектепти аяктаган Жаныбек агай КМУнун – азыркы Жусуп Баласагын атындагы 

КУУнун тарых факультетин аяктаган. Ал эми 1972–1974-жылдары агай советтик 

аскерлердин катарында кызмат өтөп, Чыгыш Германия (ал кездеги ГДР) 

жергесинде болгон. Улук лейтенант даражасына жеткен. 

1974-жылдан баштап Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетинде 

СССР тарыхы кафедрасында эмгектене баштаган. Агайдын башка кызматтарын 

атап отурбайын, айтор, ал 1974-жылдан тартып азыркы учурга чейин өзү таалим 

алган тарых жана чөлкөм таануу факультетинде (мурдагы тарых факультетинде) 

эмгектенип келет. Эми ал Кыргызстан тарыхы кафедрасынын профессору. 

Агайыбыз ―Жаныш-Байыш‖ дастаны сыяктуу айрым фольклорлук мурас 

үлгүлөрүн өзүнүн шаңкылдаган аргендей үнү менен аткарып, Кыргыз коомдук 

сыналгы жана үналгы корпорациясынын алтын фондуна жаздырганын айрым 

азыркы студенттерине да кулак кагыш кылып кетким келет. 

Студент кезибиз. Айтылуу сыналгы режиссѐру Балташ Кайыпов өзү 

жетектеген атайын берүү тартылып калды. Көгүлтүр экранда кыргыз тилдүү 

коомчулуктун далайынын сүймөнчүгүнө арналган ошол берүүдөгү жалгыз 

аткаруучу – ал кездеги Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Жусуп 

Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин) тарых факультетинин 

окутуучусу Жаныбек Жакыпбеков агай эле. 

Ал ошол берүүдө жардана карап отуруп, катышкан котологон калайыктын 

арасына өзү жакшы көргөн студенттердин ичине мени да кошуп алган. Ал кезде 

жогоруда аты аталган факультеттин 2-курсунда окуп жаткан элем. 

Азыр ойлосом, ошол 1970-жылдары, бир чети, кыргыз тилинин колдонулуш 

мейкиндиги саясий жактан жасалма тарытылып жатканда (элестетип көрсөңүз, 

башкаларлы быякка коѐлу, далай кыргыз эл акындары менен кыргыз эл 

жазуучуларынын өздөрүнүн балдары атасынын же энесинин жазган чыгармаларын 

түп нускасында окуй албай, орусча гана сүйлөп калышкан), экинчи чети, кыргыз 

айдыңдары жаш муундар маңкуртка айланбасын үчүн заттык жана заттык эмес 

маданий мурастарды жайылтуу нугунда иш-аракет кылышкан.  

Жаныбек агайдын фольклорлук мурасты сыналгыда өнөрпоз катары аткаруу 

жолу менен кыргыз тилинде жайылтууга жекече салымы дал ушул өңүттөн дагы 

каралышы абзел. Эми агайдын КТРКдагы алтын корго жазылган берүүлөрүн 

интернетте ачык жарыялап коюуга мезгил жетти.  

Эми чыгармачыл ийрим тууралуу айта кетсем.  

Буга чейин эле ―чымыным‖ байкалып, ―Чалкан‖ сатиралык журналында, 

Нарын облусунун маалымат каражаттарында ж.б. басылмаларда чакан аңгеме, 

макалаларым жарык көрүп жүргөн. Бир күнү Жаныбек агай мага жана курсташым 
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Алтын Акбаровага ―Тоо жылдыздары‖ адабий ийримине катышсаңар жакшы болот, 

деп сунуштап калды. 

Айтылуу фантаст жазуучу Беганас Сартов (кийин – адабиятчы Советбек 

Байгазиев) жетектеген ошол ийримден – татынакай чыгармачыл өнөрканадан – биз 

далай мыкты акын-жазуучулардын чыгармачыл телчигип жүргөндөгү кезине күбө 

болдук. 

Ал ийримден Жаныбек агайыбыздын өмүрлүк жубайы, жазуучу Керез 

Зарлыкова, журналист, жазуучу жана акындар Шайлообек Дүйшеев, Калчоро 

Көкүлов, Нуралы Капаров, Мелис Макенбаев, Айгүл Узакова, Клара 

Кичинемолдоева, Жыпар Акунова, Бурулкан Сарыгулова, Кыялбек Урмамбетов, 

Чыныбай Турсунбеков, Кожогелди Култегин, Жедигер Саалаев, Алик Акималиев, 

композитор Сталбек Бактыгулов жана башка далай айдыңдар өздөрүнө демөөр, 

баалуу түрткү алышты, деп санайм. 

Тарых адистигинен тышкары көркөм дүйнөнү аздектеген студент үчүн бул 

өзгөчө ажайып дүйнөгө эшик ачты. Ушул мүмкүнчүлүктү сунуштагандыгы үчүн 

Жаныбек агайыма өтө ыраазымын. Ошол кечки сааттарды бул ийримден башка 

дагы каякта коротушум ыктымалдыгын бир Теңир өзү билген чыгаар. 

Дагы бир эстен кетпей турган окуя – 1980-жылдын жазындагы Ташкен окуясы 

болду. 

КМУнун тарых факультетинин 4-курсунда окуп жаткан чагым. Ыраматылык 

профессор Анварбек Хасановдун илимий жетекчилиги астында изилдей баштаган 

темам айтылуу демократ акын Токтогул Сатылган уулу жана 1898-жылдагы 

Анжыян көтөрүлүшү эле. Дал ушул көтөрүлүн кандуу басылган соң, падышалык 

оторчул бийлик акын Токтогулду Шиберге сүргүнгө айдаган эмеспи. 

Бул окуялар тууралуу мол маалымат ошол доордогу Түркстан генерал-

губернаторлугунун аймагындагы маанилүү документтерде камтылат, алар азыркы 

Ташкенлеги Өзбекстан мамлекеттик архивинде сакталып келет. 4-курста кезимде 

ошол архивдик маалыматтарды изилдөөгө аттандырган Анварбек Хасанов агайга 

миң мертебе ыракмат. 

Жаштык – мастык кез (муну шарттуу айтып жатам, ал кезде ичимдикке 

таптакыр жолочу эмесмин). Таңга маал Ташкенге жетип, дароо эле Өзбекстандын 

Алишер Навойи атындагы мамлекеттик китепканасына бардым. Эгерде жаштык 

кылбасам, оболу жатакана издемек экенмин да... 

Айтор, оболу алиги китепканага келип, илимий адабиятка үңүлчү чалгынды 

ошол жактан баштайын дедим. Барсам, кесиптик өркүндөтүү курсуна келген 

Жаныбек Жакыпбеков агай жүрөт. 

Жакшы баарлаштык, адатынча жадырап өз тажрыйбасы менен бөлүштү. 

Анан кечинде китепканадан сыртка чыгып баратсам, Жаныбек агай ―эми 

кайда жатасың?‖ деп сурап калды.  

– Азыр издейм, агай, – дедим.  

Жаныбек агай шаңкылдап күлдү да: ―Жок, күүгүм кирип калды. Бияктан 

дароо конок үйүнөн орун атба албайсың. Мени менен жүр, окутуучулардын 

жатаканасында бир түнөп ал. Анан эртең жай караштырабыз‖, – деди. 

Менин студент кезим эле. Конок үй табылбаса, жазга маал түнү бою 

автобекет же темир жол бекети сыяктуу жайларда ары-бери басып таң атырганга 

даяр кез эле. Ташкен да Бишкектен кыйла жылуу келет эмеспи. 

Албетте, агайдын сунушуна сүйүнүп кеттим.  

Чогуу анын жатаканасына бардык да, ал өз керебетинен матрацты алып, мага 

полго төшөдү. Жыргап жатып алдым. Түн бир оокумга чейин аркы-теркини 

сүйлөшүп жаттык. 
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Эртеси Жаныбек агай мени Өзбекстандын Олимпиадалык спорттук машыгуу 

жайынын конок үйүнө ээрчитип барды. Агай: ―Бул жакта орундун сапаты жакшы, 

баасы да кыйла арзан‖, – деди.  

―Бишкектен (ал кезде – Фрунзе шаары) келдик‖, – десек, катчы түз эле конок 

үйүнүн деректирине киргизди. Орто жашап калган топучан өзбек киши кабыл алды.  

Ал-жай сурашкан соң, Жаныбек агай мени тааныштырып, темамды да айтып, 

студент экенимди, акчам аздыгын кыстара кетип, анан мени жайгаштыруусун 

өтүндү. 

Анан, эң олуттуу бир сөздү айта кетти: 

- Бишкекке келсеңиз эле кабарлашыңыз. Ысык-Көлгө алып барып эс 

алдырабыз! 

– Хоп майли хоп майли!.. – деп деректир ыраазы болуп баш ийкеди да, мага 

орун тапкыла, деп кол астындагыларга буйрук берди. 

Жүрөгүм ―шуу‖ дей түштү. 

Өзүм судент болсом, анан тээ алыскы Нарын жергесинен келсем, анан бул 

аксакал кишини Бишкектен тосуп алып, Ысык-Көлгө кантип эс алдырмакмын? 

Кийин беш жылдай (1983–1988-жылдары) Ташкенде илимий машыгууда жана 

аспирантурада окуп калдым. Ошондо мындай конокко (курулай) чакыруулар 

дээрлик аткарылбай турган жөн гана сый-урматтын бир бөлүгү экенин аңдадым. 

Көп жылдар өтүп, Жаныек агайдан сурап калдым: ―Эгерде ошол аксакал 

Бишкекке келсе, аны кантип коноктомокмун?‖  

Жаныбек агай күлдү: ―Эгер ал киши келип калса, студенттин эмес – менин 

коногум болмок да!‖  

Агайдын айтканы чын эле. Кийин чет элдик конокторду жөн гана чай берип 

узатуулардын далайы үй-бүлөлүк турмушта баштан өттү го.  

Бул олимпиадалык камылга жайы болгон конок үй, чынында, абдан ыңгайлуу 

жана арзан болду. Агайга ыраазы болгонумду эч бөксөртүп айта албайм. 

Ошол 1980-жылдын жазында Жаныбек агай менен Ташкендеги архивде да 

чогуу отурган учурларыбыз болду.  

Токтогулдун 1898-жылы курал көтөрүп чыккандыгын далилдеген эч бир 

материал жок экен. Бирок ошол жаш кездеги, студент чактагы бүтүмүм азыр деле 

туура го дейм: Токтогул курал кармабаса да, анын эркин ой камтылган ырлары 

ошол көтөрүлүшкө руханий дем берген десек жаңылышпайбыз. 

Айтмакчы, Жаныбек агай да Анварбек Хасанов чапкан нукту андан ары 

улантып, Кыргызстандын Орусияга каратылышынан кийинки мезгилдеги улуттук-

боштондук кыймылдын тарыхнаамасына арналган изилдөөлөрдү жарыялап келди. 

Дал ушул нукта иликтегендердин бири – теги украин Ксения аттуу эжеке эле. 

Аны Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Кыргызстанга тестиер кезинде көчүрүп 

келишкенде, кыргыз үй-бүлө багып алып, эжекебиз Сейне Сырдыбаевна Искенова 

деген ысым менен кыргыз тарых илимине зор салым кошту. Ардагерликке 

чыкканча Сейне эжекебиз КМУнун тарых факультетинде окутуучу жана доцент 

катары таалим берип жүрдү. 

Дал ушул эжекебиз тууралуу  Жаныбек агайдын өмүрлүк жаншериги Керез 

эжекебиз ар кыл даректерди Украинага чейин барып иликтеп, акыры татынакай 

повесть жарыялады (Зарлыкова К. Ксения: Повесть жана ангемелер. – Бишкек: 

Бийиктик, 2007).  

Эгерде Сейне эжекебиз Жаныбек агайга сабак бербесе, кийинчерээк ―СССР 

тарыхы‖ кафедрасында алар чогуу иштеп калышпаса, анда Керез эжеке Сейне 

Искенованын тагдыры тууралуу кайдан билмек эле? Жубайлардын дүйнөсү да 

бири-бирине ширелишип тургандыгы ушул мисалдан эле айгинеленет.  
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Факультеттеги окууну аяктап калган учурум. Бир жолу Кыргыз 

филармониясынын имаратынын жанынан өтүп баратсам, Жаныбек агай учурап 

калды. Ал мени токтотту да: ―Тынчтык, акыры үйлөнүүңө туура келет. Бир 

кеңешимди айтып коѐюн – эч качан министрдин кызына атасы министр экен деп 

үйлөнүп алба!‖ – деди. 

Күлдүм, макул деп айттым. Албетте, кимге үйлөнөөрдү өзүм эле чечем го. 

Анын үстүнө, карапайым эле элеттик кыз менен сүйлөшүп жүргөн болчумун. 

Кийинчерээк төбөлдүн кызына же уулуна баш кошуп алып, текеберликтин 

тузагынан жабыр тарткан далай замандаштарды көрдүк го (мында деле беш манжа 

тең эмес деңизчи: кээде биздин үйүбүз айылдагы булак башатында жайгашкан, 

силер төмөнүрөөк жакта байырлайсыңар, деп текебер болгондор, же атам кампачы 

болчу, силер жөнөкөй дыйкансыңар да, деп тыңсынгандар деле учурайт эмеспи).  

Бирок ар дайым ошол министрдин кызы жөнүндө айтылган учурду эстегенде, 

бери дегенде жылмайып алам. Кантсе да, Жаныбек агай мага, менин болочокку 

тагдырыма өзүнүн кайдыгер эместигин билдирди да.  

Мунун башка да сабагы бар: эч качан куда-сөөккө манчыркап мамиле кылбоо 

керек. Арийне, турмушта далай эле ийкемдүү, сылык, жаракөр жетекчилерди 

көрдүк. Куда-сөөгүн ыксыз көтөрмөлөп, жемкорлукка түрткөн төбөлдөрдү деле 

көрдүк. 

Бирок агай, балким, ―күч күйөө болуп калба‖ деген маанини да билдирсе 

керек.  

Совет доорунда кыргыз айдыңдары көрчү жакшылыктарды да, алар тушуккан 

катаал турмуштун сыноолорун да Жаныбек агай менен Керез эже чогуу татышты.  

1989-жылы ―Ашар‖ кыймылы терең тамыр жайып, анын күүсү менен 

бийликтер элеттен келип, ондогон жылдар бою батир ижаралап кыйналган 

жаштарга жеке үй куруу үчүн жер тилкесин бөлүү үчүн урусат кылууга аргасыз 

болгону маалым. ―Скуоттер‖ (Squatter) деген кыймыл Батышта деле орун алып 

турчу экен, ал эми Кыргызстанда калайык бул кыймылга өз алдынча барды. 

Акыры, бул кыймыл андан ары уланып, саясий талаптарга өтүп, кыргыз 

коомчулугу 1990-жылы май айында ―Кыргызстан‖ демократиялык кыймылын 

түзгөнү маалым. 

Эгемендик доордо кыргыз айдыңдары мурдагыдай идеологиялык цензура жок 

руханий азаттыктан тышкары, тиричилик жактан да жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ 

болушту. 

Ал эми 1970-жылдардын экинчи жарымында Бишкектин бир нече жеринде эл 

ооозунда ―Шанхай‖ деп шарттуу аталган тез эле курула салчу сокмо дубал 

үйлөрдүн чордондору болоор эле. Эгерде бир күн-түндө курулган андай үйдөн 

анын ээси мор аркылуу түтүн булатып калууга үлгүрсө, эч ким аны ал үйдөн 

чыгара албайт, деген айың кеп да бар болчу. 

Жаныбек агай ошондой жайлардын бирине чакан көөмүт сала калган учур да 

болду. Дагы бир агайыбыз Бишкектин чебинин 1860-жылдардан калган 

урандылары жайгашкан жерде көөмүт куруп жашаганы эсимде. Бул – үйгө тезирээк 

жетүүнүн бир аргасы эле.  

Ошол кезеңде да Мурат досум болуп агайдыкына келип кеткенибиз жадымда. 

Жаныбек агайдын өтө жакын досу – маркум профессор Ташманбет 

Кененсариев агабыз да ал тууралуу көптөгөн кызыктуу окуяларды баяндап берээр 

эле. Аттиң, быйылкы мааракеде чогуу отурсак, Ташын агай далай окуяларды 

эскербейт беле! 
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Бул турмушта ачуусу да, таттуусу да болот, табылгалар, жоготуулар болот 

эмеспи. Ошол тар жол, тайгак кечүүлөрдү чогуу байсалдуу өтүшүп, Жаныбек агай 

менен Керез эже эми кадырман карыялар болуп төрдө отурушат.  

Жакынкы жылдары эле алардын евроусул менен салынып, кулпурган жаңы 

көп кабат үйдөгү жаңы батирине тарыхчы достору жана биздей шакирттери чогуу 

барып, бапырашып отурганыбызда, албетте, өткөн мезгилдер да көз ирмемде 

закымдап эске түшүп өттү. 

Кыргызда ―билги‖ деген алмустактан келген сөз бар. Анан ал сөздү жерип, 

―даанышман‖ сөзүнө өткөн учурларыбыз болду. Албетте, сөз байлыгыбыз кеңейди, 

бирок ―билги‖ сөзүнүн кадырын өзүбүз эрөөн-төрөөнгө албастан түшүрө бердик. 

Менимче, ―билги‖ сөзү – ―агайлардын агайы‖, ―эжейлердин эжейи‖, ―нагыз 

даанышман‖ сыяктуу эле өзгөчө нарктуу сөз. 

Мен Жаныбек агайды азыркы учурдагы КУУнун Тарых жана чөлкөм таануу 

факультетинин гана эмес, жалпы эле өзүнөн кичүү кыргыз тарыхчылар 

жамаатынын билгиси деп санайм. 

Жаныбек агайыбызга жана Керез эжекебизге чың ден соолук, 110 жаштан да 

өткөн узак жана бакыбат өмүр, үй-бүлөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. 

Агайыбыз да, өмүрлүк шериги да ошол 110го чыкканда да калемдерин тыбыратып, 

нускалуу сөздөрүн жарыялап турушсун, деп тилейбиз! 

 

Тынчтыкбек Чоротегин, 

КУУнун Чөлкөм таануу жана кыргыз таануу кафедрасынын профессору, 

тарыхчы, публицист.  

12.4.2022.  
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Ж. ЖАКЫПБЕКОВ – ТАЛАНТТУУ ПЕДАГОГ ЖАНА ОКУМУШТУУ 

     Мен  Ж.Жакыпбеков менен педагогдук кесипти  чогуу баштадым. 1974  жылдын  

ноябрь айында, аспирантураны  аяктап Кыргыз Мамлекеттик  Университетинин 

тарых факультетине  мугалим болуп орноштум. Ошол эле  жылы Ж.  Жакыпбеков 

да(1967-1972 жж.  КМУнун тарых факультетин  Лениндик стипендиант болуп окуп, 

кызыл  дмплом менен аяктагандан кийин 1972-1974 жж. ГДР дагы  СССР дин  

куралдуу кучторундо кызмат отуп келгенден кийин биздин  кафедрага 1975 жылдан 

баштап окутуучу болуп  иштеп калды.  Ошол мезгилден тарып экообуз( ал 2001- 

жылы  Байыркы жана  орто  кылымдагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын 

башчысы болуп кеткенге чеин) 27 жыл бир кафедрада чогуу эмгектенип, андан 

бери да бир факультетте чогуу иштеп келе жатабыз. Уй-булолук да катышыбыз бар. 

Ж.Жакыпбеков  чындыгында   эмгекчил, адилетуу, боорукер   инсан ,  чыныгы 

педагог , тарбиячы жана  илим тармагындагы баба дыйкан . 

    Ал кандидаттык диссертациясын да 1978-1982 - жылдары  КМУнун тарых 

факультетинин аспирантурасын  сырттан окуп, 1986-жылы М.В.Ломоносов 

атындагы Москва Мамлекеттик Университетинде  кандидаттык диссертациясын 

«Х1Х к. экинчи жарымы  ХХ к. башындагы  Орто Азиядагы  революциялык жана 

улуттук-боштондук кыймылынын советтик тарыхнаамасы (Кыргызстандын  

материалдары боюнча) деген темада ийгиликтуу жактады. Ошол мезгилде мен да  

МГУ нун тарых факультетинин алдындагы мугалимдердин адистигин  

жогорлатуучу торт айлык  курста окууда элем. Экинчи оппоненти, ошол мезгилде  

МГУнун тарых факультетинде декандын жардамчысы болуп иштеген   

В.Черновдун диссетант менен  коп маселелер боюнча  каршы пикирине карабастан 

, анын  сын пикирлеринин баарына так жана туура жооп берип, МГУнун тарых 

факультетинин  окумуштуулар кенешинде эки каршы,калган кенештин мучолору  

баары  диссертантты колдоп,жашыруун добуш беруу менен ал диссертациясын  

МГУда ийгиликтуу коргогон эле. 

     Кыргызстандан учуп барган илимий жетекчиси  Ж.С Бактыгулов,Н Чечебаева 

эже (КМУнн кыргыз филология факультетинин доценти) Керез-жубайы,  дагы 

оздорунун жолдошторунан  бир тобу, Москвада окуп жаткан биздин аспиранттар 

болуп, Москвадагы  Кыргыз элчилдигине  барып дисертантка баарыбыз жакшы ой-

тилектерди айтып , ийгиликтуу жакташы менен куттуктап, озубузчо салтанаттуу 

кече уюштурдук. Ж.С.Бактыгулов менин да оппонентим болуп, Алматыга 

баргандыгы, казак окмуштууларынын менин илимий жетекчим А.Хасанов агайдын  

ото жонокойлугун, билимдуулугун, атам  жонундо ( Улуу Ата Мекендик согушта 

болуп Сталинград ,Курск-Орел дугасындыгы жерди силкилдеткен танкалык 

салгылашуулар жонундо айтып бергендерин) эскерип, аракет кылсанар эле баарына 

жетесинер. Мындан ары да  педагогдук кесип менен кошо илимий иштердинерди 

улата бергиле деп,  баарыбызга жакшы  ой-тилектерин айткан. 

     Ж.Жакыпбеков илимий жетекчиси айткандай эле темасын андан –ары 

терендетип, 2013- жылы « Х1Х к. экинчи жарымы ХХ к. башындагы 

Кыргызстандын социалдык-экономикалык жана саясий онугушунун 

тарыхнаамасы» деген темада докторлук диссертациясын ийгиликтуу коргоп, 

докторлук дипломун алып, студенттерге, магистранттарга  бул  тема боюнча 

атайын курстарды окуп, дарстарды берип келет.140 тан ашык илимий  эмгектердин, 

окуу- методикалык,усулдук  эмгектердин жана макалалардын автору. Бугунку 

кундо Кыргызстандын тарыхы боюнча эн актуалдуу маселелеринен болгон 

«Кыргызстан тарыхынын булак таануусу»,  « Кыргызстандын тарых  илимдеринин 

тарыхнаамасы, «   « Тарых жана методология»  аттуу программалардын автору. 
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    Чындыгында Ж.Жакыпбеков коллективде, студенттер арасында да кадыр-

барктуу, тажрыйбасы  мол педагогдордон, эмгек стажы  элуу жылга  жакындап 

калды. Ал студенттерге билим берууну тарбиялоо менен айкалыштырып,  

келечекте аларды мекенчил, патриот болууга, оз олкосун суйуп, оз ата-мекенине  

чын дили менен кызмат  кылууга  ундоп, аларга дайыма обьективдуу баа коюп,, 

аларды терен билим  жана тарбия   алууга шыктандырат. 1999 жылы  КМУнун 

мыкты лектору деген наамга татыктуу болгон. Коп жылдар бою абитуренттерге да 

лекция окуп журду. Ал студенттерге дайыма ото жонокой жана камкордук менен 

мамиле жасайт. Бир жолу  экообуз августь  айында кабыл алуу комиссиясында   

СССР тарыхынан чогуу экзамен   алып жатканбыз. ,Жооп берип жаткан 

абитуренткадан кайдан келдин - деп сурап калды. Ал кыз Чон Алайдан- десе, (Мен  

бизде чогуу иштеген доцент Б .Жумабаевдин атасы откондо ал жакка 25 саат жол 

журуп, аран жеткенбиз),  ошол жактан билим алам деп келгенин озу эле чон эрдик,  

отсон жакшы оку  кызым, жакшы баа коелу – деп,  ал кызды   колдогону эсимде. 

      Ж.Жакыпбеков мыкты педагог, окумуштуу болуу менен  уй-булодо  камкор, 

мыкты ата. Жубайы Керез Зарлыкова – тарыхчы, бизден буткон. Студент кезинен 

эле ыр жазып, биздин факультеттин « Историк» деген  дубал газетасына ырлары  

чыгып турчу. Ырлары, драмалары, киносценарийлери оозго алынып КР 

маданиятына эмгек синирген ишмер ардактуу наамына татыктуу болгон.  

Кыргыздын турмушун чагылдырган кинолорун коруп журобуз. «Кополок», «Кокуй 

кошуна», «Делбирим» ж.б.   Кызы Перизат Жакыпбекова кинор   продюссер. Уулу  

Улан бизнес менен алектенет. Кичуу кызы  Нуризат  юрист, уй-булосу менен   

Дубайда эмгектенишет.. Мен силерге мындан ары да бекем ден-соолук, ишинерге 

ийгилик,узун омур, чексиз бакыт каалаймын! Ар дайым бар болгула. Озунордун ак 

эмгегинер менен жаштарга билим жана тарбия беруудо чон-чон  ийгиликтерди 

жарата бергилле.  

 

Исабекова М.И. 

Азия жана Африка өлкөлөрҥнҥн тарыхы кафедрасынын   

доценти, т.и.к.  
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Жашыруун тарых айткан Жаныбек агай 

 

Кыргыз мамлекеттик университетинин Тарых факультетинде алгачкы 

тааныган агайым Жаныбек Жакыпбеков болду. 1985-жылы мектепти аяктап, 

КМУнун Тарых факультетине документтеримди тапшырып, анан абитуриенттерге 

арналган лекцияга катыша баштадым. КМУнун башкы имаратынын чоң залында 

(БАЗда) СССрдин тарыхы боюнча лекцияны залды үнү менен жарган агай окуй 

баштады. Агайдын үнүнөн залдын төбөсүнө жармаштырылган жумуртка салчудай 

жеңил картондор маал-маалы менен түшүп тураар эле. Жайдын ысыгына 

ныксыраган абитуриенттерди агайдын бийик чыккан үнү ойготуп, кызыктуу 

лекциясы өзүнө тартып тураар эле. Берилген суроолорго да так жоопторду угуп 

жарпыбыз жазылчу.  

Экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, абитуриент статусун аттап өтүп 

студент болдук. Студенттик алгачкы жашообуз шаар четиндеги чарбада помидор 

терүү менен башталды. Бизди баштап барган 3 агайдын бири Жаныбек Жакыпбеков 

болду. Айыл чарба жумушунда агайыбызды жакындан тааныдык. Бизди тез эле 

жарым солдат кылып салды. 3 маал тамакка катарга тизилип солдаттай болуп 

барабыз. Көрсө агай Тарых факультетин аяктаган соң эки жыл Германияда офицер 

болуп кызмат өтөгөн экен. Анда да өзүн көргөзгөн мыкты командир болуп, чоң 

ученияда таанылып, француз генералынын колунан сыйлык алганын кийин билдик. 

Ошол Германиядагы аскердик кызматы, командирлик үнү кадимкидей билинчү. 

Биз ошентип айыл чарба жумушунда аскердик  тартип менен иштеп баштадык. 

Күнүнө 50 чакадан помидор терүүгө норма коюп койгон. Ал норманы түшкө чейин 

эле бүтүрүп коюп, түштөн кийин эс алабыз. Жума сайын кызыктырчу сыйлыгын 

алабыз. Жаныбек агайдын эстутуму да өтө күчтүү. Мындан туура 42 жыл мурда 

помидор терүүнүн нормасын түшкө чейин эле аткарып койгонумду ар убак 

азыркыга чейин айтып келет. 

Айыл чарба жумушунан кийин окуу башталып агай бизге СССРдин 

тарыхынан лекция окуп калды. Сабагы өтө кызыктуу, жандуу. Курстагы ар 

бирибиздин аты-жөнүбүздү жатка билет. Агайдын бул лекциясына караганда да 

түнкү лекциясы өтө кызыктуу болчу. Ал убакта факультеттеги мугалимдер 

жатаканага дежурный болуп кечинде күнүгө кезектешип келип тураар эле. Биз 

Жаныбек агайыбыздын кезегин өзгөчө күтөр элек. Агай жатаканага келээр күнүн 

алдын-ала айтып, келишине комуз таап, студенттик тамагыбызды даярдап койор 

элек. Алтынчы жатаканадагы биздин 17-бөлмөбүз студенттик кеңештин бөлмөсү 

эле. Курсташым Турдумамат Кадыров(азыр ОшМУнун профессору, кафедра 

башчысы) студкеңештин төрагасы, мен орун басары, Таалай Апызаков этаждын 

старостасы, Казыбек спорт жаатын жетектечү. Жаныбек агай жатакананы бир 

сыйра кыдырып келип, жасаган тамагыбызды мактап ичип, анан колуна комузун 

алып Коргоолдун Ак бакайынан баштап, Калык Акиев менен Латипанын айтышы 

менен аяктачу. Анан эшикти бекем жаптыртып биз укпаган тарыхый окуялар менен 

тарыхый инсандар тууралуу узакка кеп кылып берчү. ―Эмнеге ушулардын бардыгы 

ачык окутулбайт?‖ – десек, ―ээ балдар менин башым экөө эмес, эзүүчү таптын 

өкүлдөрүн мактап жатат деп эртең эле жумуштан айдап салса, анда менин үй-

бүлөмдү, балдарымды ким багат?‖ - дечү. Архивдерде шумдук материалдар бар 

деп, 19-20-кылымдын башына тийешелүү кызыктуу маалыматтарды айтып берээр 

эле. Өзгөчө Жангарач бий, Байтик баатыр, Молдо Исхак (Полот хан), Алымкул 

аталык, Шабдан, Курманжан датка, Алымбек датка жана башка тарыхый инсандар 

тууралуу алгачкы чындыкты агайдан укканбыз. Өзгөчө Байтик баатырдын элге 

кантип таанылганын, сөзгө кантип алынганын, Таласка барып Ажыбек даткадан 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

17 
 

Балык оозду алып келгенин, Жантай ханга барып күлүк аты Көк шалкысын кантип 

сурап алып келгенин, байгеден озуп келген Көк шалкыны Солтонун бийи Жангарач 

тартып алганда: ―Аргымак ээсин тапты!‖ деп тартуу кылганын, ал сөзү үчүн 

Жангарач өз бийлигин Байтик баатырга өткөрүп бергенин жабык бөлмөнүн ичинде 

жашырынып айтып бергени бүгүнкүдөй эсимде.  

Кийин 1985-жылдын апрелинен тарта кайра куруу деми башталып, тарыхка 

эркиндиктин эшиги ачылган убакта Жаныбек агайга Байтик тууралуу бизге 

жашыруун айткандарыңызды эми макала кылып жазбайсызбы деп улам-улам айта 

бердим. Агайым ошол айткандарын дагы толуктап Байтик баатыр тууралуу 

кызыктуу макаласын жазган. Ал кийин басма беттеринде басылып, азыркы күнгө 

чейин Байтик баатыр тууралуу мыкты макала эсептелет. Агай тарыхтын сырын 

жашыруун айтуу менен биздин тарыхка болгон кызыгуубузду арттырган. 

Архивдерде мыкты документтер бар деп кызыктырган. Анын таасири менен кийин 

архивдерде иштеп, тарыхый инсандар тууралуу биз да кеңири көтөрүп, жазууга 

киришкенбиз. Ошентип агай бизди жандуу тарыхка кызыктырды, ойготту, жол 

көрсөттү. Ошол жол менен жүрүп бир топ ийгиликтерди жарата алдык. 

Жаныбек агайдын Москвадан кандидаттык диссертациясын коргошу да 

өзүнчө кызык окуя. Ал тууралуу да бизге көп айтып берээр эле. Биз Москвадагы 

окумуштуулар менен кайым айтышкан агайдын көкжалдыгына суктанчубуз. Агай 

диссертациясын коргоонун алдында Чернов деген экинчи оппоненти терс пикирин 

жазып берет. Андай терс пикир жазуу чанда эле болгондуктан агай өзүнүн 

жазганын коргоп, окумуштуулар алдында ал оппонентинин жазгандарын ашкере 

кылып, өз пикиринин тууралыгын окумуштуулар алдында далилдеп берет. 

Москвалык дөө-шаа тарыхчы-окумуштуулардын алдында сүрдөбөй, өзүн бийик 

коюп, нукура окумуштуулук сапатын көргөзө алган. Ошентип коргоо ийгиликтүү 

өткөн. Агайдын илимдеги мындай көкжалдыгы да бизге окшогон жаш 

окумуштууларга өрнөк болгон.  

Агайды издеген адам 3 жерден табат. Үйүнөн, өмүр бою эмгектенип келген 

Тарых жана Чөлкөм таануу факультетинен, анан улуттук китепканадан. Бул 

китепканага азыркыга чейин такай келет. Тынбай изилденет, жаңы маалыматтар 

менен таанышып турат. 75 жаш курагына чейин китепканага дайыма келген 

агайдай окумуштуу Кыргызстан боюнча да жок болсо керек. Ошондон улам 

агайдын лекциялары дайыма жандуу жана кызык. Факультетте да агай азыр  

аксакал болуп калды. Дайыма калыс сөзүн айтып, жаштарга туура насаатын берип 

келген насаатчы агайга айланган. Дагы бир өзгөчөлүгү агай үй-бүлөсү менен 

чыгармачыл адамдар. Жолдошу Керез эже акындыгы менен таанылып, кийин кара 

сөз чебери, кызыктуу драмалык чыгармалары менен таанымал талант ээси. Соңку 

кезде кино тармагына да сценарийлерди жазып, тартууга аралашып келет. Уулу, 

кыздары да ата-энесинин жолун жолдоп чыгармачылыкка жакын. Агайдын 

адамгерчилиги бийик, интеллектуалдык деңгээли жогору. Азыркыга чейин жылуу 

сөздөрүн айтып, баалуу кеңештерин берип келет. Жаныбек агайдай мыкты 

аалымдардын колунан тарбияланып, ар дайым кеңештерин угуп келгениме өзгөчө 

сыймыктанам! Бар болуңуз Агай! 

 

Молдокасымов Кыяс Сатарович 

КР Президентине караштуу “Мурас” фондунун жетекчиси,  

т.и.к., профессор 
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Кыргызстандын белгилҥҥ окумуштуусу Жаныбек Жакыпбеков 

Кыргызстандын Чүй облусуна караштуу Панфилов районундагы Кум-Арык 

айылынан илим билим чөйрөсүнө багыт алган окумуштуу, тарыхчы, чыныгы 

педагог Жаныбек Жакыпбекович жетимиш беш жаш курагыӊыз кут болсун! 

Мен агайымды отуз алты жылдан бери билем.Ошол кезде биз тарых 

факультетинин биринчи курсуна тапшырып, студент болгондо агай баардык 

группаларды айыл чарба жумуштарына жетекчилик кылып алып барган. Ошол 

жерден алгач таанышуу болгон. Мына ушул студенттик күндөрүмдөн тартып 

бүгүнкү күнгө чейин агайыбыз менен илим тармагында чогуу эмгектенип келе 

жатабыз. Жаныбек агай  Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых 

факультетинде бизге СССРдин тарыхы курсунан сабак берип калды. Билим алып 

жаткан студенттер агайдын ар бир лекциясын кунт коюу менен угаар элек, анткени 

лекциядан керектүү өзүбүз үчүн кызыктуу көп маалыматтарды алчубуз. Бизге 

агайыбыздын жөнөкөйлүгү адамгерчилиги абдан жакчу. Азыр ойлоп көрсөм 

агайыбыздын сабактарынан кыргыз элинин тарыхына байланыштуу 

маалыматтарды гана окуп үйрөнбөстөн дүйнөлүк тарыхтагы окуяларды дагы 

алыптырбыз. Студент кезибизде ар бир предметтин тапшырмасын аткарыш үчүн 

улуттук китепканага барсак, ошол жерде агайыбыз студенттерге каталогдон кайсы 

китеп  менен даярданыш керек экенин көрсөтүп жүргөнүн дайым көрөт элек. Бул 

болсо Жаныбек агайыбыздын өтө бийик адамгерчилик сапаттарынын бар экени, 

акылга бай, жан-дүйнөсү таза педагог экендигинен кабар берет. 1974-жылдан 

тартып Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде СССР тарыхы 

кафедрасында илимий эмгек жолун баштоо менен факультеттин ар кыл 

кафедрасында окутуучу катары лекциялык практикалык сабактарды жогорку 

денгээлде өткөрүп келди. Бул мезгил ичинде Кыргыз улуттук университетинин 

байыркы жана орто кылымдардагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын 

жетекчиси кызматын дагы аркалады. Бул жылдары биз эмгектенип жаткан Ысык-

Көл облусунун Каракол шаарында жайланышкан К.Тыныстанов атындагы 

университеттин тарых факультетиндеги билим алып жатышкан студенттерге 

«Тандоо курсунан» лекция окуу менен семинар сабактарын жүргүзүп келген. Тарых 

адистигинде окууган студенттерибизге диплом иштер боюнча жетекчилик кылуу 

менен кафедранын окутуучуларына ар дайым илимий макала жазууда методикалык 

сунуштарын берип келген. Бир канча ирет тарых боюнча мамлекеттик экзамендерге 

төрага болуп, окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө өзүнүн чыныгы кеп-кенештерин 
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берүүдөн аянган жок. Мына ушундай агайыбызды белгилүү окумуштуу педагог 

катары бааласак болот. Жаныбек Жакыпбекович революцияга чейинки XIX-XXкк. 

башындагы Кыргызстандын тарыхы жана тарыхнамаасы боюнча белгилүү адис. 

Агайыбыздын изилдөөлөрү Кыргызстандын Орусияга каратылышынан кийинки 

мезгилдеги 1916-жылы улуттук-боштондук кыймылынын тарыхнаамасына 

арналган. Ошондой эле 1916-жылдагы Үркүндүк тарыхнаамасы боюнча бир катар 

заманбап иликтөөлөрдү тарыхый архивдик булактарга таянып иш жүргүзгөн . 

Жаныбек Жакыпбеков кыргыз тарыхын изилдөөгө зор салымын кошкон 

өлкөбүздүн белгилүү окумуштууларынын катарына кирет. Окумуштуунун илимий 

изилдөөчүлүк багытында Кыргызстандын оторчулук доорундагы социалдык-

экономикалык жана саясий кырдаалын тарыхнаамасындагы маселелери боюнча 

докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 

Професор Ж.Жакыпбеков Кыргызстандын тарыхы жана тарыхнаамасынын 

адиси катары XIX кылымдын I жарымындагы кыргыз элинин Кокон хандыгынын 

жана цин империясынын баскынчылык жортуулдарында каршы күрөштөрүндөгү 

кол башчылардын ордун тарыхый маалыматтардын негизинде ачып берген. 

Автордун калемине таандык жүздөн ашуун илимий-эмгектер анын ичинен бир 

канча монографиялар жана окуу методикалык колдонмолордун ээси. 

Кыргызстандагы 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш-кыргыз элинин 

орус падышалыгынын колониялык саясатына каршы улуттук-боштондук күрөшү 

тууралуу окуянын келип чыгыш себептерин, элдик көтөрүлүштүн манызын 

тарыхнаамасында изилдеп чыккан. Үркүн жөнүндө эмгектери жана макалалары 

кыргыз тарыхнаамасында арналган ар тараптуу,жанычыл иликтөө болуп саналат. 

Кыргыз тарыхнаамасынын тарыхын изилдөөгө бүт өмүрүн арнап келе жаткан 

агайыбыздын жасап жаткан иштери муундан-муунга өтүп, окуя да, изилдениле да 

турган баа жеткис эмгектерден десем болот.Өрнөктүү өмүрүн элине арнап, баардык 

күчүн келечек муундарына арнаган. Устат агайыбызга шакирт катары татыктуу сөз 

айтуу биз үчүн ары ардактуу жана ары сыймыктуу экенин өзгөчө белгилегибиз 

келет. 

Агай көптөгөн эмгектерди жаратты, бизге окшогон шакирттерди тарбиялады. 

Агайга чыгармачыл ийгиликтерди жарата беришине тилектеш экенибизди 

билдирип,чын ден-соолук,узак өмүр каалайбыз. 

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун  

доценти, т.и.к. А.Каниметов 
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Жаныбек  агайдын таасирдҥҥ сабактары !!! 

 

Жаныбек агайды мен тарых факультетинде студент болгонго чейин тааныгам. 

1978-жылы агай айылдагы орто мектептерди кыдырып, тарых факультети боюнча 

үгүт ишин жургузуп келген. Биздин Дархан орто мектебине келгенде мекептин 

жетекчилиги тогузунчу-онунчу класстын окуучуларын чогултуп тарыхчы Ж. 

Жакыпбеков агай менен кездешүү уюштурушкан. 

Тарых факультети боюнча баяндап бергенден соң экзаменге кандай даярдануу 

керектиги боюнча акыл-кеңештерин айткан. Менин эсимде калганы – балдар 

мисалы, кээ бир окуучулар китеп маалыматтарына таянбай, ойлонуп жооп бербей 

калган учурлары болот. Мисалы, ―Совет бийлигинин салтанатуу жүрүшү канча 

жылга уланган деп суроо берилсе, бугунку күнгө чейин уланып келе жатат‖ деп 

жооп беришет. Бул туура жооп эмес. Совет бийлиги 1917-жылдар тартып 1918-

жылдын февралына чейин бардык жерде Совет бийлиги орногонго чейин уланган 

деп жооп берүү керек деп айтканын азыркыга чейин унутпайм. 

1979-жылы орто мектепти бүтүп, көксөгөн тарых факультетине өткөндөн 

кийин дароо эле айыл чаба жумушуна, помидор тергени бардык. Агай көрсө, 

университети аяктаган соң офицер катары эки жыл аскер кызматын өтөп келген 

экен. Бизди аскердик тартип боюнча тизип, тактап, жоктоп жумушка узатып, кайра 

алып келип жүрдү. 

Профессионал, адис тарыхчы агайдын башкы бир салымы тууралуу айткым 

келет. Агайдын өткөн дарс-сабактары көпчүлүккө азыркы учурда да үлгү болот. 

Оратордук чеберчилиги биринчи кезекте таасир калтырат. Балким, аскердик 

кызматта жүргөндө  «командирлик үн» менен, так даана буйрук берүү, сүйлөө 

жөндөмү артса керек? 

Менин  жеке баамымда «тарыхчы» катары даярдоо ишиндеги эң маанилүү 

салымы иретинде төмөндөгү ойду айтат элем. Мисалы, декабристтер боюнча 

дарстарында жана семинардык сабактарында М. В. Нечкинанын жетекчилиги 

менен даярдалган көп томдуу документалдуу маалыматтарды окуп түшүнүп, 

баяндап берүүгө бизди такшалткан. 

Кээ бир узукка созулган дарсты жаздырып, ошону кайра айттырып баа алууга 

караганда, документалдуу маалымат, тарыхый изилдөөлөр, тарыхый жазма 

булактар менен иштөө, талдоо жолу азыркы учурда эл аралык алкактагы өз 

маанисин жоготпостон, кайрадан өркүндөтүү жолунда. Агайдын ушул усулдугун 
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мен азыр пайдаланып келе жатам. 1984-жылдан бери сабак берип келе жатып 

мектеп окуучуларына окуу китебинде жазылган маалыматтан тышкары аз да болсо 

тарыхый маалымат кайдан алынарын айтканга аракеттендим. 1987-жылдан тарып 

студенттерге дал ушул усулдук боюнча сабак берүүгө, арардын өз алдынча билим 

топтошуна шарт түзгүм келет.  

Ɵз учурунда 1825-жылы декабристтердин өмүрү, алардын көтөрүлүштүн 

жүрүшүндөгү орду, кыймыл аракетинен тартып каторгага кеткенине чейинки 

маалыматтарды алуу үчүн китепканага барып, китепке кезекке туруп конспект 

жазганыбыз эстен кетпейт. Дал ошол учурдагы алган маалыматтар эс тутумда калат 

турбайбы! Тарых ушундай булактар аркылуу жазыларын жеткире түшүндүрүптүр. 

Агай-эжейлердин өздөрү окуп даярдап, жаздырып берген дарстары экзамен үчүн 

гана, жалпы маалымат иретинде пайдаланылат экен. Ал эми биринчи тарыхый 

булак, маалыматтарына көндүрүп, такшалткан Жаныбек агайдын усулдугу өз 

үчүрунда билинбегени менен, өмүрлүк ишибиз үчүн даңгыр жол салган экен. Агай 

өзү Москвага барганда, эки кабат изилдөө имаратына атайын барып, профессор, 

академик Нечкина Милица Васильевна менен жолугушу учурун көз алдыга 

элестетип алгыдай кылып сүрөттөп, баяндаганы эч унутулбай калыптыр.   

Азыр деле агайдын дарстары кадимкисиндей уланып жатканын көрүп 

кубанам. Улуу чебер педагог, сөздүн устаты, адамгерчиликтин мыкты үлгүлөрүн 

алып жүргөн агайды мааракеси менен куттуктайм. Жаш тарыхчы балдар-кыздар 

профессор Жаныбек агайдан терең, мазмундуу сабак ала берсин! 

 

 

Табалдыев Кубатбек, т.и.к,   

Кыргыз-Тҥрк «Манас» университетинин   

тарых бөлҥмҥнҥн профессору 
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Жаныбек агай-ажат ачкан инсан 

Баарыбыз урматтаган ардактуу кесиптешибиз, тарых илимдеринин доктору, 

профессор Жакыпбеков Жаныбек агайдын 75 жылдык мааракесине карата 

уюштурулуп жаткан илимий-практикалык конференцияга байланыштуу анын 

өрнөктүү өмүр жолуна, илимий жана педагогикалык ишмердүүлүгүнө арналган ар 

кыл мүнөздөгү баяндамалардын даярдалаары табигый көрүнүш. Анткени, ―дарак 

бир жерден көгөрөт‖ дегендей жарым кылымга чукул эмгек жолун бир гана окуу 

жайда-тарых факультетинде жаш муундарды тарбиялоого багыттаган агай 

факультеттин эле эмес, университеттин жалпы жамаатынын кадыр-баркына 

татыктуу болуп, бүгүнкү күндө да чыгармачыл жидеринен жазбай, магистранттар 

менен студенттерге дарс окуса, кесиптештерине насаатчы болуп келет.  

Агайдын педагогдук таланты өзгөчө белгилөөгө татыктуу. Берилүү менен дарс 

окуп жаткандагы добушу коридордун баш-аягына чейин жаңырып, капилет тыңшай 

калсаң мазмундуу жана кызыктуу баянына аргасыз арбаласың. Анын көп жылдык 

тажрыйбадан калыптанган окутуу ыкмалары ар түрдүү. Алгач, аудиторияны өзүнө 

тартып алган соң, темадагы тарыхый окуяларды жандуу баяндоо менен бирге 

маанилүү даталарды, түшүнүксүз терминдерди ж.б. нерселерди дептердин өң 

четине өзүнчө жаздырып, түшүндүргөндүгү көпчүлүгүбүзгө сабак болуп калды. 

Жаныбек агайдын дагы бир артыкчылыгы дарстарын эки-кыргыз жана орус 

тилдеринде бирдей окугандыгында турат. Жаңычылдыгы, заманбап адабият жана 

дүйнөлүк кабарлар менен тааныштыгы менен да айырмаланып турат. Ал үчүн ушул 

күнгө чейин улуттук жана университеттин китепканаларына барып, өз окуу 

залында өткөрүүнү адат кылып алган. Агайга окшоп үзгүлтүксүз окугандар саналуу 

эле болсо керек. Жаш илимпоздордун диссертациялык, магистранттардын жана 

студенттердин диссертациялык, квалификациялык, курстук иштерин даярдоодо 

аларды китепканага чакырып, адабияттардын каталогу менен иштөөдөн тарта, 

илимий иштердин талаптары кандай экендигин китептерден көрсөтмөлүү 

үйрөткөндүгүн жана эринбей түшүндүргөнүн белгилебей коюуга болбойт.  

Жаныбек агай илимпоз катары татаал багытты – Кыргызстандын XIX к. аягы-

XX к. башындагы тарыхнаамасын изилдеп келет. Адатта өзүнө чейинки 

изилдөөлөрдү талдоо, жетишкендиктери менен мүчүлүштүктөрүн калыс баалоо 

түмөн түйшүктүү эмгекти талап кылат. Бул өңүттө агайдын жетишкендиктери көп. 

Ар бир эмгекти көз жаздымында калтырбагандыгын менин чакан изилдөөлөрүмдү 

өзүнүн докторлук диссертациясына киргизгенинен көрүнүп турат. Учурунда бул 

фактыны авторефератынан окуганымда кубанганым али да эсимден кетпейт.  

Баса белгилөөчү нерсе, агай кандидаттык жана докторлук диссертацияларын 

Москва шаарындагы абройлуу мекемеде коргогондугунда турат. Ал мезгилде эң 

күчтүү адистер кирген диссертациялык кеңеште илимий даражасын коргоо ар 

кимдин эле маңдайына жазылган эмес эле. Муну Жаныбек агайдын эрдиги, 

тайманбастыгы десек да болот.  

Кыскача баяндалган агайдын илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү адистер 

тарабынан терең жана ар тараптуу изилденсе керек.  

Андыктан, Жаныбек агайдын адамдык бейнесине көңүл бурсак. 

Агай университеттин Киев көчөсүндөгү имаратта бизден эки курс жогору окуп 

жүргөндө эле өзүнүн жүрүм-туруму менен көпчүлүктөн айырмаланып турчу. 

Студенттер арасында агай элдик дастандарды мыкты аткаруучу, комузчу, элдик 

оозеки чыгармаларды ийине жеткире аткарган сөзмөр катары таанымал эле. 

Төмөнкү курстагылар андан ийменип, ызааттап тураар элек.  

Окууну бүтөөрү  менен агайдын курсундагылар аскердик милдетин өтөөгө 

кетишкендигин уктук. Жыл айланган кезде өзүнө жарашыктуу, лейтенант 
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наамындагы аскердик жашыл кийимчен, шыңга бойлуу Жаныбек агайды окуу 

жайдан көрдүк. Ал сымбатынан жазбай, күн сайын имаратка келээр эле. Көрсө, 

ошол кезде жазган ырлары менен факультетке таанылып калган, азыркы кездеги 

белгилүү акын, драматург, агайдын өмүрлүк жары Керез Зарлыковага арзып келип 

жүрчү экен. Көп узабай экөөнүн баш кошконун угуп, суктанган элек.  Азыркы 

мезгилде бул-үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн бири.  

Аскерден келээри менен тарых факультетине ишке орношкон Жаныбек агай 

менен бирде академияда, бирде университетте жолугушуп, илимий иштерибиз 

боюнча баарлашып жүрдүк. Анткени менен тарых институтундагы совет дооруна 

чейинки бөлүмдө, жетекчим К.Үсөнбаевдин кол алдында иштесем, Жаныбек 

агайдын илимий проблемасы Кушбек агайдын изилдөөлөрү менен үндөш эле. 

Андыктан Жаныбек агай биздин бөлүмгө байма-бай каттап, ачык айрымдыгы жана 

бака-шака сөзмөрлүгү менен тез эле оозго алынып, баардык кызматкерлер менен 

жакшы мамиле түзүүгө жетишти.  

 Андан кийин да кайда иштебейин Жаныбек  агай менен мамилем үзүлгөн 

жок. Менин университеттин тарых факультетине декандык орунга келип 

калышыма да Жаныбек агай түздөн-түз себепкер. Себеби мага чейинки декан, 

маркум Бектемир Жумабаев күтүлбөгөн кырсыктан каза болгондон кийин ректорат 

ал орунга ылайыктуу адам издеп жатканда Жаныбек агай мени сунуштаган экен. 

Аны кийинчерээк ректораттын жетекчилеринин биринен угуп, өзүнө айтсам ―ооба, 

ошондой болгон, мен сени татыктуу деп эсептейм‖ деп гана койду.  

 Агай менен бирге иштеген 8 жылдын ичинде жөнөкөйлүгүнө, адамдардын 

ажатын ачкан мүнөзүнө көп ирет күбө болдум. Кандай гана суро менен 

кайрылбагын аны чечүүгө жан-дили менен киришип, аягында ―ушинткенибиз 

жакшы болгон тура‖ деп коет. Кандайдыр бир кеңеш менен кайрылсаң ―көпчүлүк 

кандай мен ошону колдойм‖ деген сөзү даяр. Улуу-кичүүгө, аял-эркекке текши 

бирдей мамиле жасоо менен колунан келген жардамын берүүдөн аянбайт.  

 Ар түрдүү иш чараларга жигердүү аралашып, баео тамаша сөздөрүн ыгы 

менен айтып, керек болсо элдик ырларды аткарып берүүдөн баш тартпайт.  

 Айрыкча, окутуучулардын жакындары каза болгондо алыспы-жакынбы, 

барып келүүдөн баш тартпай, алыскы Алай, көл, Нарын, Таласка чейин барып 

келгенине баарыбыз терең ыраазыбыз. Бир ирет Караколдогу кесиптешибиз 

уулунун үйлөнүү тоюна чакырганда ―кой, атайын чакыргандан кийин барып 

келели‖ деп алыс жолго да бирге барып келдик. Агайдын мындай иштери өтө эле 

арбын.  

 Убактысын аябай жаш окумуштуулардын диссертацияларын оңдоого 

жардамдашып, баалуу кеп-кеңештерин берет. Деги эле Жаныбек агай баардык 

иштерге олуттуу мамиле жасап, диссертациялык кеңеште, факультеттин 

Окумуштуулар кеңешинде, кафедранын жыйындарында баалуу кеп-кеңештерин 

дайыма айтып келет.  

 Жаныбек агайдын жакшы сапаттарынын бири – үй-бүлөлүк кубанычтарын 

кесиптештери менен тең бөлүшкөндүгүндө. Алсак, акыркы жылдары өмүрлүк жары 

режиссер-сценарист, кызы продюсер болуп тарткан көркөм тасмалардын бет 

ачарына чакыруу билеттерин берип, алардын ийгиликтерин жамааты менен 

бөлүшүп, жакшылыктарына үзбөй чакырып келет.  

 Аягында, Жаныбек агайга, үй-бүлөсүнө бекем ден-соолук, ынтымак, ырыс-

кешик, бактылуу узун өмүр жана чыгармачыл ийгиликтерди чын дилимден 

кааларымды билдирем. Бар болуңуз, агай! 

Терең урматтоо менен,  

кесиптеш замандашыңыз,      Аскар Бедельбаев 
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Жаныбек Жакыпбекович мен ҥчҥн баа жеткис адам 

Бул жылы сүйүктүү агайыбыз, белгилүү окумуштуу, мээрман ата, калыс 

адам Жаныбек Жакыпбековичтин  76-жылдык маарекеси.  

Кыргыздарда илгертеден бери билимдүү адам өзгөчө кадыр барка ээ болуп 

келген. Универистеттин тарых факультетине келип, окуп башгандан кийин агайдын 

билимге сугарылган күчтүү лектор катары таанып баштадым. Агайдын 

жетекчилиги алдында аспирантурада окуй баштагандан тартып, чыныгы илим эмне 

экенин, илимдин сересине жетүүнүн татаалдыгын, ал үчүн табият берген 

тырышчаактык менен эмгек кылуу керектигин билдим. Агайдын колунан 

канчалаган студенттер, магистранттар, аспиранттар билим алып, бүгүн  өз ордун 

таап кетишти.  Ар бир адамдын озунун кайгысы, же кубанычы болот эмеспи. Ошол 

убактарда агайдын берген акыл насаатары дайыма эсимде калды. Мен азыр бүгүнкү 

күндө агайдан кандай өрнөк алсам, аны өз окуучуларым эле бөлүшүүгө аракетенем.  

Аспирантурада окуп жүргөндө архивден маалымат алыш үчүн Алмата 

шаарына баруу керек болгондугунан,  Жаныбек агай жана Керез эже болуп, Алмата 

шаарына кеч куруун чыктык. Шаарга түнкү саат бирлер чамасында жеттик. Ал 

жакта агайдын  казак улутундагы профессор досу бар экен. Ал киши биз барганда 

көзү өтүп кеткенин уктук, бирок байбичеси бизди жылуу кабыл алып, мен ошол 

профессордун үйүндө калып архивдик маалыматтарды чогултум. Агай  мени менен 

архивге барып кантип, иштешим керектиги тууралуу пикирлерин берди. 

Диссертация жазып жатканда ар дайым илимий шык берип турду. Кээде агайдын 

дайыма китепканада отурганын көрүп өзүмө дем күч алаар элем. Кыскасы Жаныбек 

агайдай адамдар дүйнөдө аз санда болгонуна көзүп жетти. Илимий жетекчи катары, 

илимге берилүү менен шыктантып, маек куруп, ишиңдин алдыга жылышын 

текшерип, керектүү жерлерге келгенде кеңешин аябай, түздөп турат. Макала 

жазсаң дагы ар бир тамгасына үңүлүп карап, ар бир тарыхый булакты, маалыматты 

башка булактар, маалыматтар менен салыштырып, тереӊ анализ жүргүзүүнү сенден 

талап кылат.  Агайдын жетекчилиги менен «XIX кылымдын экинчи жарымы – XX 

кылымдын башындагы Орус империясынын Кыргызстандын түндүгүндө жүргүзгөн 

агрардык саясаты» деген аталыштагы кандидаттык диссертациямды коргодум. 

Ошол убакта  Жаныбек агай илимий ишти жазууда «майда» нерседен башталарын,  

сүйлөмдөрүн курулушунан баштап, объективдүү интерпретациялоого чейин көӊүл 

бурушумду талап кылчу. Устаттын шакиртине болгон жоопкерчиликтүү мамилеси 
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бардык эле илимий жетекчилерде кездешпейт. Агайдын мындай асыл сапаты мени 

илериге түртү. Агай дайыма менин жашоомдон кабар алып, балдарымдын аттарына 

чейин унутпай айтчу. Жетекчимдин мен үчүн чийген чыйыр жолу менен агайдын 

изин кубаладым. 

Тарыхты изилдөө татаал процесс экенине, карабастан агай тарыхнааме 

жаатында көптөгөн салымдарды кошо алды. XIX кылымдын экинчи жарымы – XX 

кылымдын башындагы Кыргызстандын социалдык-экономикалык жана саясий 

тарыхынын маселелерин тарыхнаамасын изилдөөгө бардык күчүн жумшады. 

Илимий жетекчим Жаныбек Жакыпбекович окумуштуулук эмгек жолунда ары 

түйшүктүү, ары жооптуу, ары сыймыктуу кызматтарды да аркалады. Билим 

жаатындагы белгилүү тарыхчылар агайдын адресине жылуу пикирлерин 

билдиришип, сый сөздөрүн аяшчу эмес. Табиятынан сөзмөр, акпейил, өжөрлүгү, 

иштермандыгы менен бир топ окумуштуулардын купулуна толуп, көптү 

үмүттөндүргөн агай, өзүнүн өрнөктүү чыгармачыл-окумуштуулук жолунда из 

жарата алды.  Бүгүнкү күндө агайыбыз салган чыйыр жолдо артындагы тарбия-

таалим берген окуучулары, магистранттары, аспиранттары улап баратышат.   

Окумуштуу катары, агайыбыз бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, Тарыхнаама, Кыргызстандын тарыхы боюнча булак 

таануу боюнча талаш маселелерине байланыштуу изилдөөсүн улантуу менен 

кыргыз тарыхнаамасына күрдөлдүү салымын кошууда. Жаныбек агай жалаң эле 

мыкты окумуштуу болбостон, эң мыкты сөз чеберин аздектеген адам болгондуктан, 

жамактап ырдаган ырлары, төкмө акындардан кем калышбай аткаруусу, черткен 

күүлөрү жөнүндө айтылуучу кептер али алдыды. Кыскасы агайыбыз бүт өмүрүн 

тарых факультетине жана тарых илимине арнаган окумуштуу десек жаңылбайбыз.  

Улуу көчтү улап, илимдин бийиктиктерин багындыргандыган, тыным 

билбеген уюштуруучулугунан, окумуштуулук бийик дареметинен илимге жаӊы 

кадам жасап жатышкан жаш окумуштуулар өрнөктүү үлгү ала алышат. Жаныбек 

агай  мыкты илимпоз жана күчтүү мотиватор катары менин эсимде калды. 

Агайымдын мындан аркы ишине ийгиликтерди, ден-соолук каалап, терең 

ыраазычылыгымды билдирип, 76 жылдык юбилейи менен куттуктайм! Мен 

жараткан Аллахтан агайыбыздын 90-жылдык мааркесине да куттуктоо жазганга 

насип кылсын деп тилейм!  

Ж.Ж. Жакыпбековдун аспиранты,  тарых илимдеринин кандидаты, доцент   

Исабаева Н.А. 
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Асыл агам жөнҥндө 

Агамдын кафедрасынын өтүнүчтөрү аркылуу профессор, тарых илиминин 

доктору, билим берүүнүн мыкты окутуучусу, өрнөктүү үй-бүлөнүн ээси тууралуу 

баяндама жазып берейин. 

Агам Жаныбек Жакыпбеков 25-майда 1946-жылы жарык дүйнөгө келген. 

Атам Кожобеков Жакыпбек Ата Мекендик согушка Жаңы-Жол районунда мугалим 

болуп иштеп жүрүп ошол жактан чакырылгандыктан кийинки согуштагы   

элдиктери үчүн сыйланган  медалдарын биз анын көзү өткөндө алып калдык. 

Улуу Ата Мекендик согуштан коммунисттик партиянын катарына өтүп, ага 

лейтенант болуп келгенден кийин Алма-Ата шаарынан партшколду аяктап 

райисполком, башкарма, директор жана порторг кызматтарында иштеди.  

Чоң атабыз Солтонкулов Акматбек 1941-жылы согушка барып дайынсыз 

каза болгондуктан, аны биз эми гана таптык. Апабыз Кыбыраева Жумабүбү өмүр 

бою мугалим болуп иштеп, 2015-жылы 92 жашында дүйнө салып агамдын бардык 

коллективи бирге узатышкан. Атам менен апам дагы Университеттин тарых жана 

кыргыз тил факультеттерин сырттан окуп бүтүрүшкөн. Карындашыбыз Чынара 

апасынын жолун жолдоп мугалим болуп азыр да иштеп жүрөт. Агам мектепте эле 

таланттуу болгондуктан бардык кружокторго катышуучу. Сүрөт тартуу боюнча 

Художник Асаналиев Акылбек экөө мектептин бардык транспаранттарын жасашчу 

эле. Союз убагы учурунда мектеп окуучулары өздүк көркөм чыгармачылыгы менен 

айылдарга концерт коюшаар эле. Мектепти жакшы аяктаган соң борборубуз 

Фрунзе шаарындагы В.И.Ленин заводунда иштеп, Исаков жетектеген 

чыгармачылык топ менен комуздун күүлөрүн, дастандарды аткарып жүруп артист 

болоордо, атам мугалимдик династияны бузбай окууга киргин деп, Ленин 

стипедиясы менен тарых факультетин аяктады.  

  ВУЗду аяктагандан кийин СССРдин мыйзамы аркылуу офицер болуп ГДРде 

кызмат өтөө учурунда аскердик окууларында эрдик көргөзүп Франциянын ардак 

медалына татыктуу болгон. 

Ошол учурда  Керез жеңеме үйлөнүү тоюн берүү менен баш кошуп 2 уул, 2 

кыздуу болушту. Германиядагы аскердик музейге кыргыз комузу менен ак 

калпагын байкемдин өнөрүнө раазы болуу менен алып калышкан.  

Командир взвода болгондогу тажрыйбаларын Университетте кураторлук, 

общежитиеде дежурлук жана студенттерди айыл чарба жумушуна иштетүүдө абдан 

колдонду. 

Ага лейтенант болуп келгенден кийин ушул окуу жайына ага лаборант 

катары иштеп, көп жылдары кабыл алуу комиссиясында декан Бийманаалы 

Чөкүшов жана ректор Салмоорбек Табышалиев агайлар менен чогуу болгондуктан 

Анварбек Хасановдун кафедрасында анын жана алардын тарбияларын алган. Анан 

мугалимдикке өтүп Ж.С. Бактыгулов агайдын жетекчилигинде Москвада МГУда 

кандидаттык диссертациясын коргоду. Студенттик убагында Университеттин өздүк 

көркөм чыгармачылыгына Абдрахман агайдын жетекчилигинде катышып 

Кыргызстандын айылдарына оюн койуп келишчү эле. 

Музыкага болгон кызыгуусун  айта турган болсок кыргыз дастандарын жана 

айтыштарын  элге тартуулап жана  жайылтып эле тим болбостон телевидениеден  

Курманбек дастанын жана  Талым кыз айтышын режиссер Балташ Каипов  аркылуу 

фильм тартылган. 

Газетага да макалалар жазып Абба же Бони ырчыларынын өнөрлөрүнө 

жетүүгө аракет кылуу керек экендигин айтып, начар сөздөр, чабал обондорду 

сындачу эле.  
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Керез жеңем экөө кыргыз маданиятына  албан эмгек сиңиришкенин 

жеңемдин өкмөт тарабынан ―Кыргыз Республикасынын  маданиятына эмгек 

сиңирген кызматкер‖  наамын алгандыгы күбө болуп турат.  Улуу баласы Улан 

Керез Зарлыкованын Кыргыз улуттук академиялык драма театрына  2  пьесасын 

(Сибир челноктору жана Махабат майданы)  коюга зор эмгек кылган,  ошондой эле 

кыздары Паризат жана Нуризат киносценарийлерин (Көпөлөк жана Жамийла) 

кинофильм кылып чыгарууда продюссер болушуп, жеңемди элге таанымал 

кылышты. 

Агамдын жеңеме болгон сүйүүсү чексиз эле, анын лирика, проза жана 

драмалык чыгармаларын жазууда окуялар болгон жерлерин көрүп келсин деп 

Украинага, Новосибирск жана Красноярскиге жиберип тураар эле. 

Жеңемдин театрда адабият бөлүмүнүн башчысы болуп  иштегени да аябай 

фильм тартууга жана спектакль коюга чоң жардамын берген.  

Асыл агам  жөнүндө элден уккан мактоолор, дастандарына  жана айтыш 

айтып бергенине суктануулары, өзгөчө лекциясына берген баалары ар дайым 

туугандарына ыйык сезим берип турат.   

Инибиз Шерикти, Муратты жана Алмазды сабактардан даярдап окууга 

өткөргөн. Ал окучулары азыр Кыргызстанга зор эмгек сиңирген атуулдар болушту. 

Кожобеков Мурат Чалакеевич тарых илиминин кандидаты,Манас Университетинде 

иштеп, 60-жылдыгына арналган эл аралык конференция өткөрдү. Алмаз Кулматов 

Кочкор, Ак-Талаа райондорунда аким жана Нарын шаарына мэр кызматтарын 

аткарып, азыр президенттик администрацияда үзүрлүү эмгектенүүдө.  

Историография тарых илиминин даана тактыгын жана чындыгын берүүчү 

илим болгондуктан бул боюнча Кыргызстанда биринчи илимдин докторлугун 

жактап, Ленин библиотекасынан чыкпастан далай илимге зарыл болгон эмгектерди 

жаратууда.  

 

 

физика-математика илимдеринин  кандидаты, доцент         

 Каныбек Жакыпбеков 
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Даанышман агайыбыз! 

 

Баардык ойду бир башына батырган, 

Айта келсе даанышман да акылман. 

Жакшы ата, мыкты агай бул инсан, 

Жашоодогу үлгү болчу асыл жан. 

 

Кайда барса колунда жүрөт барагы, 

Бул агайым илимдин бийик адамы. 

Жеткирейин агай сизди деп калсам, 

Жооп даяр бир миң жети жүз кадамы. 

 

Агайымды мактасак аз дагы да, 

Көрбөй калсак калабызда сагына. 

Ар бир сөзү Алтын десем жаңылбайм, 

Жаралган бир кыргызымдын багына. 

 

Эрлан Машрапов,  

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун 4-курсунун студенти 

 

Агайыбыз 75 жашта 

 

Алып жүргөн кыргыздын улуулугун өзүңүз 

Акыл менен накылга толо ар бир сөзүңүз 
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Профессор Ж.Ж. Жакыпбековдун педагогдук чеберчилиги жана илимий 

изденҥҥлөрҥ 

Аннотация: Макалада профессор Ж.Ж. Жакыпбековдун педагогдук 

чеберчилиги, сабак өтүүдөгү ыкмалары, лекция учурунда окуу материалдарын 

жеткиликтүү бере алгандыгы, практикалык сабактарды уюштурууда биринчи 

булактарды конспектилөөнү адатка айландыргандыгы жана педагогикалык ишке 

дайыма жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыгы талданган. Окумуштуунун илимий-

изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүнө сереп салынып, XIX к. экинчи жарымы – XX к-дын 

башындагы тарыхынын тарыхнаамалык маселелерине боюнча изденүүлөрү кеңири 

талданган. 

Негизги сөздөр: Ж.Ж. Жакыпбеков, педагогикалык чеберчилик, илимий 

ишмердик, тарыхнаамалык изденүү.  

Аннотация: В статье проанализировано педагогическое мастерство 

профессора Ж.Ж. Жакыпбекова, его методы проведения урока, умение доступно 

предподнести учебные материалы, требование конспектирования 

первоисточников вошедшие в привычку и отмечено постоянная ответственность 

к педагогической работе. Рассмотрено научно-исследовательская деятельность 

ученого и шире анализировано его историографические  поиски по истории второй 

половины XIX – начало XX вв. 

Ключевые слова: Ж.Ж. Жакыпбеков, педагогическое мастерство, научная 

деятельность, историографические поиски.  

Abstract: The article analyzes the pedagogical skills of Professor Zh.Zh. 

Zhakypbekov, his methods of conducting a lesson, the ability to present educational 

materials in an accessible way, the requirement of taking notes of primary sources that 

have become a habit and the constant responsibility for pedagogical work is noted. The 

research activity of the scientist is considered and his historiographical searches on the 

history of the second half of the XIX – early XX centuries are analyzed more broadly. 

Key words: Zh.Zh. Zhakypbekov, pedagogical skills, scientific activity, 

historiographical searches. 

 

 Макалада сөз боло турган негизги маселени баштаардан мурда, ардактуу 

агайыбыз, Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын профессору, тарых илимдеринин 

доктору Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбековичти 75 жаш кутман курагы менен 

куттуктагым келет. Анткени, агайыбыз биздин факультетте гана үзгүлтүксүз 47 

жылдан бери талыкпай эмгектенип, студент жаштарга билим жана тарбия берип 

келүүдө. Агайыбызга чың ден соолук, узун өмүр жана мындан аркы педагогдук 

ишмердүүлүгүндө илимий жана чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчыбыз. 

 Дегенибиз менен учурда биз менен чогуу тарых жана чөлкөм таануу 

факультетинде эмгектенип жаткан улуу муундагы агайларыбыздын катарында, 

Ж.Ж. Жакыпбековго өзгөчө орун таандык жана анын илимий-педагогикалык 

ишмердиги жана чеберчилиги, өз алдынча сөз кылууга арзыйт. Анткени, ар бир 

окутуучунун студенттерге билим берүүдө жана тарыхты окутуп-үйрөтүүдө өзүнө 

таандык жөндөмү, өзгөчөлүгү жана чеберчилиги бар эмеспи. Андыктан, Жаныбек 

Жакыпбековичтин билим алган студенти катары, аудиториядан уккан агайдын 
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лекцияларын эске салып жана азыр чогуу иштешип жаткан кесиптеши катары 

педагогдук ишмердүүлүгү тууралуу жеке өзүмдүн оюмду айткым келет.  

 Ж.Ж. Жакыпбекович бизге 3-курстан капитализм доорундагы ССР союзунун 

тарыхы боюнча лекцияларды окуп калды. Биз анда негизинен Россиянын тарыхын 

окугандыктан, бул мезгил окуяларга абдан бай жана орус коомунда олуттуу 

өзгөрүүлөр башталган өзгөчө учур менен байланышкан эле. Агай сабакты 

баштаардан мурда дайыма лекциянын кол жазма конспектисин алып чыгып, 

теманы жана анын планын о.э., сөзсүз түрдө адабияттарды жаздырчу. Албетте ал 

кездеги идеология талап кылгандай сунушталган адабияттардын биринчи 

катарында марксизм-ленинизм классиктеринин эмгектери турган. Биз сабак 

башталганда лекциядан артта калбай жазып жетишип калуу аракетин кылып, 

биринчи булак болгон В.И.Лениндин эмгектерин жазып баштаганда ВИЛ деп 

кыскартып койчубуз. Аны байкап калган Ж.Ж. Жакыпбекович, классиктердин атын 

эч качан кыскартпастан толук жазгыла деп талап коѐр эле. Акыры ага да көнүп, ар 

бир лекцияда классиктердин аты-жөнүн толук жазып калдык. Анткени, агай 

лекциянын жүрүшүндө В.И.Лениндин ошол мезгилдеги коомдун өнүгүшүн 

чагылдырган эмгектерине, өзгөчө «Развитие капитализма в России» деген 

эмгегине көп кайрылаар эле.   

 Ж.Ж. Жакыпбекович сабакты жакшы уюштура билгендигин анын 

лекцияларынан гана эмес, студенттерге берген тапшырмасынан да билинип турчу. 

Анткени, агай бизге берилген темалар боюнча маалыматтарды илимий 

адабияттардан конспектилөөнү жакшы үйрөтүп, аны адатка айландырган. Эсимде, 

академик М.В. Нечкинанын «Восстание 14 декабря 1825 года» же «Движение 

декабристов» жана П.А. Зайончковскийдин «Отмена крепостного права в России» 

деген эмгектерин, башынан аягына чейин окуп, конспектилеп калдык. Бул китептер 

республикалык Чернышевский атындагы китепканада гана болгондуктан, сабактан 

тышкаркы же иш күндөрү эрте барып, заказ берип окуп жана конспектилеп 

жетишкенге аракет кылчуубуз. Эгерде кечигип калсаң, башка студенттер алып 

кетип кур жалак калчуусуң. Суроо-талап көп болгондуктан Нечкинанын 

монографиясы колдон-колго өтүп мукабасы жукарып, барактары жыртылып 

калганын көрөөр элек. Натыйжада конспект жазып отуруп кол жазмабыз сулуу 

болуп чыкты жана орусча текстерди аңдап-түшүнүп баштадык. Ал аракетибиз 

акырындап бизде орусча өз алдынча текст жазуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыра 

баштады. Албетте Ж.Ж. Жакыпбековичтин мындай ыкма менен окутканы, айылдан 

келген балдар үчүн илимий адабияттардын даамын татып, ой жүгүртүүбүздүн 

калыптанышында олуттуу жардамын тийгизди. Анткени булактарды жана илимий 

эмгектерди конспектилөө, маалыматтарды билүүнүн жана өздөштүрүүнүн өзгөчө 

бир ыкмасы экен. Анын ыгын тапкан студенттин билимге болгон умтулуусу артып 

жана жөнөкөй окуганга карганда алдаканча көп маалыматтарды өздөштүрүүсүнө 

шарт түзгөн. Советтик жогорку мектептин окутуу методикасында кеңири тараган 

бул ыкма, окутуп-үйрөтүүдөгү өзүн эң сонун актаган усулдардан болгон. Себеби 

мен кийин да, дал ушул ыкманы жеке өзүмдүн илимий изилдөө ишимде 

ийгиликтүү колдоно алдым. Улуттук илимдер академиясында иштеген жылдары, 

кол жазмалар фондусундагы сейрек кол жазмалардагы маалыматтарды, илимий 

монографиялык изилдөөлөрдү жана жыйнактардагы макалаларды ушул ыкмада 

конспектилегеним менин жеке илимий базамдын түптөлүшүнө жана изилдөөчү 

катары калыптанышыма олуттуу таасир тийгизди десем жаңылышпайм. 

 Педагогдун эл алдына чыгып сүйлөгөндө аудиториядагы угуучуларга 

үнүнүн толук жетип турушу маанилүү. Бул жагынан алганда Ж.Ж. 

Жакыпбековичтин үнү ал кездеги 150дөн кем эмес аудиторияда олтурган 
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студенттерге абдан жеткиликтүү угулуп турчу. Менин оюмча агайдын табиятынан, 

өзүнүн үнүнөн чыккан өтө таасирдүү добушу бар жана ал аскерде ага лейтенант 

катары взводдун командири кызматтын өтөп жүргөндө калыптанган. Анткени 

сүйлөгөндөгү дикциясы, үнүн бийик добушу жана бир ыргак менен сүйлөгөн 

таасирдүү сөзү студенттерди муютуп койчу. Ар бир сөздү так ирээти менен айтып, 

маалыматтарды шуурудай тизип системалуу айтып бергенге кандим болуп калган 

адис экендиги байкалып турчу. Эч убакта темага тиешелүү материалдарды 

бергенде сөздөрү чар жайыт кетчүү эмес. Бул албетте Ж.Ж. Жакыпбековичтин 

оратордук жөндөмүнө жана устаттык чеберчилигине байланышкан. Агай чынында 

дассыккан лектор экендигин бир эле өткөн сабагында далилдей алган. Окумуштуу 

катары өтүлгөн лекцияларында токтолгон ар бир теманы абдан терең окуп-үйрөнүү 

менен гана аудиторияга сунуш кылар эле. Бул агайдын өзүнүн педагогдук ишине 

жогорку ишеним менен өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыгын далилдейт. 

Алтургай агайдын аткарган педагогдук ишинде кандайдыр бир формалдуу 

кадамдардын жасаганын ушул мезгилге чейин эч убакта байкабадым. Тапшырган 

ишке баш оту менен кирип кетип, аны аягына чейин аткарган мыкты сапаты бар 

экендигин белгилеп өтүү маанилүү. Анткени кайсыл гана педагог болбосун ишке 

берилүү менен мамиле кылганда гана, анын билим берүүсүнөн натыйжа чыгуусу 

мүмкүн. Биздин баамдаганыбызда дал ушул сапат Ж.Ж. Жакыпбековичте орун 

алган. 

 Ж.Ж. Жакыпбековичтин илимий-педагогикалык ишмердигиндеги эң мыкты 

сапаты анын китепкөйлүгү. Менимче агай сабактан тышкаркы убактарын, дээрлик 

бардык күндөрүн (үйдөгү кечки эс алуусун эске албаганда) китепканада гана 

өткөргөнгө аракет кылат. Ал ошону менен студенттерди китепканага барганга 

үйрөтөт. Интернет булактарына көбүрөөк көз каранды болгон азыркы жаш муундар 

менен иштешкенде дагы, Ж.Ж. Жакыпбекович үчүн китепкана аларга курстук, 

дипломдук жана магистрдик темалар боюнча консультация берүүчү мекемеге 

айланган. Агай эч убакта зерикпестен жайма-жай олтуруп, студентти китепканага 

чакырып алып теманын планын түзмөй, негизги адабияттарды тапмай жана ишти 

кантип жазмай сыяктуу маселелерди жадабастан айтып түшүндүрүп берет. 

Студенттерге мындай камкор мамиле баарыбыздын эле колубуздан келе бербейт 

жана өтө чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылат. Андыктан китепкана Ж.Ж. 

Жакыпбекович үчүн түнөк тапкан экинчи үйү жана ал жерден жарык көргөн жаңы 

илимий адабияттар менен таанышып билим деңгээлин жогорулатуунун үстүндө 

талыкпай эмгектенет. Агай студент-жаштардан конспект түзүүнү кандай талап 

кылса, өзү да ушул багыттан жазбай, окуган ар бир китептин жана макаланын 

конспектисин топтоп келет. Учурда агайдын өздүк архивинде илимий-

педагогикалык ишке кадам жасагандан берки окуган китептеринин конспектиси 

сакталып турат. Менин оюмча бул айрым гана изилдөөчүлөргө таандык өзгөчө 

сапат болуп саналат.  

 Ж.Ж. Жакыпбековичтин педагогикалык ишмердүүлүгү тууралуу азын-оолак 

сөз кылуу менен бирге, биз албетте агайыбыздын илимий изденүүлөрүнө да 

токтолгонубуз маанилүү. Анткени, биз анын жарыялаган изилдөөлөрүнө сереп 

салуу менен гана, Ж.Ж. Жакыпбековичтин илимий-педагогикалык табиятын толук 

аңдап биле алабыз. 
 
Белгилүү болгондой Ж.Ж. Жакыпбекович XIX к. экинчи 

жарымы – XX к-дын башындагы кыргыз тарыхнаамасынын актуалдуу маселелерин 

чагылдырган бир катар эмгектерин жарыялаган. [1; 2; 3; 4] Аталган мезгилдердеги 

Кыргызстандын тарыхнаамасы аз изилденген маселе боюнча калып келген. Демек 

ушул тарыхнаамалык багыттагы маселелерди изилдөөгө кадам коюуу менен Ж.Ж. 

Жакыпбекович, илимий изденүүлөрүндө бир топ түйшүктүү иштерди аткарууга бел 
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байлаган. Изилдөөчү XIX к. экинчи жарымы – XX к-дын башындагы улуттук-

боштондук кыймылдардын маселелеринин советтик тарыхнаамада изилдениши 

тууралуу кандидаттык диссертациясын коргогон. Кийинчерээк ушул теманы 

кеңейтүү менен монографиялык изилдөөсүн жарыялаган.[3] Бул эмгек аталган 

мезгилдеги Кыргызстандын тарыхынын маселелерине тарыхнаамалык багытта 

сереп салган алгачкы изилдөөлөрдөн болуп саналат.  

Изилдөөчү эмгектин биринчи бапында «Окумуштуулардын Кыргызстандын 

социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий турмушунун изилдеши» тууралуу 

маселеге көңүл буруп, адегенде тарыхый адабияттарда социалдык-экономикалык 

турмуштун чагылдырылышын талдаган. Мында Ж.Ж. Жакыпбекович ошол 

мезгилдин социалдык-экономикалык маселелерин изилдеген Б.Ж. Жамгырчинов, 

К.Ү.Үсөнбаев, А.Х. Хасанов, М.Т. Айтбаев, А.Б. Жаманкараев, С.И. Ильясов, К.Д. 

Жунушев, В.М. Плоских сыяктуу окумуштуулардын эмгектерине талдоого алган. 

Аталган авторлордун эмгектерине сереп салуу менен изилдөөчү кыргыздардын XIX 

к. коомдук-саясий түзүлүшү, жер маселеси, соода мамилелеринин өнүгүшү сыяктуу 

бир катар маселелердин кандай деңгээлде аталган окумуштуулар тарабынан  

изилденгендигине көңүл бурган. Изилдөөчү алардын көз караштарын жалпы 

жыйынтыктап келип кыргыз коому адаттагыдай эле патриархалдык-феодалдык 

түзүлүш формасында экендигин жана иш жүзүндө көчмөн коомдо жерге болгон 

менчиктин өкүм сүрбөгөндүгүн белгилеген.  

Кыргыз конуштарына Кашкардан жана Фергадан келген соодагерлерди 

жергиликтүү төбөлдөр өзүлөрү көзөмөлгө алуу менен гана соода-сатык иштери 

жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгы тууралуу кызыктуу маалыматтар келтирип, 

Ж.Ж. Жакыпбекович бул маселе кайрылган изилдөөчүлөрдүн көз карашына 

токтолгон. Анткени алардын тыянактарына караганда XIX к. экинчи жарымы – XX 

к-дын башында Кыргызстандагы соода мамилелери кыдырып соода кылуудан – 

стационардык соода кылууга жана алмашып соода кылуудан – акча жүгүртүп соода 

кылуу формасына өткөндүгүн белгилеген. Акча жүгүртүү формасындагы соода 

толук орногонго чейин кыргыздарда уютулган күмүш-жамбы, алмашуунун негизги 

эквиваленти болгондугуна токтолгон. Бирок ошондой болсо да Ж.Ж. 

Жакыпбекович тарыхнаамалык изилдөөгө алган эмгектерде Россия менен XVIII к. 

аягы – XIX к. биринчи жарымындагы соода мамилелеринин жанданып башташы, 

орус букаралыгын кабыл алуу зарылчылыгы менен байланышкан деген ашкере көз 

караштарга да орун берилген.  

 Кыргыздардын чарбалык уклады тууралуу сөз кылганда изилдөөчүлөр 

көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылык, чарба жүргүзүүнүн негизги 

багыттарынан экендигин белгилешкен. Изилдөөчү XX к. 70-ж-на чейинки кыргыз 

тарыхнаамасында, Кыргызстандагы капиталисттик мамилелердин калыптанышы 

жана өнүгүшү тууралуу маселелер, аз изилденген проблема боюнча калгандыгын 

белгилөө менен көрүнүктүү советтик тарыхчы М.П. Вяткиндин [1] эмгегине сереп 

салып талдоо жүргүзгөн жана автордун көз карашын бекемдөө менен Ж.Ж. 

Жакыпбекович Кыргызстан саясий жактан Россия падышачылыгынын колониясы 

болсо, экономикалык жактан акырындап эл аралык финансылык капиталдын 

колониясына айланып бара жаткандыгын белгилеген. [3.18-б.] Ушуга байланыштуу 

Кыргызстандын аталган мезгилдеги көп укладдуу экономикасы азыраак көңүл 

бурулгандыгын белгилеп К.Ү.Үсөнбаевдин, А.А. Сапелкиндин, В.Я. Галицкийдин 

айрым изилдөөлөрүнө кайрылган жана алардын эмгектеринде революцияга 

чейинки Кыргызстанда натуралдык чарба үстөмдүк кылгандыгы жана майда 

товардык, жеке капиталисттик укладдар калыптанып, өнүгүп баштагандыгы 

байкалган. Кыргызстандын бул мезгилдеги экономикалык турмушун айыл чарбасы, 
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өнөр жайы, өндүрүүчү кол өнөрчүлүк ишмердиги түзгөндүгү о.э., чарбанын 

категорияларына көчмөн жана отрукташкан, келгин орус чарбалары да кире 

тургандыгы белгиленген. К.Ү.Үсөнбаевдин пикиринде Кыргызстандын 

экономикасына жана социалдык турмушуна капитализмдин терендеп кириши 

менен кыргыздардын натуралдык чарбасынын ыдырап баштаганы, бирок 

патриархалдык-уруулук жана феодалдык коомдун саркындылары жаңы 

мамилелердин таралышына тоскоолдук кылгандыгы айтылган. 

 Ушул эле багытта С.М. Абрамзондун XIX к. аягы – XX к-дын башында 

Кыргызстандын экономикалык турмушунда малды жана мал чарба азыктарын 

сатуу кеңейгендиги, акча-товар мамилелеринин таасири айылдарга кирип 

акырындык менен кыргыздардын натуралдык чарбасын бошоңдотуп баштагандыгы 

тууралуу пикирин келтирүү менен, ошол эле учурда В.Плоскихтин XIX к. 

кыргыздарда патриархалдык-уруулук уклад экономикада, социалдык түзүлүштө 

жана экономикада бекем тамырлагандыгын жана аны алып жүрүүчүлөр 

отрукташкан калктарда – жер иштетүүчүлөрдүн общинасы, малчы-көчмөндөрдө – 

жайытту-көчмөндөр түзгөн деген көз карашын да келтирген. [3.20-б.] Алардан 

айрымаланып А.А. Сапелкиндин пикиринде революцияга чейинки кыргыз 

турмушунда капиталисттик мамилелердин болгондугу Кыргызстандын 

түштүгүндөгү чарбанын жиктелишинен (дифференциацияланышынан) т.а., 

жалданма жумушчуларды кармаган ири мал чарбачылыктын жана жер 

ээлөчүлүктүн болгондугу менен түшүндүрүлгөн. Ж.Ж. Жакыпбековичтин 

пикиринде жогоруда айтылган маселелер жетиштүү деңгээлде изилденгени менен 

анын айрым жагдайлары жөн гана көргөзүлүп, бир катар тыянактар азырынча 

талаш маселе боюнча калгандыгын белгилеген. Бул багытта К.Ү.Үсөнбаев,[7] 

А.Х.Хасанов,[8] жана В.М.Плоскихтин[6] изилдөөлөрүн терең талдаганга аракет 

кылган.  

 Ж.Ж. Жакыпбековичтин тарыхчылардын Кыргызстандын коомдук-саясий 

түзүлүшү жөнүндөгү айткан ой-пикирлерине жана көз караштарына дагы кеңири 

токтолуп талдаган. Кыргыздардын чарбасы тууралуу сөз кылганда А.Х. Хасанов 

алмашуучу соода мамилелери менен коштолгон экстенсивдүү мал чарбачылык 

экендиги жана тышкы соода мамилелери феодалдык төбөлдөрдүн кызыкчылыгына 

кызмат кылып, кардардын талаптарын гана канааттандыргандыгын белгилеген. 

Ошондуктан кыргыздарда товар жүгүртүүгө тартылган натуралдык чарба өкүм 

сүргөндүгү жөнүндөгү изилдөөчүнүн оюн келтирген. Бирок ошондой болсо да, 

А.Х.Хасановдун феодалдык коомдогу эксплуатациялоо тууралуу сөз кылганда 

анын негизи катары «көчмөн кыргыздардагы феодализмдин негизи манаптардын 

жана байлардын жерге болгон феодалдык менчик негизги өндүрүш каражаты 

болгон», – деген оюуна токтолгон. Мындан улам менчиктин формасына жараша 

үстөмдүк кылуучу тап – манаптар, бийлер, байлар жана экинчи тарапта эмгекчилер 

же көз каранды дыйкандар – букаралар XIX к. кыргыз коомунун негизги массасын 

түзгөн. Бирок ушул жерде белгиленген манаптардын кеңири жайыттарга 

монополиялык ээлик кылган деген көз карашы албетте талаш жана анча негиздүү 

эместей. 

 XIX к. ортосундагы саясий бирикмелер тууралуу сөз кылганда сарыбагыш 

жана бугу урууларына токтолуп, Ормон манаптын мисалында манаптар карапайым 

калкты аѐсуз эксплуатация кылгандыгы жана уруулук бирикме иш жүзүндө 

«феодалдык княздык» болгон деген А.Х.Хасановдун пикирин келтирген. Бул 

мезгилде кыргыздардын башын бириктирген борборлоштурган мамлекет болгон 

эмес деген окумуштуунун пикирин эскерип, Ж.Ж. Жакыпбекович  анын көз 

караштарын кылдат талдаганга аракет кылган.   
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 Түндүк кыргыздардын саясий түзүлүшү жөнүндө маселеге кайрылганда 

А.Х.Хасановдун концепциясына караганда Б.Ж. Жамгырчинов кыйла так жана 

туура позицияны кармагандыгын белгилейт. Анткени окумуштуу манаптардын 

ээлигиндеги аймактардын так бөлүнүшүн көргөзүүү менен маселен Ормон жана 

Жантай манаптар бири-бирине тең ата ымалалаш (союздаш) башкаруучу 

болгондугун эскерген. Тескерисинче алар бири-бирине көз каранды эмес саясий 

бирикмени, алтургай княздыктарды түзгөн эмес, деген Б.Ж. Жамгырчинов оюун 

негиздүү деп тапкан.  

 Бирок ошондой болсо да А.Х.Хасановдун Кокон хандыгынын саясий 

турмушунда бийлик мезгил-мезгили менен өзбек, кыргыз, тажик төбөлдөрүнө өтүп 

тургандыгы жана хандыктагы турксуз саясий абалдын жана ички биримдиктин жок 

болгондугу жөнүндө  ойлорун да келтирген. Учурдагы кыргыз тарыхнаамасында 

айрым авторлор жактоого аракет кылган Кокон хандыгынын кыргыздар үчүн да 

орток мамлекет болуп саналат деген көз караштын негизи жок экендигин, ушундан 

улам белгилесек болот. Анткени кыргыздар хандыктын саясий иштерине дайыма 

кийлигишип турган жана ордодогу өз ара карама-каршылыктардын жигердүү 

катышуучуларынан болгондугун эске алганыбыз эптүүрөк. 

 Ж.Ж. Жакыпбекович сөз болуп жаткан мезгилдин тарыхын изилдеген 

көрүнүктүү окумуштуу В.М.Плоскихтин көз караштарына да токтолгон. Аталган 

автор Кокон хандыгынын мезгилиндеги кыргыздардын коомдук-саясий түзүлүшү 

жөнүндө сөз кылганда, феодалдык түзүлүш жана патриархалдык-феодалдык 

мамилелер үстөмдүк кылгандыгын белгилеген. Саясий тарыхына токтолгондо 

кыргыз төбөлдөрүнүн өзбек, кыпчак башкаруучулары менен тең ата роль 

ойногондугу жана алар экономикалык, саясий жана улуттук кысымга дуушар 

болбостон тескерисинче, хандык админстративдик аппаратында кызмат өтөп өзбек, 

кыргыз эмгекчилеринен салык алуу менен тоногонго катышкан деген пикирин 

билдирген. Бул жагынан алганда В.М.Плоских маселени традициялуу таптык 

теориянын негизинде ачып бергендиги жана хандыктагы жер маселеси шариатка 

негизделген хандыктын укуктук нормаларына ылайык чечилген деген тыянакка 

келген. [3.28-б.]  

 Ж.Ж. Жакыпбекович көңүл бурган авторлордун катарында А.А. 

Сапелкиндин изилдөөлөрү турган. Анын пикирине караганда XX к. баш 

чендеринде Кыргызстандагы жердин ээси мамлекет болгону менен иш жүзүндө 

аны жөнгө салгандар феодалдар, падышачылык чиновниктер, кулактар, соода жана 

сүткор элементтер болгон. А.А. Сапелкин ал мезгилдеги кыргыз айылдарынын 

социалдык структурасы талдаганда ички жиктелген топтордон т.а., малчылардан, 

дыйканчылык кылган жана жер иштетүүчү-малчылардан тургандыгын белгилеген. 

Ушул эле автор кыргыз тарыхнаамасында алгачкылардан болуп чөлкөмдү 

экономикалык өздөштүрүүдө жана капиталисттик мамилелердин киришинде 

кредиттик мекемелердин, банкттардын жана сактык кассаларынын ролун 

тереңирээк изилдөөгө алган. Натыйжада автордун пикиринде Орто Азия Россия 

империясынын агрардык жана чийки зат берүүчү чөлкөмүнө айланган. 

 Колониалык доордогу Кыргызстандын социалдык-экономикалык 

өнүгүшүнүн маселелерине К.Ү.Үсөнбаев кайрылган.[7] Окумуштуунун 

монографиялык эмгеги мурунку ишинин уландысы болуп саналган жана анда 

метрополиядагы экономикалык жана саясий үстөмдүктү камсыз кылууга 

багытталган админстративдик түзүлүштүн калыптанышы, анын таянычы болгон 

аскердик-бюрократтык бийликтин жана төмөнкү админстративдик-аймактык 

(волосттук, уезддик) курулуштун түптөлүшүн изилдеген. Ж.Ж. Жакыпбекович 

изилдөөчүнүн эмгегиндеги козголгон башка маселелерге да токтолгон. Алардын 
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катарында уезддик борборлор Ош, Пишпек, Пыржевал, Токмок ж.б. шаарлар 

бүткүл россиялык соода рынокторуна тартыла баштагандыгы, сатууга чыккан 

негизги товар катары мал чарба жана айыл чарба продукциялары болгондугу, 

коомдук-экономикалык мамилелердин өзөгүндө өндүрүш каражаттарына (жерге, 

жайытка) болгон менчик өкүм сүргөндүгү о.э., кыргыз коому патриархалдык-

уруулук саркындылар бекем сакталаган бирок жаңы капиталисттик элементтер 

кирген феодалдык түзүлүш экендиги белгиленген.  

 Ж.Ж. Жакыпбекович талдаган башка эмгектерде дагы Орто Азияга 

россиялык монополисттик капиталдын кириши менен патриархалдык-феодалдык 

мамилелердин ыдырап бузулушуна себеп болгондугу жана капиталисттик 

мамилелердин өнүгүшүнө шарт түзүлгөндүгү тууралуу башка авторлордун 

эмгектерине да кайрылган.  

 Ж.Ж. Жакыпбековдун тарыхнаамалык изилдөөлөрүндөгү маанилүү 

маселелердин бири бул улуттук-боштондук кыймылдар болгон. Ушуга 

байланыштуу изилдөөчү 1873-1876-ж-гы Кокон хандыгына каршы элдик күрөштү 

изилдеген К.Ү.Үсөнбаев, А.Х.Хасанов жана В.М. Плоскихтин изилдөөлөрүнө сереп 

салган. Бул маселеге көңүл бурган К.Ү.Үсөнбаевдин эмгегинде [7] көтөрүлүштүн 

келип чыгышынын себептери, анын жүрүшүндө кыргыз урууларынын Россиянын 

букаралыгын алууга жасаган аракеттеринин ишке ашпагандыгы жөнүндө маселелер 

талданган. Изилдөөчү алардын букаралыкты сураган өтүнүчтөрүн Россия 

бийликтери тарбынан четке кагылышын: көтөрүлүш жеке эле Кокондун 

феодалдык-хандык бийлигине гана эмес падышачылыкка да багытталып 

калышынан жана финансылык кыйынчылыкты башынан кечирип жаткан Россия, 

Англия менен мамилесин бузуп алуудан кооптонгондугу менен байланыштырган. 

Ж.Ж. Жакыпбековичтин пикиринде К.Ү.Үсөнбаев көтөрүлүштүн жетекчиси Исхак 

молдо (Полот хан) тууралуу сөз кылганда туруктуу көз карашты кармабагандыгы 

жана аны улуттук баатыр, көтөрүлүштүн ишенимдүү жетекчиси же эмгекчил элдин 

мүдөөсүнө каршы турган реакционер катары да атоо мүмкүн эмес деген пикирин 

келтирген. Биздин оюбузча изилдөөчүлөр бул маселени тийиштүү деңгээлде 

талдаганы менен айрым гана уруулар орус букаралыгын алууга аракет 

кылгандыгын жана аталган чөлкөмдө Россиянын карамагына кирүү маселесин 

жалпы уруулардын деңгээлинде текши көтөрүлбөгөндүгүн эске алган эместей.  

 Ушул эле маселеге көңүл бурган изилдөөчүлөрдүн катарында Ж.Ж. 

Жакыпбекович, А.Х.Хасановдун соңку эмгегиндеги [9] көтөрүлүшкө байланышкан 

айрым бир маселелерге да токтолгон. Маселен көчмөн кыргыз калкы Кокон 

хандыгына зекет салыгын төлөө менен бирге жоого минүүчү жарактуу аты менен 

ханга аскер кошуун берүүгө милдеткер болгон жана ал «кыл куйрук» деп аталган. 

Ушуга байланыштуу А.Х.Хасанов Кокон хандыгына каршы чыккан кыргыз элинин 

урааны кый куйрук болгондугу жөнүндө пикирин айткан жана анын мааниси 

биринчиден, кыргыздар хандын аскердик кошуун алуусуна каршы каршы туруп 

аттарынын куйругун кырккан жана экинчиден, кыргыздардын эзелки салты боюнча 

аттын куйругун кыркуу башкаларга карата душмандык мамилеге өткөндүгүн 

билдирген. Окумуштуунун пикиринде кый куйрук Кокон хандыгына каршы 

көтөрүлүшкө чыккан калктын урааны болгон. Кудаяр хан ордону таштап кеткен 

1875-ж. июль айынан кийин бийликке Насирдиндин келиши менен гана, 

Абдуррахман Афтобачинин демилгеси менен газават урааны көтөрүлгөнү о.э., 

көтөрүлүш Кокон хандыгына каршы антифеодалдык жана падышачылыкка каршы 

антиколониялык мүнөзгө өсүп жетилгендиги белгиленген. Кыргызстандын 

Россияга кошулушунун маселесин кайрылган Б.Ж. Жамгерчинов да улуттук-

боштондук көтөрүлүш прогрессивдүү тенденция менен бирге эле реакциялык 
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жагдайлар менен коштолгондугу, бирок кыймылдын аныктоочу жана негизги күчү 

дыйкандар согушу мүнөзүнө ээ болгондугун тууралуу пикирине токтолгон.  

 Ж.Ж. Жакыпбекович, ушул эле маселеге боюнча В.М. Плоскихтин 

көтөрүлүш кеңири кулач жайганы менен кыргыз жана өзбек коому үчүн кандайдыр 

бир өзгөрүүлөрдү алып келбегендиги жана мүнөзү жагынан отрукташкан калктар 

колдоого алган кубаттуу кыймыл деген оюун талдап, Кокон хандыгынын аймагына 

орус аскерлеринин киргизилгенден кийин көтөрүлүшчүлөрдүн аларга каршы 

чыгышы ойлонулбаган каршылык көрсөтүү катары бааланган өтө эле калпыс 

пикирин да көргөзгөн. Аталган окумуштуу жыйынтыгында хандыкты кулатууга 

алып келген көтөрүлүш, элдик согуш мүнөзүндө болуп өткөндүгү жана феодалдык-

клерикалдык өкүлдөр кыймылды өзүлөрүнүн тар кызыкчылыктары үчун 

пайдаланганга аракет кыландыгын белгилеген. 

 Ушул маселелерди улай Ж.Ж. Жакыпбеков орто азия чөлкөмүнүн 

Россиянын карамагына кирүү процесси жумшак, тынч жана эволюциялык мүнөздө 

ишке ашпагандыгына токтолгон. Бул маанилүү тарыхый актыны баалоодо 

окумуштуулар «каратып алуу», «басып алуу», «россиянын букаралаыгын кабыл 

алуу», «кошулуу» сыяктуу терминдерди колдонуу менен бир пикирге келбегендигин 

билдирген. Маселеге токтолгондо Ж.Ж. Жакыпбекович 1855-ж-дан – 1867-ж-га 

чейинки түндүк Кыргызстандын Росссияга кошулушун ыктыярдуу деп эсептөөгө 

болобу деген суроону коюуп эмгекчи кыргыз эли тарабынан бул окуяны 

ыктыярдуу деп эсептөө мүмкүн эместигин белгилеген. Анткени бир дагы эл 

үстөмдүк кылуучу таптардын: өзүлөрүнүн жергиликтүү жана падышачылык 

админстарациянын кош эксплуатациясын, кош эзүүсүн ыктыярдуу кабыл 

албайт, деген тыянакка келген. Бул тарыхый процессти изилдеген 

окумуштуулардын ар кыл пикирлерин талдаган Ж. Жакыпбекович Россияга 

кошулуунун тарыхнаамада расмий кабыл алынган концепциясында, алтургай 

жылдарында олуттуу коошпогон жактары бар экендигин кеңири ачып берип, бул 

маселе мындан ары дагы тактоого жана изилдөөгө муктаж экендигин белгилеген. 

[3.47-52-бб.] 

 Ж.Ж. Жакыпбековдун тарыхнаамалык изденүүлөрүндө Россия 

империясынын колониялык саясатына каршы XIX к. аягы – XX к-дын башындагы 

улуттук-боштондук кыймылдардын маселелерине да кеңири токтолгондугун 

көрүүгө болот. Анжиян көтөрүлүшүнүн тарыхнаамалык маселелерине кайрылганда 

1950-ж-дагы изилдөөөчүлөр А.В. Пясковскийдин, А.А. Чукубаевдин окуяны 

реакциялык мүнөзгө ээ болгондугу, газават урааны көтөрүлгөндүгү жана чет 

өлкөлүк агентуралар иш алып баргандыгы жана акын Т. Сатылгановдун 

көтөрүлүшкө кандайдыр бир тиешеси жок экендиги жөнүндөгү пикирлерине 

кайрылган. Ушул эле окуянын тарыхнаамасын изилдеген А.Х.Хасанов жана И.К. 

Додонов эч кандай кыйшаюсуз эле Анжиян көтөрүлүшүн элдик жана боштондук 

кыймыл катары туура баа беришкендигин да белгилеген. Бул багытта К.Ф. 

Касымбековдун 1898-ж. кыймылды Фергана өрөөнүнүн эмгекчилеринин 

көтөрүлүшү катары атоо керектиги, академик М.В. Нечкинанын өзбектердин XIX к. 

аягындагы падышачылыкка каршы массалык кыймылы деген ж.б. авторлордун көз 

караштарын дагы Ж.Ж. Жакыпбеков өзүнүн изилдөөсүндө кеңири токтолгон.  

 Изилдөөчү XX к. башындагы Орто Азия элдеринин анын ичинде кыргыз 

элинин тарыхый тагдырындагы маанилүү окуя, 1916-ж-гы улуттук-боштондук 

көтөрүлүштүн тарыхнаамалык маселелерин да терең изилдеп талдаганга аракет 

кылган. Бул багытта Х.Т. Турсуновдун, К.Ү. Үсөнбаевдин, Б.С. Сулаймановдун, 

Б.Я. Басиндин, З.Ю. Юсуповдун, Б.М. Зиманын, Д.И.Дулатованын, Ж.С. 

Бактыгуловдун, Т.Н. Өмүрбековдун ж.б. эмгектерине кайрылып аталган 
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изилдөөчүлөр көтөрүлүштүн келип чыгышынын социалдык-экономикалык 

себептери, кыймылдаткыч күчтөрү жана натыйжалары жөнүндөгү маселелерине 

токтолгондугун белгилеген. Алардын катарында кыргыз тарыхнаамасында 1916-ж-

гы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн маселесин изилдөөгө олутту салым кошкон 

К.Ү. Үсөнбаевдин эмгегине кеңири тарыхнаамалык талдоо жүргүзгөн. Ж.Ж. 

Жакыпбековичтин пикиринде окумуштуу көтөрүлүштү ар тараптуу изилдеген жана 

окуяны улуттук-боштондук кыймыл катары таануу менен анын терс жактарын да 

көңүлдүн сыртында калтырган эмес. Окумуштуу феодалдык-клерикалдык 

башчылар өзүлөрүнүн карасантай кызыкчылыктарын көздөп көтөрүлүшкө 

бириккендигин айтуу менен мындай көрүнүш улуттук кыймылдын өзгөчөлүгү 

экендигин белгиленген. Бирок К.Ү. Үсөнбаевдин пикиринде, манаптар дайыма эле 

көтөрүлүштүн жетекчилигин колуна алган эмес жана карапайым калктын арасынан 

чыккандар дагы башчылык кылган деген оюун жана бир катар архивдик 

маалыматтарды келтирген. Белгилей турган жагдай учурдагы кыргыз 

тарыхнаамасында көтөрүлүштөгү манаптардын жетекчилик ролу жөнүндө 

маселелер жаңыча көз карашта каралууда жана көтөрүлүштүн жүрүшүндө жер-

жерлерде чыныгы жетекчилик роль манаптарга таандык экендиги жөнүндө 

маалыматтар айкындалган. Манаптардын айрымдары колониялык бийликтер менен 

кызматташып, көтөрүлүшкө чыккан элди жазалоого жардам берген учурлар да 

болгондугун эске алуу керек. [10]  

 Маселеге тарыхнаамалык сереп салган Ж.Ж. Жакыпбекович 1990-ж-гы 

изилдөөлөргө дагы көңүл буруп 1916-ж-гы көтөрүлүштүн мүнөзү тууралуу сөз 

кылганда ал жалпы элдик жана орустарга каршы багытталгандыгы о.э., 

революцияга чейинки кыргыз коомунун таптык жана антогонисттик мүнөзү 

болбогондугу тууралуу пикирлердин бар экендигин белгилеген. Аталган 

жылдардагы бул багытта айтылган аркыл көз караштарга, жарык көргөн эмгектерге 

жана иш чараларга да токтолуп 1916-ж-гы көтөрүлүш маселесин изилдөөгө кыргыз 

тарыхнаамасында жаңы кадамдар жасалып жаткандыгына токтолгон. 

 Ж.Ж. Жакыпбековичтин кыргыз тарыхнаамасындагы изденүүлөрү жана 

изилдөөлөрү, тарых илиминде бараандуу орунду ээлейт. Окумуштуу өзүнүн 

изилдөөлөрүндө XIX к. экинчи жарымы – XX к-дын башындагы Кыргызстандын 

коомдук-саясий түзүлүшүн, социалдык-экономикалык мамилелерин жана улуттук-

боштондук кыймылдардын проблемаларын чагылдарган илимий эмгектердин 

дээрлик баардыгын таарыхнаамалык талдоодон өткөрүп, ар кыл көз караштардын, 

концепциялардын жана ой-жүгүртүүлөрдүн өзөгүн ачып берген. Ар бир изилдөөгө 

токтолуунун өзү түйшүктүү иш болгондугуна карабастан, Ж.Ж. Жакыпбекович 

аларды эринбей карап, анализден өткөрүп тыянактарды чыгара алган. Ошондуктан 

биздин пикирибизче профессор Ж.Ж. Жакыпбеков Кыргызстандын жаңы 

мезгилдеги тарыхынын тарыхнаамасын изилдөөгө олутту салым кошкон 

көрүнүктүү окумуштуулардын катарында турат жана анын изилдөөлөрү өзүнүн 

актуалдуулугун азыр да жоготпой келет. 
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Роль  русского национального движения в развале СССР 
Аннотация. Макалада  советологдор учун коп мезгилге чейин табышмактуу 

болуп кала берген КПССтин бардык денгээлдеринде болгон «орус партиясынын»  

бийликти тартып алуу максатында «кайра куруу» саясатын жургузгон 

аппаратчиктер менен болгон курошу каралат. Ошондой эле макалада «орус 

партиясынын» женилип калышынын себептерин кароого аракет жасалган. 

Негизги сөздөр: «орус  улуттук кыймыл», «сионисттер», «улутучулдук», 

«Тортунчу бийлик», «СССРдин кыйрашы». 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность  участников так 

называемой загадочной "Русской партии", остававшей для советологов  долгое 

время таинственной, и существовала внутри КПСС практически на всех уровнях,  

боролась против тех аппаратчиков, которые подготовили и провели 

"перестройку" с целью захвата власти. Также статья  содержит попытку  

объяснить  почему «русская партия» проиграла  борьбу, которая закончилась для 

великой державы трагически. 

Ключевые слова: «русское национальное движение», «сионисты», 

«национализм», «четвертая власть», «развал СССР». 

Annotation: The article reviews the activities of the participants of the so-called 

mysterious "Russian Party", which remained mysterious for Sovietologists for a long 

time, and existed inside the CPSU at almost all levels, fought against those apparatchiks 

who prepared and carried out "perestroika" in order to seize power. 

The article also contains an attempt to explain why the "Russian party" lost the 

struggle, which ended tragically for the great power. 

Key words: "Russian national movement", "Zionists", "nationalism", "fourth 

power", "collapse of the USSR". 

 

О причинах распада СССР озвучены  много аргументов, посвящено немало 

исследовательских работ Перечисляются  социально-экономические, политические 
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проблемы, внешний фактор — противостояние двух систем, «перестройка» и 

«гласность» Михаила Горбачева , межнациональный вопрос и т. д. Многие 

исследователи основным среди них назвали национализм в республиках. Однако  

«большой национализм» мог быть решающим фактором развала СССР.  На наш 

взгляд прав Р. Саттаров, когда говорит: «Среди всех этих аргументов довольно 

редко обсуждается фактор «русского вопроса» и его роль в распаде СССР»[1]. 

Данная статья посвящена русскому национальному движению в период 

перестройки и его роли в развале  Советского Союза. 

 «Сейчас оглядываясь далеко назад и ища коренную причину, почему мы, 

русские, при Горбачеве и Ельцине проиграли русско-еврейскую войну и допустили 

падение советской власти и развал Советского Союза, я, как это кому-то ни 

покажется странным, вынужден признать, что мы сделали катастрофу сами — 

своими русскими руками. 

И еще более неожиданно скажу: тут не «войну» с евреями мы проиграли, 

потому что евреи, хотя и были, как всегда, страшно активны, хотя бежали, как 

всегда, впереди паровоза, но красный паровоз скатили-то под откос сами мы, 

русские. Мы сами допустили падение советской власти, потому что — как это ни 

кощунственно прозвучит для многих! — сами этого подспудно весьма хотели. 

Советский Союз именно как союз России с другими нациями тоже развалили 

прежде всего мы сами. Член Президентского Совета при Горбачеве выдающийся 

русский писатель и властитель дум Валентин Распутин озвучил первым обуявшую 

нас идею «избавиться от присосков». Кому-то покажется, что я говорю страшные 

вещи, но и «предательские» Беловежские соглашения были нами, русскими 

националистами, подспудно «запланированы». Отделиться от всех «окраинных» 

республик-присосков, превративших Российскую Республику в экономического 

донора, и пьющих кровь русской нации. Остаться только вчетвером — три 

славянские республики Россия, Белоруссия, Украина плюс по населению больше 

чем наполовину русский Казахстан. Этого мы очень хотели. То есть Борис Ельцин 

сделал то, чего мы от него хотели»[2]. 

 Начало общерусские  организации и движения берут с учреждения в 1965 

году общественного объединения Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИК). Возглавили данное  движение  археолог и историк, 

академик Б.А. Рыбаков, физико-химик, академик И.В. Петрянов-Соколов, 

художники П.Д. Корин, И.С. Глазунов, писатели Л.М. Леонов, В.А. Солоухин, В.Д. 

Иванов; руководитель музеев Московского Кремля В.Н. Иванов (первый 

фактический председатель Центрального совета общества). Архитектор-

реставратор П.Д. Барановский в  Л.И. Антроповым, Г.И. Гунькиным и В.А. 

Десятниковым провели подготовительную и организаторскую работу по созданию 

ВООПИК. 1968–1969 годах в его составе на базе секции по комплексному изучению 

русской истории и культуры действовал «Русский клуб» — негласное объединение 

национальной русской интеллигенции. Клуб возглавляли писатель Д.А. Жуков, 

историк, заведующий серией «Жизнь замечательных людей» в издательстве 

«Молодая гвардия» С.Н. Семанов, критик и литературовед П.В. Палиевский. 

Заседания клуба проводились в Москве, в Высокопетровском монастыре. 

Организационно,  они приняли церковную структуру. Монастырь, Петровка, 28, у 

них был чистилищем. Там шел отбор, и проверенные могли посещать  «русские 

вторники», где  активные члены «Русского клуба» делали доклад на предложенную 

им самим русскую тему[3]. 

Существует мнение, что движение, складывающееся вокруг ВООПИК,  

организационно оформилось в «Русскую партию» в 1966 г.[4] Костяк «партии» 
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составляли O.B. Волков, П.В. Палиевский, В.В. Кожинов, А.П. Ланщиков, С.Н. 

Семанов, Д.А. Жуков, И.В. Петрянов-Соколов, М.Н. Любомудров. 

"Русская  партия", имела своих сторонников не только в творческих союзах, 

но и в партийно-государственном аппарате. Но тем не менее репрессии против 

националистов в движении инакомыслящих велись. В мае 1982 г. был арестован 

Л.Бородин, состоялся суд над А. Ивановым (Скуратовым),  в этом же году  был 

закрыт самиздатовский  журнал "Многая лета".  Также состоялись  выборочные 

внесудебные репрессии, публичные покаяния. КГБ в основном интересовали  

фигуры, связывавшие "русскую партию" и русских националистов в движении 

инакомыслящих. Одним  из них был С. Семанов, главный редактор журнала 

"Человек и закон". Он был уволен со своего поста еще в апреле 1981 г. за связь с А. 

Ивановым (Скуратовым) и получение от него самиздата. . 

Борьба с русским национализмом была не жесткой, как упоминалось выше  

их поддерживали в высшем эшелоне власти. Хотя «...и открытые и 

скоординированные выступления русских националистов прекратились, однако 

инфраструктура движения полностью сохранилась. Не были прерваны связи 

"русской партии" с русскими националистами, участвующими в движении 

инакомыслящих, поскольку центральная фигура, обеспечивающая контакты между 

этими группами, - художник И. Глазунов - в ходе кампании не пострадал»[5] 

Митрохин полагает, что, кроме  А.Н.Шелепина, исключѐнного из 

Политбюро в 1975 году, «русскую партию» в творческой интеллигенции 

поддерживали время от времени сами Л.И. Брежнев и секретарь ЦК по идеологии 

М.А. Суслов. Они видели в ней противовес «либералам» и старались поддержать 

баланс между двумя направлениями. Одно время «русской партии» благоволили 

также председатель КГБ Ю.В. Андропов и А.Н. Яковлев. Но первый, став в ноябре 

1982 г. генсеком ЦК, начал еѐ прижимать. Такую же линию против русского 

«шовинизма» повѐл А.Н. Яковлев, когда при Горбачѐве стал секретарѐм ЦК по 

идеологии.  Есть предположение, что одним из покровителей «русской партии» в 

80-е годы  был М.С. Соломенцев – председатель Совмина РСФСР в 1971-1983 гг. . 

Есть свидетельства, что, будучи главой российского правительства, Соломенцев 

протестовал против перекачки средств из РСФСР в другие республики и как-то 

раз сказал Брежневу: «Прекратите затюкивать Россию!» На одном из пленумов 

ЦК он критиковал украинское партийное руководство за политику украинизации, 

называя украинский язык «искажением русского». Соломенцев был одним из 

инициаторов антиалкогольной кампании 1985 года, считая, что русский народ 

спивается. 

Движение русских националистов (их обозначают как «патриотов», 

«державников», «почвенников», «русофилов», «антисемитов», «черносотенцев») 

СССР в период перестройки набирают силу. Главным образом это выражается в 

противоборстве с так называемой «Иудейской  партией». 

Почвенники симпатизировали приходу к власти и Горбачева И Ельцина и 

считали их своим «...без примесей!»[6]    

В это время  «Иудейскую партию внутри КПСС» поддерживал А.И.Яковлев, 

а «Русскую партию внутри КПСС» — Егор Кузьмич Лигачев. Оба с самого начала 

оказались в одной упряжке с Горбачевым и тянули все в разные стороны, как 

лебедь, рак да щука. [7] 

 «Русскую партию», где главными лицами были Е.К.Лигачев И Рыжков, 

поддерживали почти все члены Политбюро, за исключением  министра 

иностранных дел  Э.А.Шеварнадзе.  Сами русские националисты считают, что они 

проиграли «битву» либералам, (они обозначены такими терминологиями как 
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«иудеи, «сионисты», «евреи», «космополиты», «демократы», «западники») потому 

что, И Е.К. Лигачев и Н.И.Рыжков  на жесткую бескомпромиссную смертельную 

идеологическую борьбу с «Иудейской партией» не решились.  Но курировавший 

телевидение Е.К.Лигачеву удалось поменять руководство ЦТ. 

17 мая 1989 г. Был издан Указ Президиума Верховного Совета о назначении 

Ненашева Михаила Федоровича председателем Гостелерадио СССР.  Этот указ 

вышел в момент крайнего обострения политической борьбы между «Иудейской» и 

«Русской партией внутри КПСС». Он вспоминает: «Полтора года пребывания в 

Гостелерадио СССР меня не оставляю ощущение беспомощности в желаниях что-

то радикально изменить в деятельности этого гигантского информационно 

монстра». Сейчас мы начинаем трезво оценивать, что прошедшее 15-летие 

оказалось, по существу, разрушительным, а не созидательным». Далее пишет: «Мы 

как раз больше всего разрушили и опустошили наше общественное сознание… но 

то время было парадоксальное. С одной стороны, пока еще сохранялась КПСС, и 

был президент, который пытался усидеть на двух стульях. Но!.. Само положение 

средств массовой информации было совершенно удивительным. Критикуя и 

являясь основными разрушителями советского строя, СМИ вместе с тем получали 

от него все, что могли и хотели. Имели полное финансовое обеспечение, ни один 

главный редактор в течение пяти лет не был снят с должности за крамолу».[8] 

 Книги, вроде «Детей Арбата» Рыбакова-Аронова, целиком построенные на 

материалах подброшенных советологами, выпускались в издательствах тиражом в 

500 тысяч, миллион, два миллиона». Это фальшивка стала «шедевром 

перестройки». 

В этот критический момент глава русского лагеря  Е.К. Лигачев оказался 

слабым противником  покровителя крамольников А.Н. Яковлева, который  активно 

поддерживал «Огонек», «Московские новости», некоторые литературные журналы 

и столь же активно не принимал «Наш современник», «Молодую гвардию‖, 

«Правду» и другие издания, Лигачев занимал прямо противоположные позиции.  

Михаила Сергеевича Горбачева пока эта борьба устраивала.  После нескольких 

выступлений «Московских новостей» и «Огонька», прямо или косвенно 

критиковавших политику М.С. Горбачева, судьба А.Н. Яковлева казалось 

предрешена. 

Р.Горбачева вполне понимала ситуацию: «Снуют все сомнительные личности 

с «пятым пунктом». Но те, из иудейского лагеря, хоть активны. А «ваши» русские 

все только высокие должности просят — представительствовать. «Ваш» ведь Егор 

Кузьмич, уж такой русский, такой коренной. Даже кряхтит по-русски. Михаил 

Сергеевич его Вторым сделал. Второй должен весь организационный воз на себе 

тянуть. А Егор явно не Суслов. Суслов умел найти ходы, как потихоньку 

противников убрать, без шума. А этот прет, как танк. Да все впустую. Не туда 

ломится. И Михаила Сергеевича под истребительный огонь прессы постоянно 

подставляет. А журналистам бы ведь только визг поднять. И все-все на одного 

Михаила Сергеевича валится.» Затем добавила: «Только бы другие за вас всю 

перестройку сделали. А «они» идут и работают. Яковлев не гнушается руководить 

«спичрайтерской» группой. Вот я Вам и закрыла тему!..» [9] 

В идеологии уже к концу 1985-го был полный хаос — разгул «чернухи» и 

клеветы на советскую власть. Согласно свидетельствам, М.С.Горбачев поощрял 

противоборство «Иудейской партии» и «Русской партии внутри КПСС», 

рассчитывая что они ослабят друг друга, будут ручными. Так как он не обладал 

стратегическим  мышлением, не понял,  что на политической арене разворачивалась 

не война амбиций партийных лидеров. Это было столкновение двух линий в 
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деятельности партии, развитии страны — линии на сохранение социализма и линии 

на его дискредитацию, линии на укрепление Советского Союза и линии на его 

развал. 

Вышедшая из под контроля власти «четвертая власть» открыто лила потоки 

грязи на Советский Союз. В этом большую роль играл журнал «Огонек». На 

«Огонек» из Киева с подачи А.Н.Яковлева  В.Коротич пришел уже с четкой 

программой «американского влияния». Он стал прицельно бить по армии и по КГБ, 

стараясь дискредитировать и вывести опоры советской власти из строя. 

«Огонек» под руководством В.Коротича начал с якобы «кремлевских тайн». 

На потоке стал публиковать односторонние, а то и прямо сфальсифицированные 

материалы о «кремлевских тайнах», преимущественно используя, как исходный 

материал, грязь из диссидентского «спецхрана». Материалы были 

пятнадцатилетней давности, подбрасывались через либеральный «самиздат» 

профессиональными агентами-сионистами из ЦРУ. Вытащив всю эту страшную 

грязь и дезинформацию на слепленную профессиональными скульпторами 

фальшивую «перестройку», Виталий Коротич и делал свои «огоньковские 

сенсации». 

«Русская партия» пыталась разоблачить В.Коротича, заявляя, что «Дети 

Арбата» А. Рыбакова-Аронова, «лежат вне русла «русского романа»» и являются 

политической фальшивкой.  Концепция и материалы его взяты у советологов, что 

это пересказ почти дословно злобных  книжек А. Авторханова и Р. Конквеста, что 

«Огонек» печатает старые антисоветские и антирусские фальшивку, и что вся новая 

«ихняя» якобы перестроечная идеология — старый мусор из русофобских 20-х 

годов и из американской подрывной «советологии». [10] 

Горбачев даже в перестроечное время «гласности» сохранил цензуру.  Но тем 

не менее она   целенаправленно попустительствовала развалу государства, давала 

зеленый свет «подрывникам», вроде русофоба В. Коротича, и резала во всех газетах 

и журналах патриотические «русские» статьи. В разгар противоборства либералов и 

почвенников появляется памфлет  А.И. Байгушева, направленный против 

либералов. Памфлет  «О фарисействе и садцукействе» смог появиться на свет 

только после настойчивого демарша Министра Обороны Д.Т.Язова перед генсеком 

М.С. Горбачевым, что надо, мол, дать слово и «русским». Они поставили вопрос 

ребром: «Или нам дают слово, или мы прибегнем к широким политическим акциям 

против самого Горбачева?!» «Русской партии» удалось вынудить В.Коротича   уйти 

с поста главного редактора журнала «Огонек». 

Но М.С.Горбачев  под влиянием Яковлева сдавал Западу позицию за 

позицией. Стало ясно, что он скоро так сдаст «им» и партию, и всю страну. Этому 

свидетельствует, то, что он пошел избираться в Президенты на совершенно 

фальшивый и неподготовленный съезд из прозападных выборщиков, списки 

которых составлялись  яковлевцами. И «русские» считали, что на выборах на Съезд 

народных депутатов СССР от голосования оказалась реально отсеченной вся Россия 

— все русское ядро, вся русская провинция. 

На съезде народных депутатов СССР, став Президентом, Горбачев и страну 

бросил на произвол судьбы. Русская партия  уже не верила Горбачевской чете.  

Было решено отделяться и искать другого лидера для страны. Более того,  когда в  

1989-м году им приходилось сталкиваться с Управлением КГБ по защите 

конституционного строя, которое занималось национальными движениями,  они  

стали свидетелями, что чекисты работали против своей партии, против советской 

власти и еще гордились тем, что ими «всѐ контролируется»[11] 
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Крах Советского Союза, во многом организованный американскими 

спецслужбами, жестокое «русское поражение в холодной войне», торжество 

прозападных «диссидентов» и сионистов, с которыми по самому своему 

служебному положению Пятое управление обязаны были бороться, 

свидетельствует, по крайней мере, о преступной халатности в исполнении своих 

прямых обязанностей. В этот период происходит эволюция в русском национальном 

движении. Они предупредили чекистов: «Иудейская партия внутри КПСС», не 

будет обуздана и не прекратит свою истеричную работу по развалу Великой 

Державы, то мы, русские патриоты,  вынуждены будем действовать уже не в тени 

КПСС, а под имперскими «черносотенными» черно-злато-белыми гордыми 

знаменами возрожденного Союза Русского Народа начнем создавать свое отдельное 

русское общественное движение» [12] 

Эту угрозу они реализовали и подняли «черносотенные» черно-злато-белые 

флаги. Вот так их характеризовала либеральная пресса: «Это массовое движение 

«черносотенцев», опекаемое теневой «Русской партией внутри КПСС», официально 

зарегистрировано в качестве Международной организации и имеет вызывающую, 

явно с намеком знаковую аббревиатуру «СС». «Славянский Собор» объединяет под 

черно-злато-белыми флагами 187 националистических движений и группировок из 

большинства крупных городов России, а также из Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Молдавии, стран Прибалтики и ряда славянских стран (Югославии, 

Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении и др.). Кроме того, включает в себя 

казаческие и экстремистско-церковные православные и дворянско-монархические 

объединения. В Колонном Зале Дома Союзов, где проходил съезд РНС, сочли для 

себя возможным открыто присутствовать многие видные политические деятели, 

писатели и артисты. Головные организации «Собора» — упомянутый «Русский 

Национальный Собор» генерала КГБ Стерлигова, «Русское Национальное 

Единство» ефрейтора Баркашова (которому мятежный Верховный Совет присвоил 

звание полковника) и «Пересвет» (санкт-петербургского милицейского офицера 

Беляева). Nota Bene! Каналы «Собора» использовались для заброски хорошо 

подготовленных «добровольцев» в Югославию, Приднестровье, Чечню, Абхазию и 

др. Горячие точки. Поэтому «Собор» имеет своих людей во всех военных 

организациях, включая Генштаб, спецназы и «Альфу». Это подтверждает и 

Байгушев: «Так оно в действительности и было».[13] Они впоследствии признавали 

свою тактическую ошибку. Они строили «фронт» на опыте действий Союза 

Русского Народа в 1905 году. С другой стороны они продолжают действовать сугубо 

в рамках «Русской партии внутри КПСС» и остаются под красными знаменами. 

Далее они решаются на ГКЧП — Государственный Комитет по 

Чрезвычайному Положению, созданный на основе Совета Безопасности при 

Президенте. Целиком из ведущих деятелей КПСС. 

«Славянский  Собор» и правых националистов не все поддерживали. Другая 

часть русского национального движения были против реставрации  монархии во 

главе с русским генералом, и вынести за скобки социалистические идеалы. И в 

ГКЧП русские националисты заняли выжидательную позицию: Мы, русские 

националисты, вроде бы душой ГКЧП и поддерживали. Но на баррикады идти за 

Крючковым,— а он вышел в первые фигуры в ГКЧП,— не хотели». Впоследствии 

русские националисты считали, что они тогда допустили ошибку — у них было 

достаточно сил чтобы и без «Альфы» взять здание и арестовать Ельцина. У них 

были афганцы,  у них были  ветераны «Альфы». 

Горбачев проигрывает  Ельцину, и Ельцин подпишет трагические 

Беловежские соглашения по развалу СССР. Они впоследствии вынуждены были 
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признать: «что мы, русские патриоты, немало способствовали этому развалу. 

Повторюсь: именно советник президента Горбачева, выдающийся русский писатель 

и признанный авторитет у всех националистов Валентин Распутин первым озвучил 

овладевшую нами идею, что пора России освободиться от присосков и пуститься в 

самостоятельное плавание. Вот и «освободились» от великой державы!»[14] 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что несмотря на 

то, что русское национальное движение имело поддержку как в высшем эшелоне 

власти, так и среди простых граждан, они проиграли судьбоносную схватку, потому 

что, они в конце концов отказались  от социалистических идеалов и скатились на 

позиции крайнего национализма.  А ведь отказ от великодержавного шовинизма, и 

предложенный народам  равноправный союз, сделал возможным за пять лет 1918-

1922 гг. собрать большевикам развалившуюся Российскую империю, которая  и 

оставалась  в пределах царства Ивана Грозного в 16 в. 
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Аннотация: Макалада Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу 

жайларынын кызматташтыгынын тарыхнаамеси каралган. Эгемендүүлүктүн 

кабыл алынышы, мамлекеттин ичиндеги бардык тармактарды түп-тамырынан 

өзгөртүүгө алып келген. Анын ичинде жогорку билим берүү тармагы, рынок 

экономикасынын шартына байланыштуу, дүйнөлүк билим берүү системасына 

өтүүдө интеграциянын же болбосо эл аралык байланыштарды өнүктүрүүнү колго 

алган. Анткени эл аралык байланыштар жогорку окуу жайлардын өнүгүүсүндө чоң 

салым кошо алат. Учурда жогорку окуу жайлары ааламдашуу процессинин 

талаптарын аткаруу үчүн интеграциянын жана өнөктөштүктүн алкагында гана 

чечүү мүмкүн. Бул таризден алганда Кыргызстан менен Россиянын билим берүү 

жаатындагы өз ара алакасынын, карым-катнаш кызматташтыгынын тарыхы 

кенен жана тажрыйбасы мол. Кыргызстан менен Россиянын эл аралык 

байланыштары илимдин ар кайсы тармактарындагы көптөгөн окумуштуулардын 

изилдөөлөрүнүн предмети болуп саналат.  

Ключевые слова: Кыргызстан; Россия; связи; ВУЗ; сотрудничество; 

международный; историография. 

Аннотация: В статье представлена историография взаимоотношений 

вузов Кыргызстана и России. Принятие независимости привело к радикальным 

изменениям во всех сферах жизни внутри государства. В том числе отрасль 

высшего образования, в связи с условиями рыночной экономики занялись развитием 

интеграции и международных связей при переходе на мировую систему 

образования. Потому что международные отношения могут внести 

значительный вклад в развитие университетов. В настоящее время высшие 

учебные заведения требования процесса глобализации могут выполнить только в 

рамках интеграции и партнерства. С этой позиции взаимоотношения 

Кыргызстана и России в области образования имеют обширную историю и 

богатый опыт взаимодействия. Международные связи Кыргызстана и России 

являются предметом исследований многих ученых в различных областях науки. 

Key words: Kyrgyzstan; Russia; links; higher educational institution; 

cooperation; International; historiography. 

Resume: The article presents the historiography of cooperation between the 

universities of Kyrgyzstan and Russia.The adoption of independence led to radical 

changes in all spheres of life within the state. In particular, the higher education sector, 

in connection with the conditions of the market economy, engaged in the development of 

integration and international relations in the transition to the global education system. 

Because international relations can make a significant contribution to the development of 

universities. At present, higher education institutions can meet the demands of the 

globalization process only through integration and partnership. From this point of view, 

the relations between Kyrgyzstan and Russia in the field of education have an extensive 

history and rich experience of interaction. International relations between Kyrgyzstan 

and Russia are the subject of research by many scientists in various fields of science. 

 

Теманын көп түйүндүү экендиги түрдүү багыттагы илимий адабияттарды, 

отчеттук материалдарды талдоону жана анализди талап кылат.  

Анткени, биринчиден, Кыргыз Республикасы менен Россия 

Федерациясынын жогорку окуу жайлары ортосундагы өз ара байланыштар 

маселесине арналган илимий изилдөөлөрдү талдоо болсо, экинчиден бул өз ара 

байланыштардын жыйынтыктары катары Кыргызстандын жана Россиянын жогорку 

билим берүү чөйрөсүнүн дүйнөлүк билим мейкиндигине интеграция болуу 

далалатына арналган илимий адабияттарга да көңүл бурууга туура келет. 
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Кыргызстан менен Россиянын байланышынын, мамилелеринин тарыхы 

кенен. Октябрь революциясынын жеңишинен баштап, эки өлкөнүн байланышы 

башка өңүттөн  бир бүтүн мамлекет алкагында өнүккөн. Кеңеш бийлигинин улут 

саясаты, экинчиден, Кыргызстандын толук кандуу союздук республика статусуна 

ээ болгонго чейин РСФСРдын курамында болушу Кыргызстандын социалдык-

экономикалык жана маданий өнүгүшүнө өтө жагымдуу шарт түзгөндүгүн бүгүнкү 

күнү кайрадан салыштырып анализдеп жатып, дагы бир жолу ынанып жатабыз. 

Кыска мөөнөттүн ичинде, же болбосо Улуу Ата Мекендик согушка чейин 

РСФСРдын, СССРдин жардамы жана өз ара кызматташтыктын натыйжасында 

Кыргызстандын жалпы калкынын 70% сабаттуулукка жетип, бир канча орто жана 

үч жогорку окуу жайы бар, өзүнүн маданий жана искусствосунун 

жетишкендиктерин СССР элдерине декадаларда ийгиликтүү көрсөтө алган өлкөгө 

айланган.  

Буга мисал тарыхчы-окумуштуулар И.А. Соктоев менен Е.Т. Усубалиевдин 

―Высшая школа Советского Киргизстана‖ аттуу эмгегинде, 1941-жылдын январь 

айынын башында Кыргыз ССРинин эл чарбасында 3,7 миң жогорку билимдүү 

адистер эмгектенишкен. Алардын ичинде ар кандай адистиктеги 0,8 миң 

инженерлер, 0,6 миң агроном, зоотехник жана ветеринардык дарыгерлер, 0,2 миң 

экономисттер, 0,5 миң дарыгерлер, 1,2 миң мугалимдер жана маданий агартуучу 

кызматкерлер даярдалгандыгын айтышкан [9].  

Кыргызстандын билим берүү системасын анын ичинде жогорку окуу 

жайлардын өнүгүшүнө Россиянын кошкон салымы, эки өлкөнүн ушул тармактагы 

байланышы окумуштуу – илимпоздор К.К. Каракеевдин ―Киргизстан в братской 

семье народов СССР‖, С.А Токтогоновдун ―Становление и развитие 

социалистической культуры Советского Киргизстана (1918 – 1958 гг.)‖, С.С. 

Данияровдун ―Борьба Компартии Киргизии за всеобщую грамотность‖., 

Е.Т.Усубалиевдин ―Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в 

области высшего образования‖ [8], деп аталган, ж.б. авторлордун  эмгектеринде 

чагылдырылган. 

Кеңеш мезгилиндеги Кыргызстан менен Россиянын окуу жайларынын 

ортосундагы байланыштарды, кызматташтыктарды чагылдырган эмгектердин 

илимий баалуулугу – алардын фактылык, статистикалык материалдары кийинки 

этаптагы кызматташтыкты, байланыштарды өнүктүрүүгө базалык кызмат 

аткаргандыгында болуп эсептелет. 

Кеңеш мезгилиндеги жогорку окуу жайлардын байланышынын тарыхын 

иликтеген эмгектер азыркы жаңы муундагы жогорку окуу жайларынын 

жетекчилери үчүн тажрыйба болсо, студенттери үчүн элдердин достугун күчөтүүгө 

руханий таяныч кызматын аткарат. Биздин бул эмгекти жазуубузга кеңеш 

мезгилиндеги тарыхнааме илимий – методологиялык багыт катары да  көмөк 

көрсөтө алды. 

Маселенин постсоветтик мезгилдеги тарыхнаамесинде, кыргыздардын жана 

Кыргызстандын дүйнөнүн башка элдери, өлкөлөрү менен болгон алакасын, карым 

катнашын, кызматташтыгын, алардын калыптанышынын жана  өнүгүшүнүн 

тарыхын илимий изилдөөгө алуу Кыргызстандын эгемендүүлүк мезгилинде 

изилдеген окумуштуулардын катары К. Айдаркул, А.Э. Жоробекова,  А.Б. 

Бейшеналиев ж.б. окумуштуулар менен толукталып жатат.   

Профессор К. Айдаркулдун 2002-жылы жарыкка чыккан ―Международное 

отношения кыргызов и Кыргызстана: история и современность‖[3] деген 

монографиялык эмгегинде ретроспективдүү ыкманы колдонуу менен 

Кыргызстандын жана кыргыздардын эл аралык байланышын байыркы мезгилден 
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баштап 2002-жылга чейинки аралыктагы маселени чагылдырган. Эмгекте 

Кыргызстандын эгемендүүлүк мезгилдеги же болбосо 1991 – жылдан кийинки эл 

аралык байланышы мыйзам ченемдүү түрдө ар тараптуу, кенен жана комплекстүү 

чагылдырылган. 

Автор, Кыргызстандын дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен илим, билим берүү 

жана кадрларды кайра даярдоо багытындагы карым – катнашын өзүнчө бапта 

изилдеп, анда Кыргызстандык илимпоздордун дүйнөлүк илим чөйрөсүндө алган 

ордун илимдин тармактары боюнча анализдеп чыккан. 

Кыргызстандын тышкы саясатындагы приоритеттүү багыттардын бири – 

КМШ өлкөлөрү менен көп тармактуу саясий, экономикалык алкакта өнүгүү болуп 

саналат. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан, Россия Федерациясы менен өз ара 

мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө кызыкдар экендигин Каана Айдаркул: ―Объективдүү 

түрдө Кыргызстан дайыма өзүнө жакын жана тарыхый мамилелеш Россияга 

тартылып турат деп белгилеген. [3, 256] 

Андан ары автор Кыргызстан менен Россиянын 1991 – жылдан кийинки 

экономикалык байланышын конкреттүү мисалдар менен далилдеп жазып, 

Кыргызстан менен Россиянын мамилесин билим берүү, илимий жана маданий 

байланышта өнүктүрүүнүн перспективасы катары белгилеген. 

Каана Айдаркул өзүнүн фундаменталдуу эмгегинде Россиянын айрым окуу 

жайларынын Кыргызстандагы курулуш тармагына жана рыноктук мамилелерде 

калыптандыруу боюнча кошкон көмөгүн көрсөткөн[3,258].  

Эгемендик алгандан кийинки  мезгилдеги билим берүү жаатындагы өткөөл 

мезгилдин тийгизген таасири, реформалар, ага ылайык бул чөйрөдөгү кризистик 

абалдар, билим берүүнүн өнүгүү тенденциялары жана да билим берүүнү жаңы 

дүйнөлүк билим мейкиндигине кошуу аракетиндеги  эл аралык кызматташуу 

Кыргызстандын бир топ окумуштуулары тарабынан изилдөөгө алынган. Алсак, 

С.Ж. Токтомышевдин ―Университет будущего. КГНУ: Прошлое, настоящее, шаги в 

ХХI век‖[10], Ш.Ж. Жусенбаевдин ―Мировые тенденции развития высшего 

образования во второй половине ХХ века‖[5], С. Токтогоновдун ―Из истории 

высшего образования Кыргызстана‖[11], И.С. Болжурованын ―Образование в 

Кыргызстане: стратегии и  реалии переходного периода‖[4], Н.У.Курбанованын 

―Интеграция Кыргызстана в мировое образовательное пространство‖ [6], Т.А. 

Абдырахмановдун ―Высшая школа Кыргызстана в период демократического 

транзита‖[1], Н.Ж. Эсенкуловдун ―Динамика и историческая преемственность 

суверенного развития‖[14], Курманали кызы Миранын ―Проблемы и перспективы 

развития высшего педагогического образования в современном Кыргызстане[7], 

Б.К. Абытов, У.Ж. Атамбаеванын ―Ош мамлекеттик университети – билимдин жана 

илимдин флагманы‖[2] деп аталган эмгектеринде  Кыргызстандагы билим берүү 

реформасы жана өлкөнүн билим берүү саясаты талдоого алынуу менен, билим 

берүү тармагынын өнүгүүсүндө тышкы байланыштардын ролу мааниге ээ экени 

белгиленет.  

Аталган эмгектерде негизинен Кыргызстандагы билим берүү реформасынын 

абалы, анын кандай этаптарда ишке ашканы, өнүгүү тенденциялары, негизги 

багыттары, оң жана терс жактары, башка өлкөлөрдүн билим берүү системасынын 

өнүгүүсү менен салыштыруу жана эгемендик жылдарындагы өткөөл мезгилдин 

билим берүүгө тийгизген таасири, жагдайлары изилдөөгө алынган. Окумуштуулар 

өлкөнүн билим берүү чөйрөсүндөгү реформалар жогорку окуу жайлардын тышкы 

байланыштарына кең масштабда жол ачканын белгилешкени менен, бул аталган 

эмгектерде Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын Россия Федерациясынын 
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жогорку окуу жайлары менен болгон өз ара байланыштары жөнүндө учкай 

айтылган, анткени, атайын изилдөө объектиси катары каралган эмес.  

Алсак, С.Ж. Токтомышев өз эмгегинде Улуттук университеттин мисалында 

гана Кыргызстандагы жогорку окуу жайдын өнүгүүсүн талдоого алган. Бул иште 

аталган окуу жайдын Россия Федерациясынын жогорку окуу жайлары менен 

болгон байланыштары  жөнүндөгү маанилүү жагдай өзүнчө иликтөөгө алынбай 

калган. 

С. Токтогоновдун ―Из истории высшего образования Кыргызстана‖ деген 

эмгегинде өлкөдө жогорку билим берүүнүн калыптанышынан баштап, анын 

негизги өнүгүү этаптарынын тарыхын көрсөткөн. Автор кеңеш мезгилиндеги 

жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоону айрым жыйынтыктарын белгилеп, 

андан ары Кыргызстандын жогорку билим берүү системасынын эгемендүүлүк 

доорундагы урунттуу маселелерин кыскача белгилөөгө аракет жасаган. Эгемендүү 

Кыргызстандын алгачкы мезгилинде билим берүү жаатында кабыл алынган жалпы 

улуттук ―Билим‖, ―Аракет‖, ―Жеткинчек‖ жана ―ХХI кылымдын кадрлары‖ 

программаларын кабыл алгандыгын жана 1996-жыл ―Билим берүнүн жылы‖ деп 

жарыялангандыгынын маанисине токтолгон. 

Китепте, улуттук университеттин уюшкандыгынын 65 жылдык 

өнүгүшүндөгү жетишкен ийгиликтери, анын материалдык – техникалык 

базасынын, илимий – педагогикалык потенциалынын өскөндүгүн белгилөө менен 

Кыргыз Улуттук университетинин Евразиялык жана башка ири эл аралык 

университеттердин Ассоцациясынын мүчөсү экендигин жана дүйнөнүн элүүдөн 

ашык университеттери менен кызматташтыкта болгондугун белгилеген. 

Автор өлкөбүздүн түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынын 

эгемендүүлүк доорундагы өнүгүшүн дагы белгилөөгө аркеттерди жасаган. Мисалы, 

Ош Технологиялык институтунун өнүгүш тарыхын хронологиялык жактан 

көрсөтүп 2000-жылдардын башында ОшТУ 25 заманбап адистиктер боюнча 6000 ге 

жакын кадрларды даярдагандыгын көрсөткөн. Белгилеп койчу маселе, автор 

өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын башка өлкөлөрдүн окуу жайлары менен 

болгон кызматташтыгын тим гана көрсөтүп бул маселени кенен чагылдырган 

эмес[11,21-бет]. 

Ш.Дж. Джусенбаев өзүнүн жогоруда көрсөтүлгөн эмгегинде КМШнын 

бардык өлкөлөрүндө билим берүү реформалары бирдей шартта жүргүзүлгөндүгүн 

аныктаган, ошондой эле ал реформалар ар бир өлкөнүн билм берүү системасын 

терең илимий жана өнүгүү тенденцияларын анализдөө менен жүргүзүлгөндүгүн 

баса белгилеген. КМШ өлкөлөрүндөгү билим берүү реформаларынын беш жылдык 

жүрүшүндө бардык өлкөлөрдө билим берүү боюнча мыйзамдын кабыл алгандыгын, 

маркстык-лениндик филиософиядан баш тарткандыгын, билим берүү 

мекемелериндеги саясий партиялардын жоктугун аныктаган.  

 Автордун монографиясынын географиялык алкагы – Американын жана 

Европанын өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрү, Түштүк жана Түштүк Чыгыш Азия 

индустриялык өлкөлөрүнүн, Чыгыш Европанын жана КМШ өлкөлөрү менен 

чектелген. Эмгекте белгиленгендей, изилдөөчү жогорудагы өлкөлөрдүн билим 

берүү системасындагы дүйнөлүк тенденцияларда аларды өнүктүрүүдөгү негизги 

факторлорду салыштыруу анализи менен изилдөөгө аракет жасаган. 

Китептеги маалыматтар боюнча автор, ХХ кылымдын биринчи отуз 

жылдыгындагы билим берүү системасына тиешелүү болгон көп чет элдик 

окумуштуулардын эмгектерин изилдеп, аларга илимий анализ жүргүзгөндүгү бул 

проблема менен алектенген окумуштуулар үчүн кызыктуу идеяларды берери анык. 

Ошону менен катар автордун негизги максаты Кыргызстандагы жана КМШ 
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өлкөлөрүндө улуттук кызыкчылыктарды, тарыхый өзгөчөлүктөрдү, социалдык-

экономикалык, маданий –демографиялык жана башка шарттарды эсепке алуу 

менен жогорку билим берүү системаларындагы реформалардын багыттарын 

аныктоо болгон. 

Ал эми, И.С. Болжурова өзүнүн эмгектеринде  тышкы жана ички 

чөйрөлөрдүн билим берүү процессине тийгизген таасирин, өткөөл мезгилдеги  

билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн, реформанын жүрүү этаптарын, ―бардыгы үчүн 

билим берүү‖ багытында Кыргызстандын Борбор Азия мамлекеттери менен болгон 

карым-катышы жана билим берүү процессиндеги трансформациялоо маселелерин 

изилдөөгө алган. Бирок аталган эмгекте орус тилинин Кыргызстандагы 

функционалдык мааниси изилденгени менен өткөөл мезгилдеги билим берүүдөгү, 

айрыкча жогорку кесиптик билим берүүдөгү  Кыргызстандын жогорку окуу 

жайларынын эл аралык кызматташуусуна анчейин көңүл бурулган эмес. 

Профессор Т.А. Абдырахманов, Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын 

эгемендүүлүк доорундагы көйгөйлөрүнө, ишке ашырылган реформаларга жана 

алардын перспективасына арналган эмгектеринде жана докторлук 

диссертациясында эгемен мамлекетибиздин билим берүү тармагы боюнча анализ 

жүргүзгөн.  

Автор ―Высшая школа Кыргызстана в период демократического транзита‖ 

деген эмгегинде Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритеттүү багыты катары, 

билим берүүнү дүйнөлүк уюмдардын жардамы аркылуу интеграцияланышын 

чагылдырган.  

Бириккен улуттар уюмунун алты уюмуна жана Европалык союзга кирип, 

билим берүүгө багытталган ар кандай программаларды жана проектилерди ишке 

ашырууда, финансылык жардамдарды көрсөткөндүгүн жазган. Алардын ичинен 

өзгөчө ТАСИС программасы 1991-2004 – жылдардын аралыгында Кыргыз 

Республикасынын ар кандай проектилерди ишке ашыруу үчүн 85 млн. евро 

бөлгөндүгүн белгилеген. 

Автордун эмгектеринен постсоветтик Кыргызстандын жогорку билим берүү 

боюнча тажрыйба алмашышын, стажер мугалимдердин, стажер студенттердин 

алмашып, окутуп иштөө боюнча программаларды жана зарыл болгон 

документтерди алмаштыруу боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, 

окуу пландарынын түзүлүшү боюнча кызыктуу, пайдалуу материалдарды, 

маалыматтарды камтыгандыгын айтуу абзел.  

Автор Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын дүйнөлүк 

укуктук кызматташууга зарыл болгон көйгөйлөрдү да белгилеген. Ошондой эле, 

Кыргызстандын билим берүү системасынын интеграцияланышын, дүйнөлүк билим 

берүү системасынын ар кайсы системаларына интеграция болушун акырындап 

жана бир канча багытта болгондугун аныктаган. 

Автордун ою боюнча эгемендүү Кыргызстандын алгачкы ийгиликтүү жана 

маанилүү I – кадамы катары анын КМШ өлкөлөрүнүн билим берүү системасына 

интеграция болушу; 

Кыргызстандын билим берүү системасынын эл аралык интеграциялык 

ишмердигинин II – багыты анын регионалдык уюмдар Евразиялык экономикалык 

биримдик (ЕврАзЭс) жана Шанхай кызматташтык уюму (ШКУ) менен болгон 

кызматташтыгы; 

Кыргыз Республикасынын III – вектору анын Болон процессинин 

алкагындагы Европалык билим мейкиндигине интеграцияланышы [1,110]. 

Биздин пикирибизче профессор Т.А. Абдырахманов бул жогоруда 

көрсөтүлгөн үч багытты же векторду туура аныктагандыгын биз дагы ушул 
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диссертациялык эмгекти жазуу учурунда байкаганыбызды жана аны жазууда багыт 

катары Россиянын жогорку окуу жайлары менен Кыргызстандын жогорку окуу 

жайларынын интеграциялануусунан байкай алдык. 

Автордун эмгектери Кыргызстандын билим берүүсүнүн эл аралык 

кызматташуусу татаал бирок туруктуу, ишенимдүү саясаттын негизинде 

жүргүзгөндүгүн көргөзө алган. 

Автордун эмгектери цифралык жана даректүү документтерге бай экендигин 

жана ошол эле учурда автор, Кыргызстан менен Россиянын жогорку билим берүү 

кызматташтыгын алдына максат кылып койбогондугун белгилеп кетүүбүз зарыл. 

Анткен менен биздин изилдөө темабызга байланышкан айрым фрагменттерди 

жолуктурууга болот. 

Тарых илимдеринин доктору Н.Ж. Эсенкуловдун «Динамика и историческая 

преемственность суверенного развития Кыргызстана» деп аталган эмгегинде, 

өткөөл мезгилдин билим берүүгө, илимге, саламаттык сактоого тийгизген таасирин 

жалпы эле өткөөл мезгилдин социалдык проблемаларына бир бөлүм арнаган. 

Анда, Кыргызстанда кабыл алынган ар кандай программалар алардын ишке 

ашышы, Кыргызстандын элинин билим деңгээли аймактык тартипте көрсөтүлгөн. 

Билим берүү системасы боюнча кызыктуу фактылык материалдарды камтыган.  

Автор, Кыргызстандын билим берүү системасынын анын приоритеттүү 

багыты болгон Россия менен кызматташтыгын көрсөтүүнү эмгектин милдети 

катары өзүнүн алдына койгон эместигин баса белгилеп коюууга болот. 

Башка авторлордон айырмаланып, Н.У. Курбанова өзүнүн диссертациялык 

изилдөөсүндө республиканын билим берүү тармагынын эл аралык 

кызматташтыгындагы негизги багыттарды изилдеген жана  өлкөнүн билим 

берүүсүнүн дүйнөлүк билим мейкиндигине чыгуусундагы  абалы, маселелери жана 

келечегин талдоого алган. Тактап айтканда автор жогорку билим берүү 

чөйрөсүндөгү кызматташуулардын жана өзгөрүп-өнүгүүлөрдүн негизги 

аспекттерин терең изилдөөгө алган. Ошондой  ар кайсы мамлекеттердин билим 

берүү системаларынын дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграция болуусун 

караган эл аралык изилдөөлөр аркылуу Кыргызстандын билим берүүсүнүн 

дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграция болуу маселелерин иликтеп 

чыккан. Автор өз изилдөөсүндө билим берүүнү Кыргызстандын коопсуздугунун 

негизги факторлорунун бири катары кароо керектигин белгилейт.  

Мира Курманали кызынын  монографиялык изилдөөсүндө Кыргызстанда 

жогорку педагогикалык билим берүүнүн көйгөйлөрү жана перспективасы талдоого 

алынган [7]. Автор өз изилдөөсүндө жогорку педагогикалык билим берүүнүн 

бүгүнкү абалын анализдөө менен аны реформалоонун негизги багыттарына 

токтолот. Курманали кызы Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 

педагогикалык кадрларды даярдоонун абалын жана азыркы мезгилдеги 

мугалимдердин статусу жана жашоо деңгээлин аныктап, бул көрсөткүчтөр 

педагогикалык билим берүүнү өнүктүрүүдөгү приоритеттүү маселелер экендигин 

белгилөөгө аракет жасаган.  

ОшМУнун 80 жылдык мааракесин утурлай, азыркы учурдагы Кыргыз 

Республикасынын  билим берүү жана илим жаатында флагман болгон, Кыргызстан, 

Борбордук Азия чөлкөмү эле эмес, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө таанымал бол-

гон Ош мамлекеттик университетинин тарыхынын үч этаптуу баскычтары, ар 

тараптан, комплекстүү түрдө профессор Б.К. Абытов жана аспирант У.Ж. 

Атамбаева тарабынан даярдалып, жарыкка чыккан  ―Ош мамлекеттик университети 

– билимдин жана илимдин флагманы‖ аттуу монографияда кеңири чагылдырылган.  

Аталган эмгекте авторлор бир катар архивдерден табылган, көптөгөн тарыхый 
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документтерди колдонуунун натыйжасында Ош мамлекеттик университетинин 80 

жылдык бай тарыхын – Ош мамлекеттик мугалимдер институту, Ош мамлекеттик 

педагогикалык институту жана Ош мамлекеттик университети таризиндеги баскан 

жолун, жыл өткөн сайын жакшырган окутуучулук-профессордук курамдын 

сапаттык көрсөткүчтөрүн, жылдан-жылга көбөйгөн биздин жана чет өлкөлүк 

студенттердин санын, окуу жараянын камсыз кылуу үчүн калыптанган 

материалдык техникалык базасын, акыркы жылдардагы ОшМУнун эл аралык 

аренада таанылган дараметин ар тараптан иликтеп, хронологиялык жана логикалык 

ырааттуулукта изилдешкен. Ошондой эле, бул окуу жайдын эл аралык 

байланыштарынын географиясы кеңейип, дүйнөлүк университеттер менен өз ара 

кызматташуу, академиялык мобилдүүлүк, стажировкалар, билим берүү жана или-

мий багытта биргелешип иштөө боюнча  эки тараптуу келишимдерге кол коюлуп, 

олуттуу иштер жасалганы эмгекте кеңири баяндалган. 

 Окумуштуу Т.Ф.Черноус өз эмгегинде 1991-2005-жылдардагы  

Кыргызстандын жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү болуп өткөн  эл аралык 

интеграциялык   процесстерди изилдеген. Тагыраак айтканда, Кыргыз-Орус Славян 

университетинин тажрыйбасына таянып, жогорку билим берүү чөйрөсүндө  эл 

аралык интеграциялык процесстердин жүзөгө ашуусун талдоого алган. Анткени, 

аталган окуу жайдын тажрыйбасы  республиканын жогорку билим берүүсүнүн эл 

аралык интеграциялануу процессине кошулуусунда үлгү катары кызмат кыла алган. 

Ошондой эле, автор Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын эл аралык 

интеграциялык процесстерге кошулуу учурунда заманбап  адистерди даярдоосунун 

актуалдуулугу жөнүндөгү маселени да коѐт. Аталган эмгек Кыргызстандын 

жогорку окуу жайларынын эл аралык байланыштарынын маанисин терең талдоого 

алганы менен баалуу [13]. 

Ал эми, И.В. Халанский өзүнүн монографиясында жана диссертациялык 

эмгегинде Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүнүн Көз Карандысыз 

Шериктеш Мамлекеттер, Чыгыш Европа мамлекеттери жана АКШ, Канада, 

Австралия, Латын Америкасы, Түштүк-Чыгыш Азия ж.б. мамлекеттер менен 

болгон кызматташтыгынын эгемен мезгил учурундагы  өнүгүүсүн изилдөөгө алган. 

Ошондой эле автор, Кыргыз Республикасынын  билим берүү чөйрөсү менен Россия 

Федерациясынын билим берүү чөйрөсүнүн көп тараптуу кызматташтыгына кенен 

токтолгон [12]. 

Кыргызстандын билим берүү чөйрөсүнүн тышкы байланыштарынын 

приоритеттүү багыттарын анализдөө менен автор  бул чөйрөдөгү эл аралык донор 

уюмдардын ишмердиктерин да талдоого алган.  

Мындан тышкары Кыргызстандын жогорку билим берүүсүнүн  Россиянын 

билим берүү чөйрөсү менен өз ара байланыштары бир нече эмгектерде жана 

басылмаларда талдоого алынып, изилденген. 

Эки мамлекеттин стратегиялык мааниге ээ болгон эл аралык 

кызматташтыгы, мындан ары да келечек муундардын терең талдоосунда болору 

жана бул маселе дайыма актуалдуу бойдон кала берери эч кандай шек туудурбайт. 
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Тарых факультетинин окутуучуларынын Улуу Ата Мекендик согуш 

мезгилиндеги илимий-педагогикалык ишмердҥҥлҥгҥ 

 

Аннотация: Макалада Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде Кыргыз 

Мамлекеттик педагогикалык институтунун (КМПИ) тарых факультетинин  

калыптануусу, окутуучуларынын илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү жана 

илимий изилдөөлөрү чагылдырылды. Тарых факультетинин окутуучуларынын  

кыргыз илиминин өнүгүшүнө, жогорку педагогикалык, квалификациялык 
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кадрлардын түптөлүшүнө, республиканын саясий, социалдык-экономикалык жана 

маданий өнүгүшүнө кошкон салымы изилденди. 

Негизги сөздөр: КМПИ, тарых факультети, окутуучулар, Улуу Ата 

Мекендик согуш, илим, окумуштуу, педагог, квалификация, жогорку окуу жайы. 

Аннотация: В статье отражено внимание становление научно-

педагогическая деятельность и научные-исследования преподавателей 

исторического факультета Кыргызского государственного педагогического 

института (КГПИ) в период Великой Отечественной войны. Исследована 

значимость вклада преподавателей исторического факультета в развитие 

Кыргызской науки, формирование высших педагогических, квалификационных 

кадров, политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

республики. 

Ключевые слова: КГПИ, исторический факультет, преподаватели, Великая 

Отечественная война, наука, ученый, педагог, квалификация, высшее учебное 

заведение. 

 Abstract: The article describes the formation of the Faculty of History of the 

Kyrgyz State Pedagogical Institute (KSPI) during the Great Patriotic War, the scientific 

and pedagogical activities of teachers and research. The contribution of teachers of the 

Faculty of History to the development of Kyrgyz science, the formation of highly qualified 

pedagogical staff, the political, socio-economic and cultural development of the republic 

was studied. 

 Keywords: Kyrgyz State Pedagogical Institute, Faculty of History, teachers, the 

Great Patriotic War, science, scientist, teacher, qualification, university. 

 

 Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын ачылышын жана 

ишмердүүлүгүн изилдөө актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. Бул 

багыттан алганда өзгөчө орунда тарых факультетинин окутуучуларынын Улуу Ата 

Мекендик согуш мезгилиндеги илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү турат. 

Кыйын мезгилде Кыргызстандын илими бир кыйла жогорулап, кадрдык түзүмү 

чыңдалган. Ага Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык  институту (КМПИ)  зор 

салым кошкон. 

 2022-жылы 31-майда Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин жалпы жамааты университеттин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык 

мааракесин белгилейт. Кыргызстандын көп улуттуу элин интеллектуалдык жактан 

өнүктүрүүдө КМПИнин ачылышы жана ишмердүүлүгү мамлекеттик масштабдагы 

маанилүү окуя болгон.  

 Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык  институту (КМПИ) менен бир 

мезгилде түптөлгөн тарых факультети 90 жылдын аралыгында даңазалуу өнүгүү 

жолун басып өтүп, улуттук илимдин чордонуна айланды. Институттун түзүлүшү 

өлкөбүздүн тарыхында маанилүү окуя болуп саналат. Анткени ал илимий күчтөрдү 

максаттуу түрдө топтоштуруп, жогорку квалификациялык кадрлардын 

даярдалышына, педагогикалык билимдин жогорулашына, республиканын саясий, 

социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүшүнө зор салым кошту. 

 Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде Кыргыз Мамлекеттик 

педагогикалык институтунун калыптануусу, тарых факультетинин 

окутуучуларынын илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү жана илимий 

изилдөөлөрү С.К. Керимбаев[1], Б.Н.Нурманбетов[2], В.М. Петровец[3], 

Т.Н.Омурбеков[4], В.М.Петровец, С.А.Сраждинов, И.М.Скляр [5],  С.А.Сраждинов 

[6], Ж.Т.Жоробеков, Н.Ш.Кадыралиева [7], жана С.Т. Табышалиевдин [8] 

эмгектеринде белгилүү деңгээлде чагылдырылат. 
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Согуш өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын мектептерге мугалимдерди 

даярдап чыгаруу ишмердүүлүгүн, илимий мекемелердин өнүгүшүн токтото алган 

эмес жана маанилүү изилдөөлөр дайыма жүргүзүлүп турган. Бирок, советтик 

Кыргызстандагы алгачкы жогорку окуу жайы бир катар кыйынчылыктарга да 

дуушар болгон. Алсак  өздөрүнүн улуттук жазуусунун толук калыптана электиги, 

калктын  белгилүү эле бөлүгү орто билимдүү болгондугу, жогорку окуу жайдын 

жетекчилеринин иш тажрыйбасынын төмөндүгү, материалдык базанын, 

профессордук-окутуучулук курамдын деңгээлинин начардыгы жана  согуштун 

оорчулугу институттун өнүгүүсүнө терс таасир тийгизген. 

Кыргыз АССРнин  Эл  Комиссарлар Советинин 1932-жылы 13-январында  

Фрунзе шаарында 1932-1933-окуу жылына карата педагогикалык институтту ачуу 

боюнча чечими  республикада эл агартуунун, педагогикалык билимдин, кыргыз 

элининин аң-сезиминин жогорулашына, жогорку квалификациялык кадрлардын 

түптөлүшүнө,  өлкөдөгү илимдин өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Алгачкы жогорку окуу 

жайы өзүнүн ишин 3-октябрда баштаган, бирок официалдуу ачылышы 5-ноябрда 

өткөн [5. 12-б.]. Алгачкы жылдары  үч- биология,  физика-математика, адабият 

жана коомдук илимдер факультеттери болгон. 

1932-жылы 3 факультетке тең кабыл алуу жүргүзүлгөн. План боюнча 150 

студент кабыл алынуусу керек болсо 71 гана абитуриент 1-курска өткөн, алардын 

ичинде 24 гана кыргыз болгон. Физика-математика факультети  студенттерди 1933-

жылы  гана 1-курска кабыл алышкан.  

Бүгүнкү күндө Ж.Баласагын атындагы КУУнун тарых жана чөлкөм таануу  

факультети белгилүү  көп жылдык тарыхы бар факультетернин бири болуп 

эсептелет. Ал 1932-жылы адабият жана коомдук илимдер факультети  катары 

ачылып, 1934-жылы тарых факультети болуп өзгөртүлгөн [4]. 

1936-жылы 46 педагог-окутуучу пединситутту  бүтүргөн.  Пединституттун  

алгачкы бүтүрүүчүлөрдү даярдап чыгарышы ири коомдук окуя болгон. Алардын 

арасынан келечекте орто жана жогорку окуу жайларынын педагогдору, көрүнүктүү 

окумуштуулар, партиялык жана советтик кызматкерлер, академиктер, КМУнун  

биринчи  ректору Б.Ж. Джамгырчинов, А.Жолдошева,  С.Ильясов, А.Х.Хасанов  

жана башкалар  чыккан [5.35-б.]. 

Алгачы бүтүрүүчүлөр Б.Ж. Жамгырчинов, С.Ильясов, А.Х.Хасанов жана 

башкалар өздөрүнүн илимий-педагогикалык ишмердүүлүктөрүн тарых 

факультетинен башташкан. 

Согуш мезгилинде пединститутка  Советтер Союзунун  борбордук жана 

батыш облустарынан  эвакуацияланып келинген ЖОЖдор чоң жардам беришкен. 

  Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде пединституттун  башкы имараты  

В.В. Куйбышев атындагы аскердик-инженердик академияга берилип, андан 

сырткары  госпиталь катары пайдаланылган. Окуу жайы  болсо 1941-жылдын 

ноябрында Пржевальск (Каракол) шаарына көчүрүлүп, ал жерде 1943-жылдын  

октябрына чейин окуу-тарбия иштерин жүргүзгөн. Борбор шаардагы окуу 

имаратына 1944-жылдын күз айларында кайтып келип,  сабактар өтүлө баштаган [5. 

16-б.]. 

Бул мезгилде институт кыскартылган программанын негизинде иш 

жүргүзүп, окуунун 4 жылдык мөөнөтүн 3 жылга кыскартуу менен адистерди 

даярдашкан [6.с.11]. Мындай өзгөртүү 40тан ашуун окутуучулардын, 200дөй 

студенттердин согуш майданына кеткенине жана аскердик кырдаалга байланыштуу 

киргизилген. 1941-1942-окуу жылында пединсититутта 15 кафедра болсо, алардын 

ичинде тарых кафедрасы жамааттык курамы боюнча эң  ири кафедра болгон. Анда 
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9 окутуучу жана 5 аспиранат эмгектенип, белгилүү тарыхчы  В.Д. Преображенский  

кафедраны жетектеген [6. 12-б.]. 

 Жогорку окуу жайга Москва, Ленинград жана  СССРдин башка 

республикаларынан ондогон жаш бүтүрүүчү адистердин, окутуучулардын атайын 

жолдомо менен эвакуацияланып келиши Кыргызстандагы педагогикалык илимдин 

өнүгүшүнө, улуттук интеллегенциянын, элибиздин  коомдук аң-сезиминин бир 

кыйла жогорулашына шарт түзгөн. Алардын арасында көрүнүктүү илимпоз- 

тарыхчылар А.Г.Зима, Б.М.Зима, Г.Г.Куранов, Я.А.Чубуков, Г.Т. Зайцев жана 

башкалар болгон [5. 33-б.]. 

Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде жалпы  совет эли сыяктуу эле 

пединституттун окутуучулары менен студенттери немецтик-фашисттик 

баскынчыларга каршы күрөшкө чоң салым кошушкан.  Пединститутта ошол 

учурларда студенттердин саны кескин кыскарып кеткен. Көпчүлүгү Советтик 

Армиянын  катарын чакырылып,  майданда душманга каршы салгылашкан. Согуш 

талааларында  мекендин эркиндиги менен  көз каранды эместигин коргоп, 

каармандарча курман болгон тарыхчылардын ичинде  Ю.Г.Федоров жана  Г.Т. 

Зайцев болгон [5. 34-б.]. Оорукта эмгектенген окутуучулар жана студенттер элдик 

чарбага, фронтко керектүү сырьелорду жиберүүгө, госпиталдарга,  калк  ичинде 

үгүтөө-түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чоң көмөк көрсөтүшкөн.  

Пединституттун окутуучулары үчүн илимий кадрларды даярдоодо 1938-

жылы  ачылган аспирантура бөлүмү эң негизги ролду ойногон. Улуу Ата Мекендик 

согуштун алдында 12 адистик боюнча 27 аспирант даярдалган. Алардын ичинен 

согуш жылдарында тарых илими боюнча кандидаттык диссертацияларын 

Б.Ж.Жамгырчинов, С.И. Ильясов, А.Х.Хасанов жана В.А. Кутарева  ийгиликтүү 

коргошкон [5.85-б.]. Тарыхчылар негизинен  үч маселе боюнча: XIX кылымдын 

биринчи жарымындагы жана ортосундагы Кыргызстандын  тарыхы, 

Кыргызстандын Россияга кошулуусу, XIX- XX кылымдардын башындагы 

падышачылыктын колониялык саясаты жана улуттук-боштондук кыймылдары 

жөнүндөгү темаларга өзгөчө көңүл бурушкан. Бул маселеге боюнча 

Б.Ж.Жамгырчинов, А.Х.Хасанов, жана А.Г. Зима эмгектерин жарыялашкан[5. 103-

б.]. 

Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде тарых кафедрасында: В.Д. 

Преображенский, Борис Михайлович Зима, Анна Гавриловна Зима, Геннадий 

Григорьевич Куранов, Яков Арсеньевич Чубуков, Анварбек Хасанович Хасанов, 

Беккул Элебаевич Элебаев, Григорий Павлович Гавырин, Бегималы 

Жамгырчинович Жамгырчинов, Сатар Ильясович Ильясов, Владимир Васильевич 

Липович жана башкалар эмгектенишкен. 

Зима Борис Михайлович- тарых илимдеринин кандидаты, профессор. 1935-

жылы Москвадагы  тарых-философия институтун аяктагандан кийин атайын 

жолдомо менен Кыргызстанга келип,  КМПИнин орто кылымдардын тарыхы 

кафедрасынын окутуучусу, 1938-1939-жылдары  КМПИнин жалпы тарых 

кафедрасынын башчысы жана сырттан окуу бөлүмүндө директордун орун басары, 

1939-1941-жылдары тарых факультетинин деканы, 1941-1942-жылдары  жалпы 

тарых кафедрасынын башчысы  болуп иштеген. 1942-1945-жылы Кызыл Армияда 

кызмат өтөгөн.  Согуштан  кийинки мезгилде  1946-1979-жылга чейин тарых 

факультетинин деканы жана тарых кафедрасынын башчысы, профессору болуп 

эмгектенген. Согуштагы көрсөткөн каармандыгы үчүн 1942-жылы ―Аскердик 

каармандыгы үчүн‖, ―Германияны жеңгени үчүн‖, 1945-жылы ―Прагынын бошотуу 

үчүн‖  медалдары менен, ―Кызыл жылдыз‖  ордени менен сыйланган [9].   



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

56 
 

Зима Анна Гавриловна- тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз 

ССРнин  ИАнын мүчө-корреспонденти. 1935-жылы Москва тарых-философиялык 

институтун аяктагандан соң атайын багыт менен Фрунзе шаарындагы  

пединститутка жибергилген. 1935-1945-жылдары КМПИнин тарых факультетинин 

ССРдин тарыхы кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу, кафедра башчысы, 

деканы болуп эмгектенген. 1935-1956-жылдары  КМУнун партия жана тарых 

кафедрасынын доценти, 1957-1973-жылдары Кыргыз ССРнин ИА тарых 

институтунун илимий кызматкер, 1974-1985-жылга чейин секторунун башчысы 

болуп эмгектенген [9].  

Куранов Геннадий Григорьевич 1924-жылы Харьков коммунисттик 

университети, андан соң  1930-1934-жылдары Кызыл профессорлор институту 

аяктаган. Россиянын борборунан атайын жолдомо менен жиберилип, 1935-1940-

жылдары КМПИнин жаңы тарых кафедрасынын кафедра башчысы, 1938-1940-

жылдары Кыргыз ССР Эл агартуу комиссариатынын орун басары болуп 

эмгектенген. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, согуштагы көрсөткөн 

күжүрмөн эмгеги үчүн II даражадагы Ата Мекендик согуш ордени, " Майдандагы  

артыкчылыгы үчүн"  жана  "Экинчи дүйнөлүк согушта Германияны жеңгендиги 

үчүн" медалдары менен сыйланган [9]. 

 Чубуков Яков Арсеньевич 1938-жылы Ленинград мамлекеттик 

университетинин тарых факультети  аяктаган.  Я.А.Чубуков да атайын багыт менен 

1938-1942-жылдары  КМПИнин жаңы тарых кафедрасына окутуучусу  болуп  

келген.  Кандидаттык диссертациясын 1943-жылы согуш курч жүрүп жаткан 

учурунда ―Кыргызстандагы революциялык күрөш‖ деген темада  ийгиликтүү 

коргогон [9]. 

Хасанов Анварбек Хасанович -тарых илимдерин доктору,профессор, ИАнын 

мүчө-корреспонденти. 1938-жылы КМПИнин тарых факультетин, 1941-жылы 

КМПИнин  аспирантурасын аяктаган. 1935-1937-жылдары КМПИнун СССРдин 

тарыхы кафедрасынын окутуучусу, 1937-1942-жылдары ага окутуучусу  болуп 

эмгектенген. 1943-1945-жылдары Советтик Армияда кызмат өтөгөн. Согуштан соң 

1945-1984 жылдар аралыгында КМПИнун СССРдин тарыхы кафедрасынын 

доценти, профессору, кафедра башчысы, тарых факультетинин деканы болуп 

эмгектенген. Улуу Ата мекендик согуш мезгилинде 1942-жылы ―Орус 

падышачылыгынын Түндүк Кыргызстанды басып алуусу‖ деген темада 

кандидаттык ишин ийгиликтүү коргонгон. Согуштагы көрсөткөн каармандыгы 

үчүн 1945-жылы  ―Германияны жеңгендиги үчүн‖ медалы , 1946-жылдары 

―Каарман эмгеги үчүн‖ жана  ―Эрдиги  үчүн‖ медалдары менен сыйланган [9]. 

 Элебаев Беккул Элебаевич -тарых илимдеринин кандидаты. 1940-жылы 

КМПИнин тарых факультетин, 1944-жылы КМПИнин аспирантурасын аяктаган. 

1944-1948-жылдары КМПИнин жалпы тарых кафедрасынын ага окутуучусу , 1948-

1959-жылга чейин КМПИнин жалпы тарых кафедрасынын башчысы, доценти 

болуп эмгектенген. 1945-жылы Улуу Ата Мекендик согушта ―Эмгектеги 

каармандыгы үчүн‖  медалы менен сыйланган[9]. 

Гавырин Григорий Павлович 1932-жылы  Свердлов атындагы Коммунисттик 

университетин, 1938-жылы Кызыл профессорлор институтун аяктаган. 1938-жылы 

Фрунзе шаарындагы Кыргызстан КП(б) БКнын пропаганда жана агитация бөлүм 

башчысынын орун басар, 1938-жылы КМПИнин СССРдин  тарыхы кафедрасынын 

башчысы,  1939-1941-жылдары КМПИнин директору   болуп эмгектенген [9]. 

Жамгырчинов Бегималы Жамгырчинович - тарых илимдеринин доктору, 

профессор, Кыргыз ССРнин ИАнын академиги,  кыргыздардан биринчи тарых 

илимдеринин доктору илимий даража алган жана КМУнун биринчи ректору. 1936-
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жылы КМПИнин тарых факультетин, 1942-жылы аспирантурасын аяктаган. Эмгек 

жолун 1936-1938-жылдары КМПИде окутуучу болуп баштаган. 1942-1943-

жылдары КМПИде доцент,  1943-1950-жылдары  СССР ИАнын КФда ага илимий 

кызматкери , 1950-1951-жылдары  КФынын тарых, тил жана адабият бөлүмүнүн 

директору , 1951-1954-жылдары КМУнун ректору,  1954-1960-жылдары Кыргыз 

ССР ИАнын коомдук илимдер бөлүмүнүн академик-катчысы, 1961-жылы 

Кыргызстан тарыхы кафедрасынын башчысы  болуп иштеген. Согуш мезгилинде 

1943-жылы «Нарын козголоңу‖ деген темада кандидаттык ишин ийгиликтүү 

жактаган [9]. 

Ильясов Сатар- тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз ССР 

ИАнын мүчө-корреспонденти, Кыргыз ССР ИАнын академиги. 1929-жылы 

Фрунзедеги контордук-каттоо окуу жайын, 1938-жылы КМПИнин тарых 

факультетин, 1942-жылы аспирантураны аяктаган. 1938-1939-жылдары КМПИнин 

алдындагы  жумушчу факультетинин директору, 1942-1944-жылдары Пржевальск 

шаарындагы КМПИнин тарых кафедрасынын окутуучусу, 1943-1944-жылдары 

КМПИнин тарых факультетинин деканы, 1945-1950-жылдары КМПИнин тарых 

кафедрасынын доценти  болуп эмгектенген. 1945-жылы Кыргызстан айыл чарбасын 

коллективдештирүү жылдарында (1930-1934-жж.) аталышында кандидаттык 

диссертациясын коргогон [9].  

Липович Владимир Васильевич -тарых илимдеринин кандидаты. 1929-жылы 

кайра даярдоо курсунун угуучусу,  1942-жылы  КМПИнин тарых факультетин 

аяктаган. 1938-1939-жылдары Кыргыз ССРинин Токмак комбинатынын директору, 

1939-1940-жылдары Кыргыз ССР трестинин башкармасынын орун басары болуп 

иштеп, ал эми 1942-1944-жылдары  КМПИнин окутуучусу,1945-1950-жылдары  

КМПИнин директору болгон.  

Кутарева Вера Евгеньевна- тарых илимдеринин кандидаты. 1936-жылы 

КМПИ тарых  факультетинде, 1941-жылы аспирантурада окуган. Алгач 1924-1929-

жылдары Смоленсктеги башталгыч класс мугалими,  1929-1930-жылдары Фрунзе 

шаарындагы №15 мектептин завучу болуп иштеген.  1930-1931-жылдары Кыргыз 

ССР Эл агартуу комиссариатынын бөлүм башчысы, 1937-1938-жылдары  

КМПИнин СССРдин тарыхы кафедрасынын окутуучусу 1936-1946-жылдары 

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун катчысы , 1947-1951-жылдары 

КМПИнин СССР тарыхы кафедрасынын ага окутуучу су болуп эмгектенген [9]. 

Ошентип, КМПИнин тарых кафедрасы согуш мезгилинде илимий-

педагогикалык кадрларды даярдоо, улуттук маданий мурастарды сактоо, 

студенттерди мекенчилдикке тарбиялоо, кыргыз элинин арасында үгүт-насыят 

жүргүзүү жана Кыргызстандын илимин негиздөөдө жана өнүктүрүү багытында 

күрдөлүү иштешкен. 

КМПИнин тарых кафедрасынын окутуучулары менен студенттери баардык  

элдер сыяктуу эле согуш мезгилинин татаал шарттарына карабастан, фронттун 

жана тылдын тапшырмаларын зор шыктануу менен аткарышып, душмандын 

үстүнөн жеңишке  жетүүгө өз салымдарын кошушкан. 

 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети  азыркы мезгилде 

өлкөдөгү илимий изилдөө жана жогорку билим берүү тутуму менен  тыгыз 

байланышкан. 90 жыл аралыгында Кыргызстандын эли үчүн жогорку 

педагогикалык, квалификациялык кадрларды даярдоого, зор  салым кошуп келет. 

Университет өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларынын алдыңкы сабына туруп, 

улуттун жүзү катары жаштарды тарбиялоого жана фундаменталдык илимди 

өнүктүрүүгө зор салым кошууда. 
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 Азыркы учурда Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетиндеги 23 факультет, 1 кесиптик-колледж жана 5 факультеттер аралык 

кафедралар  өлкөбүздүн илиминин өнүгүшүнө пайдубал  катары кызмат өтөп 

жатат. 
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УДК 94(575.2) (04) 

Арзыбаев Тыныстан Кадырович, 

Т.и.к., КР УИАнын Б.Джамгерчинов атындагы   

Тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкери  

ОРТО КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗДАР 

 ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАРДА  

 

Аннотация: Борбордук Азиянын байыркы тарыхында кыргыздардын  өз 

алдынча этнос катары аты учурай баштагандан берки мезгилдеги тагдырын 

көчмөнчүлүк жашоо менен байланыштырып келебиз. Элдин коомдук-саясий 

түзүлүшү, салт-санаасы, ой-жүгүртүүсү жана аң-сезими көчмөндүк жашоо-

турмуш шарттарынын негизинде элдин тили, дили, салттык маданияты ж.б. 

этностук элементердин түптөлгөндүгү тууралуу маалыматтарды мурас катары 

бизге жеткирген бул тарыхый булактар.  

Негизги сөздөр: көчмөндөр, этномаданий,  саясий, маданият, социалдык, 

тил, эртыш, ордо.  

Аннотация: В древней истории Центральной Азии кыргызы как 

самостоятельный этнос начинает судьбу связанную с кочевничеством.  

Социально-политическая структура народа, обычаи, мышления и сознания на 

основе условий жизни для кочевого народа, языка, истории, традиционной 

культуры и т.д. этнические элементы, основа информации, переданные нам в 

наследство из исторических источников. 
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Ключевые слова: Кочевники, этнокультурный, политический, культура, 

социальный,  язык, эртыш, ордо. 

In the ancient history of Central Asia, Kyrgyz as an independent ethnos begins 

destiny associated with nomadism. Socio-political structure of the people, customs, 

thinking and consciousness based on living conditions for nomadic people, language, 

history, traditional culture, etc. Ethnic elements, the basis of information, handed over to 

us as a legacy from historical sources. 

Key words: Nomads, ethnocultural, political, culture, social, language, ertysh, 

ordo. 

 

Кыргыздардын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхын изилдөөдө башкы 

тоскоолдуктардын бири, бул жаңы даректүү маалыматтардын жетишсиздигине 

байланыштуу экени талашсыз. Бирок буга карабастан, көпчүлүгүбүзгө белгилүү 

болгон эле тарыхый даректердин айланасында кенен жана ар тараптуу ой жүгүртүү 

менен жаратылган илимий эмгектердин пайда болушу, элдин түпкү тарых 

башаттарын калыбына келтирүүгө аракет жасаган ынтызаар изилдөөчүлөрдүн аз 

эмес экендигин көргөзөт. 

Рашид ад-Диндин «Кыргыз уруусу» тууралуу «Жылнаамалар жыйнагында» 

буларды кабарлайт: «Кыргыз менен Кэм-Кэмжиут» - жанаша жашаган эки дубан эл, 

экөө биригип бир бийликти (мамлекетти) түзөт. Кэм-Кэмжиут – чоң суу, бир 

жагынан монголдордун дубаны (Могулистан) менен, экинчи тарабынан Селенга 

дарыясы менен чектешкен Тайжнуттар менен коңшу турушат; үчүнчү тарабы 

Анкара-мурэн дарыясынын бассейнинен Ибир-Сибир аймагына чейин созулат. 

Кэм-Кэмжиуттун бир жагы тоо – түздү мекендеген Наймандарга да коңшу. 

Ошондой эле Баргужин-Токун деген жерди ээлеген, айрымдарынын түпкү теги 

монголдордон чыккан кору, баргы, тумат (түмөт), баяут (баят ?) уруулары дагы 

кыргыздар менен жанаша аймакта жашашат. Бул дубандарда шаарлар жана айыл-

кыштактар көп, көчмөн калк андан көп. Алардын өкмөт башчыларынын өз энчилүү 

аттары болсо да «инал» аташат, ал эми дубанга белгилүү жана сыйлуу адамдарын 

«идн» дешет. Башка бир дубандын (областтын) аталышы – Эди-Орун, алардын 

башчысын Урус – Инал деп атайт[7.1952. С.150]. 

Рашид ад-Динде найман эли жөнүндө Иртыш суусунун жээгиндеги Ирдыш – 

мурэн жана ушул суу менен кыргыздарды бөлүп турган тоолордун арасын 

жердешет деп айтылат. Андан ары наймандар Он-Хан башкарган Могулистандын 

бир дубаны менен да коңшулаш жашап, бул эки элдин ортосунда ар дайым 

кагылышуулар болуп турган. Найман журтунун бир жагы, ошондой эле, кыргыздар 

менен чектешип, бир капталы чөл тарапка созулуп, уйгурлар менен жанаша 

жерлерде жашашкан [7.1952. С.136-137]. Бул найман уруулары көчмөн турмуш 

өткөрүп, тең калкы тоо аралап, теңи түздөрдө көчүп-конуп жүрүшкөн [7.1952. 

С.136]. 

Рашид ад-Диндин маалыматтары боюнча кыргыз өлкөсүнүн аймагы Об менен 

Эртыш дарыяларынын ортосу болгон түндүк-батыш Алтай, Жогорку (Тува) жана 

Ортоңку (минусун ойдуңу) Енисейди камтыйт. Болжолу «Кэм-Кэмжут» дубаны 

(областы жогоруда аталган Жогорку жана Ортоңку Енисейди, ал эми «Кыргыз 

дубаны» кыргыздын батыш райондорун (аймагын) Иртышка (Эртыш) чейин ээлеп 

турган окшойт. Же болбосо «Кыргыз» дубаны Об-Эртыш сууларынын ортосун бүт 

ээлеп, андан ары чыгышты көздөй созулуп. Ортоңку Енисейди (минусун ойдуңун) 

камтып, ал эми «Кэм Кэмжиут» - Жогорку Енисейди (Тува) жерлерине ээлик 

кылып турган болуу керек. Кэм-Кэмжиут дубанына кирген аймак дагы түздөн-түз 

көз каранды болбосо да кыргыздардын бийлиги астында же кайсы бир деңгээлде 
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алардын таасиринде турган. «Кэм-Кэмжиуттун» бир тарабы Селенга суусуна 

чектешип, «тайжиут» уруусу жердеген жерге чейин созулат» [7.1952. С.150] деген 

Рашид ад-Диндин кабары анык болсо, анда бул жерлер дагы Кэм-Кэмжиут 

дубанынын (областынын) карамагында болгон. Айтмакчы, Риттердин 

маалыматтарына таянып, И.В. Березин дагы «Кэм-Кэмжиуттун» Кем, кемчик, кичи 

кем сууларынын атынан келип чыккан дейт [8.СПБ,1858.С.158]. Андай болгон соң 

«кыргыз» областы «Орто Азиялык» жана «Чыгыш» кыргыздарынан жана дагы 

уруктардан жана уруулардан болушу мүмкүн. Кандай болгондо да «Орто Азиялак» 

кыргыздар «Кыргыз областынын» батыш аймактарын ээлеп турган болуу керек. 

«Си-ши-изиде» (Хlll к) кыргыздар тууралуу сөз болгондо Эртыш менен Алтай 

аймагынын эки катары сүрөттөлөт [5.1951.С.5-6]. Бул маалыматтар «Орто 

Азиялык» кыргыздарга тиешелүү болушу толук мүмкүн. 

Рубруктун (1253-1254-ж) маалыматтарында «Керкис» аттуу өлкө жана анын 

элдери, алар «түндүгүрөөк жакта, токойлуу жерди жердеген» түндүк элдеринин 

ичинде «бир дагы шаары жок» «малчылыкты кесип кылган керкис аттуу эл, ошол 

эле жерде лыжа тээп жүгүргөн «оренгойлор» башкача айтканда «оренхайлар», 

«уранкайлар» Рашид ад-Диндин эскерилген, кыргыздарга чыгыш тарабынан коңшу 

жайгашкан кури, баргут (баргы ?) жана түмөттөр болгон, ошол доорлордо 

кыргыздын түштүгүрөөк тарапта тургандыгы тууралуу бул автордон 

жолуктурбайбыз [2.1963.С.509]. Сыягы, мында биринчи кезекте «Орто Азиялык» 

көчмөн кыргыздар жөнүндө сөз болуп жатса керек. Бул маалыматтар боюнча алар 

кыргыздар өлкөсүнүн батыш жана түштүк-батыш тарабындагы токойлуу жерди 

мекендеп турушкан. 

Рашид ад-Диндин «Жылнаамалар жыйнагында» урасыт (?), төлөнгүт жана 

куштеми урууларын дагы «токой уруулары» деп аташат, себеби алар кыргыз 

өлкөсү жана Кэм-Кэмжиуттар менен чектешкен токойлордо жашашат» [7.1952. 

С.122-123]. Рашид ад-Диндин бул кабарында кыргыздар өлкөсү Кэм-

Кэмжиуттардан бөлөкчө, өз алдынча мамлекет катары айтылып жаткандыгы кызык 

факт. Рашид ад-Дин «боз үйлөрү (демек, айылы) токойдун арасында болгон 

уруулардын бардыгы токой уруулары болгон» [7.1952. С.123]. 

«Юань-Шинин» маалыматтарына караганда «Кянь-Кянь Чжоу» областы 

кыргыздар өлкөсүнөн түштүк-чыгышка, ошол эле маалда «Кем б.а. Енисей 

суусунан батышта жайгашкан» [2.1963.С.503]. 

1123-жылы кытай кечили Чан-Чунь Алтай жергесинде болуп, «Кянь-Кянь 

Чжоу» (Кэм-Кэмжиут) өлкөсү ал жерден түндүк-батышка 1000 метрден ашык (500 

верстке жакын) алыстыкта» экендигин уккан [2.1963.С.509]. 

Мында бизге түндүк-батыш Алтай жергеси кыргыздарга тиешелүү 

болгондугу маанилүү маалымат. Бул маалымат кыргыз өлкөсүнүн батыш бөлүгү 

Эртыш жээгине (об-Эртыш сууларынын ортосу) чейин созулгандыгын тастыктайт. 

Чань-Чунь эскерген бул аймак кандай аталышта болгондугуна карабастан «кыргыз» 

областына кирген кыргыздардын мекени экендиги анык. 

Айтмакчы, наймандар 1199-жыл Чингизхан жана «анын ошол кездеги 

союздашы Ван-хан кереиттен (кереиттер дагы монгол урууларынан, наймандардын 

чыгыш тарабындагы коңшусу болгон) талкаланып, жеңилип «Кэм-Кэмжиут» 

өлкөсүнө качышкан [2.1963.С.504]. Наймандардын «Кэм-Кэмжиутка качкандыгын, 

анын Тувада жайгашкандыгы далилдейт. Ал эми найман уруусу болсо – «Кэм-

Кэмжиуттун» түштүк тарабында, ага чектешкен аймакта жайгашкан. 

«Юань-Шие» «меркиттердин кол башчысы Тухте-бики (Токто-бек) жазында 

(болжолу 1202-ж.) Кем суусуна чейин барып (сыягы суу үстүн муз каптап турган 

болсо керек), бир нече күндөн кийин кыргыздар өлкөсүнө (киликистер) жетип, 
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«алардын беш уруусун тең басып алды» [2.1963.С.505]. Демек, ал кыргыздардын 

чыгыш тарабына барып «Чыгыш» кыргыздарын каратып алган болуу керек.  

«Юань-Шиде» кыргыздар «абдан аз санда; болгону (9000) тогуз миң түтүн эл 

экендиги» айтылат [2.1963.С.505-506]. Бул албетте, чындыктан алыс маалымат. 

Кытайлардан алынган кабарлар жалпысынан алганда ар кыл, айрым учурда бири-

бирине карама-каршы. Жогоруда көрсөтүлгөн цифра деле кыргыздардын кичине 

эле бир бөлүгүнө гана тиешелүү болуу керек. Белгиленип өткөндөй, Рашид ад-

Диндин жазып кеткенине караганда кыргыздар өлкөсүндө жана ага жанаша 

жайгашкан областтарда (дубандарда) көчмөндөр дагы «айыл-кыштак, шаарлар» 

дагы көп [7.1952. С.150]. «Юань-Ши» боюнча кыргыздар «анчалык деле 

дыйканчылык кылышпайт, бирок эгин эгишет» деп айтылат [2.1963.С.503]. 

Чань-Чунь айткнына караганда «Кянь-Кянь Чжоу» өлкөсү жөнүндө «жакшы 

темирди иштетишет жана тыйын чычкандары абдан көп; буудай эгишет; кытай кол 

өнөрчүлөрү көп санда: алар жибек, парча, флер жана гүлдүү кездемелерди токушат 

[2.1963.С.504]. Мунун бардыгы Туыада же Мөңү-Сууда болушу мүмкүн дагы, Об-

Эртыш сууларынын ортосундагы аймакта жана Алтайда болушу мүмкүн эмес. 

«Юань-Шиде» кыргыздар өлкөсүнө байланыштуу Ус, Хань-Хэнь жана 

Йиланчжоу (Жылан-Жолу) деген үч дубан эскерилет. Ус дубаны «кыргыздардан 

чыгышыраак, Кянь (Кем, Енисей) суусунан түндүгүрөөк жакта жайгашып, 

дубандын аталышы Ус суусунан улам пайда болгон жок» [2.1963.С.505]. 

Жыйынтыктап айтканда бул доордон Улуу Кыргыз каганаты (державасы)  

түзүлгөнгө чейинки «Тан» доорундагыдай эле кыргыз урууларынын ээлик кылган 

жерлерин, мекендеген тоо-сууларын, алар менен чектешип, атүгүл кыргыздардын 

үстөмдүгүндө жашаган уруулардын жайгашышы тууралуу маалымат алдык. Эске 

алуучу учур – өзүнүн саясий кызыкчылыгын көздөп жазылган «Тан» эпохасынын 

тарыхый булактарына караганда монгол доорундагы маалыматтар кыргыздардын 

ээлеген жерлери, таралуу масштабы жөнүндөгү маалыматтар бир кыйла так жана 

чындыкка чукул. Бул өзгөчө кыргыздар өлкөсүнүн батыш бөлүгү тууралуу 

кабарлардан жакшы көрүнөт. 

«Бей-ши-узиде» (ХllI к) кыргыздар жөнүндө маалымат «или» дарыясынын 

жанынан эскерилет [5.1951.С.5-6]. Болжол менен «Бей-ши-узидеги» маалыматтарга 

караганда ал Хll к жарымында «Орто Азиялык» кыргыздар ошол жерлерде 

жашагандыгы толук мүмкүн деп берилет. 

Рашид ад-Диндин маалыматына караганда Чыңгызхандын алгачкы 

мезгилинде наймандардын башчылары болуп Наркыш-Таян жана Эният-каана 

болгон. Кыргыздардын урууларын кыйраткан соң, Эният-каан өзүнүн Наркыш-

Таян агасынын астына келбей  жана белек берген эмес» [7.1952. С.135-136]. 

Орто Азиялык кыргыздардын Алтайга көчүшүнүн себеби катары Найман 

(батыш монголиядагы кичи эл) менен кагылышуусу да четке кагылбайт жана 

жогоруда айтылган Наркыш-Таян менен Эният-каандын чабуулунан кыргыздар 

элеген жерин таштап кетишкен. Белгилей кетүүчү нерсе болуп Рашид ад-Дин 

«кыргыз уруу» деп эскерет [7.1952.С.150]. Ошон үчүн жогорудагы сөздөн соң 

Наркыш-Таян менен Эният-каан жеңген кыргыз уруулары же мамлекети болушу 

мүмкүн. 

Аскер кагылышууларынан соң «Орто Азиялык» кыргыздардын оң канаты 

көчүп кетишти же Моголистандын ички аймагына кирип кетишкен жана моголдор 

деп аталып калышкан. Алгачкы маалыматтар ХVк. Жазма булактарында 

камтылган. Шафар ад-Дина Йездинин «Зафар-наме» аңгемесинде (ХV кылымдын 

баш жагында) «Тимурдун аскери Джетеге каршы кеткени жөнүндө» сөз бар 

ошондогу кыргыздар или дарыясынын аркасында кара талаада эл же улус болуп 
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турушкан. Ошол мезгилде алардын башында Инга-Төрө турган [6.1973.С.155]. 

Маалыматтарга караганда Инга-Төрө «Иль жана улус» Кийас жергесинде колго 

түшөт [6.1973.С.157]. 

Инга-Төрөнүн санжырасы «Маджму ат-таварихте» келтирилет, анын биринчи 

бөлүгү кыргыздардын оң канатынын санжырасына окшош келет [6.1973.С.207-

208]. Анал-Хакка, Лур-хан, Гуз-хан, Арслан-бий, Кул-бий жана Мары бийден 

кийин Анга-Төрөгө келип үзүлүп калат [6.1973.С.208]. Мүмкүн ушул убакта алар 

кыргыздардын оң канатынын катарына «моңолдор» деген ат менен кирген. 

Анга-Төрөнүн баласы «Маджму ат-таварикхте» Мухаммед-бек болгон. 

Чакырган аты Кек-Бука. Айрым санжыралардын берилишинде моңолдор уруусунун 

башчысын (Наалынын күйөөсү–Адигине менен Тагайдын карындашы) Кеке дешчү 

жана чакырган аты Кек-Бука [1.1990.С.61-62]. «Маджму ат-таварихте» берилген 

боюнча, Мухаммед-бектин тукуму мындай аталган: Кувай (төртүнчү тукуму), Ку-

Суек (сегизинчи тукуму), Сейид-Казы (Гази) (тогузунчу тукуму). Мындан тышкары 

Бай Могол жана анын тукуму Чолок-Тукаме менен Кире. Бардык аттар дал келишет 

(айрымдары кол жазмада бузулган) уруу башчылардын аттарына жана моңолдор 

уруусунун бөлүкчөлөрүнүн аттары менен, төмөнкүлөр жаңы санжыраларда 

бекитилген [1.1990.С.62]. «Орто Азиялык» көчмөн кыргыздар убак-убагы менен 

жашаган жерлерин которуп турушкан. 

Мухаммед Хайдердин «Тарих – и Рашиди» эмгегинде «Орто Азиялык» 

кыргыздар азыркы жайгашкан жерлеринде ХVl к. эскертилгендиги жөнүндө 

маалымдайт. Бирок мурунку убактагы ар кандай көчүп-конуулар жөнүндө автор 

маалымат бербейт [9.1973.С.75]. Н.Н.Тумановичтин жазганына караганда, 

Моголистандын алгачкы тарыхында кыргыздар эскертилбейт. ХVΙ к. биринчи 

чейрегиндеги болуп өткөн окуяларда алар (кыргыздар) моголистандын негизги 

калкы катары–Талас өрөөнүнөн тартып батышка карай чыгышка чейин жана 

чыгышта Турфанга чейин, түштүктө Кашкар, түндүктө болсо «иле» чөлкөмдөрүндө 

жайгашкан. Негизги жашаган аймагы катары Ысык-Көл эсептелинет. Бирок кыргыз 

уруулары ар кандай шарттарга байланыштуу батыш жакта Талас жана чыгышыраак 

жакта Турфан аймактарында көчүп-конуп жүрүшчү. ХVΙ к. башында кыргыздар 

моголдордун жеринде үстөмдүк кылып аларды Кашгар жакка сүрүп  чыгарышат. 

Саид-Хандын аскер жоокерлери пайда болуп жиберилген убакта кыргыздар 

чачырап жана моголистандын эң ыраак аймактарында кайрадан пайда болушкан 

[9.1973.С.84-85]. Кыргыздарды Мухаммед Хайдер «Моголистандын токой (жапай) 

жолборстору» деп атаган [9.1973.С.79]. Мындай айтылгандын себеби мүмкүн 

«Орто Азиялык» кыргыздар Тянь-Шандын тегерегиндеги токой аймактарында 

жашагандыгын көргөзгөн. 

Шараф ад-Дина Йездинин «Зафар-наме» китебинде (ХV к. биринчи жарымы) 

«Тимурдун жоокерлерин моголистандын бардык тараптарына жиберилиши, Джете 

улусун жоготконго багытталган» Худайд Хусайин менен Мубашшир-бахадурдун 

жоокер башчылары «Кумартакуну жол көргөзгүч кылып, Уручку аркылуу 20 миң 

курама жоокери менен жолго түшкөн. Бикут деген жерге жеткенде алар 

Бул(а)гачы–вилкар эли менен жолугуп чоң согуш болду» [6.1973.С.140]. Ушул 

маалыматтарга таянсак Бул(а)гачы Или дарыясынын аймактарында жайгашкан, 

жана ушул эле булактарда айтылгандай Тимурдун буйругу менен анын Эмирлери 

«Или дарыясын кечип өтүп», (а)гачы издешкен, «ошол аймактардын бардыгын 

карап чыккыла» [6.1973.С.140-141] –деген талап койгон. «Маджму ат-таварих» бир 

нече ирет бул(а)гачи уруусун эскертет, көбүнчө уруунун аттарын: бостон, тейит, 

жоо-кесек, дөөлөс, кыдырша жана кан(г)ды. Бул кыргыздардын урууларынын 

негизин түзөт. Кийинчерээк бул топ «ичкиликтер» деп аталган [4.1968.С.204]. 
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Кыргыздардын уруулук тобуна кирген уруулардын ар биринин этникалык 

байланыштары, тарыхы боюнча абдан терең изилдөөлөрдү талап кылат.. Анткени, 

кыргыздар эң байыркы элдердин бири болгондуктан анын тарыхында эчендеген 

катмарлар али сыры ачылбастан кала берүүдө. 
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Из истории деятельности молодѐжно-комсомольских организаций Киргизской 

ССР в 1919-1939 гг. 

 

Аннотация. Макалада 1919-1939-жылдардагы көчмөн жана жарым 

көчмөн Кыргызстандын комсомол уюмундарынын иштери чагылдырылган. 

Жаштардын маанилүү ролу коллективизация, индустриализация, маданий 

революция жана башка иштерде көрсөтүлгөн.  

Негизги сөздөр: жаштар, комсомол уюмдар, коллективизация, маданий 

революция, совет мамлекет.    

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности 

комсомольских организаций в Киргизской ССР в 1919-1939 гг.  Показана важная 

роль молодѐжи в проведении политики государства в области коллективизации, 

индустриализации, культурной революции и других мероприятий. 

Ключевые слова: молодежь, комсомольские организации, коллективизация, 

культурная революция, советское государство. 

 Annotation. The article discusses the activities of youth-Komsomol 

organizations in the Kyrgyz SSR in 1919-1939. The important role of the youth in 

carrying out state policy in the field of collectivization, industrialization, cultural 

revolution and other events is shown. 

 Keywords: youth, Komsomol organizations, collectivization, cultural revolution, 

Soviet state. 
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С установлением советской власти в Кыргызстане создаются молодѐжные 

организации. В 1918 году по инициативе большевиков Кызыл-Кия была создана 

первая организация Союза молодѐжи, которая к концу 1919 года насчитывала в 

своих рядах 120 членов. В этом же году группа молодѐжи города Пишпек 

обращается в Ташкентский комитет комсомола с просьбой помочь ей создать 

комсомольскую организацию. В Кыргызстан приехали посланцы Москвы, 

Ташкента, Верного. Под руководством местных партийных организаций, при 

активном участии представителей РКСМ, ташкентских и верненских Союзов были 

созданы молодѐжные организации в Пишпеке, Токмаке и Пржевальске. Эти Союзы 

молодѐжи носили название «Юный коммунист», в июле 1919 года они были 

переименованы в Коммунистический союз молодѐжи. 

 В марте возникает комсомольская организация в городе Оше. Состоявшееся 

по инициативе председателя Ошского укома КП Кондратьева и председателя 

Ферганского обкома комсомола Четвертакова собрание городской молодѐжи 

единогласно одобрило устав и программу РКСМ. Так была организована Ошская 

городская комсомольская организация. В числе первых комсомольцев Оша были 

братья Михаил и Степан Михайленко, Кудайберген Ниязов и другие. 

 В июне 1919 года организуется первая комсомольская ячейка в Джалал-

Абаде. В 1918 году были созданы две ячейки в городе Сулюкте. Первой руководил 

молодой учитель Зинат Софин, а второй – шахтѐр Аваз Садыков. В конце 1919 года 

создается единая Сулюктинская комсомольская организация, в состав которой 

вошли 17 юношей и девушек. 10 мая 1920 года создается комсомольская ячейка в 

Нарыне, в которой насчитывалось 30 человек. Организатором еѐ был Карим 

Курбанов[2 С. 26].  

 Таким образом, к середине 1919 года почти во всех крупных городах 

республики, а также на угольных копях были созданы Коммунистические Союзы 

молодѐжи. Создание Союзов молодѐжи проходило по всему Туркестану. К концу 

1919 года в Туркестане уже имелось 29 крупных Союзов молодѐжи, в том числе 

Пржевальский, Токмакский, Пишпекский, Ошский. Однако между этими Союзами 

не было живой связи, отсутствовал координирующий центр. Поэтому ЦК РКСМ 

поставил вопрос об организационной перестройке комсомола Туркестана по 

общероссийскому образцу. 

 Был решен вопрос о созыве первого съезда комсомола Туркестана в январе 

1920 года. Туркестанское крайбюро РКСМ 16 декабря 1919 года телеграфировало 

Союзам молодѐжи Верного, Пишпека, Пржевальска и Беловодска, а также всем 

организациям молодѐжи о подготовке к первому съезду комсомола Туркестана. 

Под руководством партийных организаций Союзы молодѐжи проводили большую 

подготовительную работу к съезду. Проводились конференции, собрания, на 

которых избирались делегаты на съезд. В конце 1919 года состоялся первый съезд 

Токмакского комсомола, на котором присутствовало 17 человек. С докладом  о 

задачах комсомола выступил председатель ЦК РКСМ Спирин. Был избран делегат 

на съезд комсомола Туркестана. После съезда весь состав комитета и все делегаты 

добровольно ушли на фронт шедшей гражданской войны. 

 21-25 января 1920 года в Ташкенте состоялся первый съезд комсомола 

Туркестана. На съезде присутствовало 120 делегатов, которые представляли 8000 

комсомольцев от 52 организаций. На съезде были приняты устав и программа 

РКСМ, избран крайком комсомола, переименованный впоследствии в ЦК КСМТ. 

Этим самым молодѐжь Туркестана была оформлена в одну организацию, включена 

в единый поток юношеского движения РСФСР, составила неразрывную часть 

российского комсомола. Были намечены сроки областных съездов комсомола и 
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избраны представители на эти съезды. Состоявшаяся в то же время пятая 

Туркестанская краевая партийная конференция предложила местным партийным 

организациям оказывать всяческое содействие в организации на местах ячеек 

Союза молодѐжи и представлять, в целях развития его, необходимую помощь и 

поддержку. 

 1 февраля 1920 года было утверждено Семиреченское областное бюро 

Туркестанского крайкома. С 19 по 23 апреля 1920 года в городе Верном состоялся 

первый Семиреченский областной съезд Союза молодѐжи. На съезде 

присутствовало 43 делегата от 29 организаций. Делегатами от Пржевальского уезда 

были Тимофеев, Таисия Харина, Шарип Мужавиров, от Пишпекского уезда – 

Леонид Бруй, член уездного бюро Михаил Фриде. 

 Огромно политическое значение съезда в развитии молодѐжного движения в 

Семиречье. Съезд рассмотрел животрепещущие вопросы. Были заслушаны и 

обсуждены 15 докладов: текущий политический момент, доклад Семиреченского 

облбюро, доклады с мест, взаимоотношение комсомола с партией, экономическо-

правовая работа союза, работа среди девушек, социалистическое воспитание и 

реформа школы и т.д. [2 C.28]. 

 В июле 1920 года в Пишпеке начинает издаваться на русском языке 

молодѐжная газета «Южный пролетарий» - орган Семиреченского обкома, - 

которая распространялась среди всех организаций.  

 Проведенная под руководством партийных организаций работа на местах 

дала положительные результаты. Образовались новые ячейки Союзов молодѐжи, 

принимались меры по организационному укреплению существующих. 

 28 июля – 2 августа 1920 года в Пишпеке состоялся первый Пишпекский 

уездный съезд. На съезде присутствовало 42 делегата, из них: кыргызов, казахов, 

уйгур (они назывались «тюркской молодѐжью») – 27, русских – 15, девушек – 5, 

партийных – 16. Съезд заслушал и обсудил доклады по текущему моменту, 

сообщения с мест. В качестве главной задачи выдвигалась борьба молодѐжи на 

трудовом фронте. В резолюции говорилось: «Уездный комитет должен бросить 

лучших работников в деревню и ввести в ячейках всеобуч»[2 C. 30]. 

 В развитии комсомольского движения в Кыргызстане заметной была роль 

Гани Муратбаева, активного комсомольского работника. В 1921 году возглавляет 

отдел ЦК комсомола Туркестана, затем становится генеральным секретарем ЦК 

КСМТ, членом ЦК комсомола, членом ЦК Коммунистической партии Туркестана. 

Гани Муратбаевым немало сделано для культурного роста кыргызской молодѐжи. 

При его непосредственной помощи многие кыргызские юноши и девушки 

направлялись на учѐбу. Например, по рекомендации Гани в Среднеазиатский 

коммунистический университет поступил Аалы Токомбаев, который стал 

выдающимся советским поэтом[2 C. 31]. . 

 Комсомольские организации Кыргызстана оказывали помощь партийным 

организациям в проведении в жизнь новой экономической политики. 2 ноября 1921 

года весь состав делегатов второго съезда Союза молодѐжи Зачуйской волости 

Пишпекского уезда разъехался по сѐлам, кыштакам и деревням для разъяснения 

населению сущности линии партии в переходе от военного коммунизма к мирному 

строительству на основе новой экономической политики, для сбора продналога, а 

также для организации помощи голодающим. Комсомольцы в каждой ячейке 

организовывали подписные листы. Многие комсомольские ячейки вносили 25 % 

заработной платы в фонд помощи голодающим. 
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 В 1921-1922 гг. комсомольские организации оказывали помощь местным 

советам, союзам кошчи в проведении земельно-водной реформы. Они помогали в 

землеустройстве безземельных крестьян, налаживании расстроенного хозяйства. 

 Важным политическим событием в жизни молодого поколения явился 

первый учредительный съезд комсомола Кыргызстана, который проходил с 27 мая 

по 7 июля 1925 года. Съезд организационно оформил и объединил все 

комсомольские организации на территории Кыргызстана в единую организацию. 

Таким образом, 1925 год стал годом создания Ленинского Коммунистического 

Союза Молодѐжи Кыргызстана. [2 C.48] 

 Деятельность комсомольских организаций проходила в трудных условиях. 

Слабая экономика, отсталое натуральное хозяйство, общая культурная отсталость 

широких крестьянских масс, медленный темп советизации в аиле и кишлаке, 

наличие групповой, родовой борьбы и кулачества были главными причинами 

недостаточной работоспособности аильно-кишлачных ячеек. 

 Комсомол Кыргызстана участвовал во всех мероприятиях, проводимых  в 

промышленности, в сельском хозяйстве, подготовке кадров, экономической работе, 

в профсоюзах, культурном строительстве. Молодежь Кыргызстана получала 

образование в высших и средних учебных заведениях РСФСР. Только в 1933-1934 

уч. г. в Ленинграде обучалось более 300 юношей и девушек из Кыргызстана. [3 C. 

129] 

Нужно отметить, что в 30-е годы кыргызская молодѐжь стала получать 

квалифицированное высшее образование, в том числе и медицинское образование. 

Так исследователь истории медицины Кыргызстана и видный медицинский 

работник Айдаралиев А.А. писал, что «в дореволюционной Киргизии не было ни 

одного врача кыргызской национальности. Только после победы Великого Октября 

в тридцатые годы впервые высшее медицинское образование получили 

представители кыргызской молодежи. Так, например, в 1933 году окончили 

медицинский институт в г. Москве и стали врачами З.И. Эгембердиев и М.М. 

Майлышев. В 1935 г. Ташкентский медицинский институт окончили И.К. Ахунбаев 

и К. Садыков, в 1936 г. – А.И. Шеров, в 1939 г. – А.А. Айдаралиев, в 1940 г. – А.Б. 

Буранчиев и Р.И. Айдарбеков». [1 C.60] 

В 1933 году организуются политотделы при машинно-тракторных станциях, 

а также  совхозах. Вводится должность начальника политотдела по комсомольской 

работе. Областной комитет комсомола подбирает и посылает в качестве 

помполитов самых активных, подготовленных и проверенных комсомольских 

работников. Полиотделы создавали комсомольские организации там, где их не 

было помогали очищению Союза молодѐжи от чуждых, враждебных элементов. 

Помполиты МТС и совхозов провели большую работу по коммунистическому 

воспитанию молодѐжи и поднятию их трудовой политической активности. В 

результате длительной и упорной борьбы и организаторской работы под 

руководством партийных организаций комсомолу удалось во всех совхозах и МТС 

создать крепкое ядро комсомольских работников, выковать и воспитать десятки 

молодых ударников и ударниц, стахановцев совхозного производства как в области 

полеводства, так и в области животноводства. Неоднократно премировались за 

хорошую работу Супатаев Карабек – старший чабан совхоза «Кок-Сай», Исаков – 

старший гуртоправ из совхоза «Сухой хребет». Эти комсомольцы пользовались 

заслуженным авторитетом в республике.  

В 1935 году было обучено и выдвинуто на ответственные участки в совхозы 

Кыргызстана (зоотехниками, автотехниками, ветфельдшерами, зав. Фермами, 

директорами) 69 членов ВЛКСМ.  [2 C.58] 
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В годы индустриализации страны комсомольские организации республики 

оказывали помощь партийным и советским органам в строительстве 

промышленных предприятий, выполнении государственного плана. Они выступали 

инициаторами социалистического соревнования, стахановского движения, 

боролись за механизацию шахт, за рациональное использование мощностей 

производства, плановое руководство хозяйством. Они занимались подготовкой 

молодых кадров и вовлечением в производство новых слоев молодѐжи, особенно из 

числа кыргызских юношей и девушек, помогали рабочим овладеть новой техникой, 

боролись против текучести рабочей силы, рвачества и засоренности организаций. 

«Лицом к производству!» - таков был клич комсомола. Тысячи комсомольцев и 

молодѐжи стали передовиками производства на угольных копях Кызыл-Кия, Кок-

Янгака, Таш-Кумыра, на стройках пятилеток. 

В 1936 году комсомольцы Кызыл-Кия выступили инициаторами 

республиканского социалистического соревнования. Молодѐжь ставила своей 

целью целыми сменами добиваться звания комсомольского коллектива, ударных 

бригад. В первый же день соревнования возникло восемь таких коллективов.  

Таким образом, в исторических условиях Кыргызстана в период 

социалистических преобразований комсомольцы явились большой силой в 

проведении политики государства в области коллективизации, индустриализации, 

культурной революции и других важных мероприятий.    
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К вопросу о проблемах  урбанизационных процессов  в Кыргызстане в 

советский период. 

 

Аннотация: Бул макалада Кыргызстандагы урбанизациянын негизги 

факторлору жана шарттары каралат; өлкөнүн жаратылыш-сырьелук 

ресурстарын индустриалдык өздөштүрүү процессинде индустриялаштыруунун, 

өнөр жайдын өсүшүнүн жогорку темптеринин, жаңы шаарлардын пайда болушу 

менен жаңы өнөр жай курулушунун тыгыз жана параллелдүү байланышы 

көрсөтүлдү; макалада ошондой эле Кыргызстандагы урбанизация процесстеринин 

өзгөчөлүктөрү жана кемчиликтери, атап айтканда жергиликтүү калктын 

урбанизациясынын төмөн деңгээли ушул; республика боюнча өнөр жай 

жумушчуларынын аймактык бирдей эмес жайгашуусу, демек чакан жана орто 

шаарлардын өнүгүү деңгээли салыштырмалуу төмөн; автор Кыргызстанда кол 

өнөрчүлүк жана соода борборлору катары шаарлардын объективдүү, стихиялуу 

түзүлүшүнүн классикалык линиясы болгон эмес; шаарлардын пайда болуу процесси 
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мажбурлап индустриялаштыруунун натыйжасында болгон деген тыянакка келет. 

Бул Кыргызстандагы урбанизациянын негизги фактору жана өзгөчөлүгү болгон. 

Бул индустрияга чейинки типтеги башка элдерге мүнөздүү болгон 

Негизги сөздөр: урбанизация, индустриялаштыруу, өнөр жай, өнөр жай 

курулушу, чакан жана орто шаарлар, оор өнөр жай, жеңил өнөр жай.  

Аннотация: В статье  рассматриваются основные факторы и условия 

урбанизации в Кыргызстане; показана тесная и параллельная связь 

индустриализации, высоких темпов роста промышлености, нового промышленного 

строительство с образованием новых городов в процессе индустриального 

освоения природно-сырьевых ресурсов страны; в статье также проанализированы 

особенности и недостатки урбанизационных процессов в Кыргызстане, в 

частности, низкий уровень урбанизации коренного населения обозначены причины 

и последствия этого; неравномерное территориальное размещение промышленных 

рабочих по республике, отсюда и относительно низкий уровень развития малых и 

средних городов; автор приходит к выводу, что в Кыргызстане,  не было 

классической линии объективного, спонтанного образования городов, как центров 

ремесла и торговли;  процесс образования городов шел вследствие  форсированной 

индустриализации.  Это было главным фактором и особенностью урбанизации в 

Кыргызстане. Это было характерно и для других народов  доиндустриального 

типа. 

Ключевые слова: урбанизация, индустриализация, промышленность, 

промышленное строительство, малые и средние города, тяжелая  

промышленность, легкая промышленность 

Abstract: The article examines the main factors and conditions of urbanization in 

Kyrgyzstan; shows a close and parallel relationship of industrialization, high industrial 

growth, new industrial construction with the formation of new cities in the process of 

industrial development of natural resources of the country; the article also analyzes the 

features and drawbacks of urbanization processes in Kyrgyzstan, in particular, the low 

level of urbanization of the indigenous population identified the causes and consequences 

of this; uneven territorial distribution of industrial workers across the republic, hence the 

relatively low level of development of small and medium-sized cities; the author 

concludes that in Kyrgyzstan there was no classical line of objective, spontaneous 

formation of cities as centers of crafts and trade; the process of formation of cities was 

the result of forced industrialization.  This was the main factor and feature of 

urbanization in Kyrgyzstan. This was also characteristic of other peoples of the pre-

industrial type. 

Key words: urbanization, industrialization, industry, industrial construction, small 

and medium-sized cities, heavy industry, light industry 

    

Начало урбанизационных процессов  в Кыргызстане открывается после 

Великой Октябрьской социалистической революции, поскольку кыргызы до 

установления советской власти находились на родо-племенной стадии развития и 

вели кочевой образ жизни. Но, будучи с середины XIXв. колонией Российской 

империи кыргызский народ был втянут в мировое  товарное обращение, как 

сырьевой придаток. С началом социалистического строительства молодое 

советское государство принимает программный курс на унифицированную, 

форсированную индустриализацию с упором на приоритетное развитие отраслей 

тяжелой промышленности обязательную для всех союзных республик независимо 

от их стартовых позиций, особенностей экономических  систем и исторического 

развития. Такому решению, на наш взгляд, в большей степени повлияла  
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политическая ситуация в мире конца 20-30 гг. XX века- нарастающая угроза 2-ой 

мировой войны, нахождение СССР, как единственной социалистической страны  в 

состоянии «осажденной крепости» поэтому национальные экономики союзных 

республик  были включены в систему экономической машины единого 

народнохозяйственного комплекса. 

В результате за годы советской власти в Кыргызстане была создана 

многоотраслевая промышленность и рабочий класс в системе единого 

централизованного народнохозяйственного комплекса СССР.  

Процесс индустриализации сопровождался урбанизацией республики, 

созданием новых городов и рабочих центров: города горняков – Чаувай, Каджи-

Сай, нефтяников – Кок-Таш, Майли-Сай и т.д. Всего численность городского 

населения с 1926 по 1970 год увеличилась более чем в 9 раз[1] и к началу 70-х 

годов в Кыргызстане насчитывалось 15 городов и 35 поселков городского типа[2]. 

Именно развитие промышленности, интенсивное строительство новых 

промышленных предприятии   явилось главным урбанизирующим фактором. Если 

до революции карликовая промышленность (добывающая) была в основном 

сосредоточена на юге, то к 1970 г. в республике сложились два крупных 

промышленных центра: г. Фрунзе и г. Ош. С долей населения в 18,9% эти города 

производили более половины валовой продукции промышленности [3]. По уровню 

экономического развития выделялся г. Фрунзе, где было сосредоточено 86 

промышленных предприятий и 43,6% промышленно-производственного персонала 

республики. В г. Фрунзе производилось большинство важнейших видов 

промышленной продукции: 94,8% продукции химической промышленности, 62% – 

машиностроения и металлообработки, 53,6% – легкой и 40,6% - пищевой 

промышленности[4]. В то же время следует отметить относительно низкий уровень 

промышленного развития других регионов республики, например, в Иссык-

Кульской области было сосредоточено 5,4% всего промышленно-

производственного потенциала. В  Нарынской области и того меньше – 1,2%, в 

Таласской – 1,3%.[5] 

Вовлечение в промышленный водоворот новых центров по освоению 

природносырьевых ресурсов,  дальнейшее развитие производительных сил 

республики обеспечивали высокие темпы индустриального развития. Темпы роста 

общего объема продукции промышленности по сравнению с 1940 г. к 1970 г. 

увеличились в 29 раз, при этом опережающими темпами развивались отрасли 

тяжелой промышленности: в электроэнергетике темпы возросли в 170 раз, в 

машиностроении и металлообработке в 203 раза, в то же время в легкой 

промышленности в 23 раза, в пищевой – в 8,7. [ 6] 

Но, процесс урбанизации в Кыргызстане сопровождался некоторыми 

особенностями и недостатками. Например,   анализ территориального размещения 

промышленных рабочих за 1965-1975 гг. показывает, что  по территории 

республики промышленные рабочие размещены были крайне неравномерно. В г. 

Фрунзе, где проживало 14% [7] населения всей республики, сосредоточено было в 

1965 г. почти половина всех промышленных рабочих. Затем, по мере продвижения 

промышленных предприятий вглубь – в малые и средние города, доля рабочего 

класса г. Фрунзе уменьшилась о 43,7%. В Исык- Кульской и Нарынской областях, 

где сосредоточено 17% населения, промышленных рабочих было всего 6,9%. [8]  С 

территориальным размещением рабочих тесно связан и вопрос их национального 

состава. Во всей промышленности республики на 1. IV.1973 г. среди рабочих и 

служащих коренное население составляло 12,8%, в сельском хозяйстве 62,2%, а в 

целом в народном хозяйстве республики было занято 29% киргизов 
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Территориальная рассредоточенность рабочих и служащих коренной 

национальности по городам показывает следующее: в Иссык - Кульской области их 

было 42%, в Нарынской области — 88%, в Ошской — 40%, в районах и городах 

республиканского подчинения - 17%. В г. Фрунзе - 9%  [9]. Такая картина отражает 

в целом общую ситуацию в республике, где коренное население в основном было 

сосредоточено в сельской местности, в малых и средних городах. В 1970 г. киргизы 

среди всего населения республики составляли 43,8% > из них только 14% 

проживало в городах. В то же время из русского населения, составлявшего 29,2% в 

национальной структуре республики, в городах проживало 86%, узбеков — 11% 

(всего их в республике было 36%), казахов - 41% (всего 0,8), таджиков - 28% (всего 
0,7), татар - 79% (всего - 2%), азербайджанцев - 23% (всего 0,4%) и т.д.[10]. Эти 

данные свидетельствуют о крайне низком уровне урбанизации коренного населения 

и, следовательно, приобщения их к промышленному труду. По данным 

социологических исследований прирост городского населения в республиках, где 

преобладающая часть населения живет в сельской местности (Туркмения, 

Кыргызстан, Молдавия...) в значительной степени происходил за счет внешней 

миграции. Это подтверждается и тем, что «наибольшего развития промышленность 

и другие отрасли материального производства, а также комплекс 

непроизводственных отраслей достигли в местах наименьшей концентрации 

коренного населения. 

Среди проблем и трудностей социалистической индустриализации в 

Кыргызстане, как и во всей Средней Азии, была проблема обеспечения этого 

процесса кадрами рабочих и специалистов. На первом этапе, ввиду отсутствия на 

местах среди коренного населения промышленных рабочих, проблема решалась 

путем прямого ввоза рабочей силы и ИТР из центральных районов страны. Так, в 

1929–1930 гг. число прибывших рабочих составило 18%. В 1930–1931 гг. из РСФСР 

прибыло 6 тыс. рабочих. Всего за годы первой пятилетки из РСФСР, Украины и 

других республик в Кыргызстан было направлено 8 тыс. рабочих, что составило 

44% потребностей республики в квалифицированных кадрах.[11] 

В исторической литературе советского периода отмечались «успехи в 

области создания национальных кадров рабочего класса республики Советского 

Востока. В Киргизии удельный вес рабочих местной национальности к концу 

первой пятилетки составлял 69,5%, их них 29% приходилось на долю рабочих – 

киргизов. В материалах об итогах первой пятилетки отмечается, что «основная 

масса киргизов, работавших в 1927–1928 гг. в качестве батраков в индивидуальных, 

зажиточных и кулацко-байских хозяйствах сейчас сосредоточена в 

социалистических предприятиях: фабриках, заводах, совхозах, стройках и т.д. В 

цензовой промышленности рабочие-киргизы к июню 1933 г. составляли 16% от 

общего числа»[12]. Однако, вне поля зрения историков оставались проблемы 

профессионального, квалификационного состава формировавшегося 

национального рабочего класса Кыргызстана. Поэтому определенный интерес 

представляет монография Ю. Николаева, который ещѐ в 1974 г. поставил проблему 

экономической и политической вредности возникших в ходе социалистического 

строительства тенденций строить промышленность в ранее отсталой республике на 

привозной рабочей силе[13]. К сожалению, такая тенденция первых лет 

социалистического строительства сохранилась и продолжилась, аккумулируя в себе 

очень много отрицательных проблем и последствий. На этапе «развернутого 

строительства коммунизма», в эпоху «развитого социализма» государство под 

флагом идеологии формирования единой интернациональной общности «советский 

народ» искусственно стимулировало и форсировало миграционные процессы на 
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всей территории Советского Союза с целью скорейшего сближения и слияния 

наций и народностей СССР. Экономическая целесообразность и экономические 

законы функционирования экономики уходили на второй план. Экономика 

Советского государства становилась все более политизированной и 

идеализированной. Промышленность Кыргызстана – все более зависимой от 

общесоюзного бюджета. Нурунбетов Б.А. в своей докторской диссертации 

правомерно считает, что «…целенаправленная политика русификации 

национальных окраин обусловили организованную миграцию кадров в 

Кыргызстан, как и в другие республики Средней Азии, представителей рабочих, 

служащих, интеллигенции. Вследствие интенсивной миграции в Кыргызстан 

русских и представителей других национальностей, доля кыргызов в составе 

населения республики сократилось с 66,6% в 1926 г. до 51,7% в 1939 г., несмотря 

на высокий уровень рождаемости и естественного прироста местного населения. 

Это прямое свидетельство негативных социальных последствий организованной 

кадровой миграции»[14].   

Таким образом, в ходе довоенных пятилеток на основе разведанных 

ресурсов и всесторонней помощи центральных, развитых регионов страны, в 

Кыргызстане интенсивно шел процесс промышленного освоения, причем с сильной 

привязкой к центру. Было положено начало процесса цементирования единого 

народнохозяйственного комплекса СССР. В этом был стратегический расчет 

Сталина: заложить бетон, фундамент под политическое образование Союза 

Советских Социалистических Республик. По идее Сталина единый 

народнохозяйственный комплекс должен был стать суммой одинаковых, 

универсальных отраслевых структур промышленности национальных республик с 

обязательной, преимущественной долей тяжелой промышленности, а именно – 

машиностроения и металлообработки. Поэтому, для этих отраслей создавались 

приоритетные условия роста. В результате в СССР с 1928 по 1940 гг. объем 

промышленной продукции машиностроения и металлообработки возрос в 26 раз, 

электроэнергетики – в 128 раз, в то время как легкой промышленности – в 5,9 раза, 

пищевой – в 13,6 [15] раза. В отраслевой структуре валовой продукции 

промышленности республики к 1940 году удельный вес тяжелой промышленности 

составлял уже 25,9%, легкой – 23,7%, пищевой – 46,4% [16]. В целом же 

промышленное производство в республике возросло с 1928–1940 гг. – в 10 раз[17], 

по стране в целом в 7,7 раза [18] 

Процесс урбанизации в Кыргызстане усилился в годы Великой 

Отечественной войны. Из центральных регионов страны в республику был 

эвакуирован ряд крупных и средних предприятий, имеющих  оборонное значение. 

За годы войны промышленностью было освоено  капитальных вложений на сумму 

38 млн. руб., почти столько же, сколько за все годы довоенных пятилеток 41 млн. 

руб.[19]. Построено 38 крупных промышленных предприятий, разведаны новые 

месторождения цветной металлургии – особенно сурьмы и ртути. Основные 

промышленно- производственные фонды за годы войны выросли в Кыргызстане на 

217%, что свидетельствовало о расширенном характере воспроизводства. За 1940–

1945 гг. валовая продукция промышленности группы «А» увеличивалась в среднем 

за год на 11,5%, а продукция промышленности группы «Б» сократилась на 29%.[20] 

Возникли совершенно новые  отрасли промышленности: станкостроение, цветная 

металлургия шелкоткацкая, пенько-джутовая, фармацевтическая. К 1945 году 

удельный вес промышленности  в народном хозяйстве республики достиг 67,5% 

против 50,2%.[21] К началу послевоенных лет вырисовывались основные 

особенности промышленного развития Кыргызстана. Избыток трудовых ресурсов, 
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по мнению экономиста Кумскова В.И. позволил развивать здесь в широких 

масштабах трудоемкие, но малометаллоѐмкие отрасли машиностроения. В 60-е 

годы эти особенности проявились в полную силу. В республике в широких 

масштабах развернулось промышленное строительство и соответственно рост 

малых и средних городов.  В крупных городах, где были сосредоточены основные 

отрасли тяжелой промышленности наблюдался    низкий уровень концентрации 

рабочих-киргизов наблюдался на машиностроительных заводах. Например, на 

крупнейшем из них — «Киргизавтомаше», на 10 октября 1973 г. работало 4 тыс. 

116 чел., представители 44 национальностей - киргизов- рабочих было всего 382 

человек - 9%; 71% составляли русские - 2.901 человек и 20% - 833 другие 

национальности. Среди инженерно-технических работников также было мало 

киргизов:из 640 ИТР, работавших на заводе, их было всего 15 человек.[22]В целом 

на машиностроительных заводах к концу 70-х годов было занято 5-7% рабочих из 

числа коренной национальности[23] . Немного больше рабочих-киргизов было 

сосредоточено в системе Киргизглавэнерго - 17%[24], в отраслях легкой 

промышленности. Например, на Пржевальской швейной фабрике киргизы- рабочие 

составляли 42%, Таласской швейной фабрике - 35%,Майли-Сайской-23%, на 

фабрике ―Красный швейник‖(г.Фрунзе)-35% [25] 

Как отмечалось выше, в начале 70-х годов удельный вес рабочих и 

служащих-киргизов составлял в промышленности 12,8%. К концу 70-х годов он 

возрос до 15,1%, а по народному хозяйству в целом с 29% до 32,6% -увеличение 

незначительное. Продвижение промышленности в глубину - в малые и средние 

города, решало в определенной мере, хотя и незначительно, проблему вовлечения 

женщин в производство. Например, на обув ной фабрике (г. Кызыл-Кия) в начале 

70-х гг. работало 10% женщин-рабочих киргизок, на швейной фабрике (г.Майли-

Сай) - 25%, швейной фабрике (г.Джалал-Абад) - 10%, на текстильном комбинате в 

г. Оше -23% и.т.д .[26]Низкий удельный вес рабочих коренной национальности в 

социальной структуре рабочего класса, конечно же, влиял на формирование 

социального облика развивающейся киргизской социалистической нации, 

поскольку именно рабочий класс являясь носителем более передового способа 

производства и нациообразующим ядром, объективно распространяет 

прогресивную индустриальную идеологию и культуру. 

Таким образом, в Кыргызстане, где не было классической линии 

объективного, спонтанного образования городов, как центров ремесла и торговли, 

процесс образования городов шел вследствии форсированной индустриализации, 

высоких темпов промышленного производства и промышленного строительства. 

Это было главным фактором и особенностью урбанизации в Кыргызстане. Это 

было характерно и для других народов  доиндустриального типа .   
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 Ж. Баласагын атындагы КУУ 

 

Ж. Баласагын атындагы КУУнун тарых факультетинин  

өнҥгҥшҥнҥн тарыхый мезгилдери 

Аннотация: Макалада тарых факультетинин 1932 жылдан – 2022 жылга 

чейинки 90 жылдык өнүгүү мезгилдерин талдоого аракеттер жасалып, 

факультеттин пединститут (КМПИ), андан кийин университет (КМУ, КМУУ, 

КУУ) учурундагы түзүмдүк өзгөрүүлөрү, окутуучулук-профессордук курамдын 

калыптанышы, илимий-изилдөө иштеринин негизги багыттары изилденген.  

Негизги сөздөр: Кыргызстандагы жогорку билим берүү, тарыхчыларды 

даярдоо, тарых жана чөлкөм таануу факультетинин 90 жылдыгы. 

Аннотация: В статье сделана попытка анализа 90-летнего периода 

развития исторического факультета с 1932 до 2022 гг., рассмотрены изменения 

структуры, формирование профессорско-преподавательского состава, основные 

направления научных исследований исторического факультета пединститута 

(КГПИ), затем университета (КГУ, КГНУ, КНУ). 

Ключевые слова: высшее историческое образование Кыргызстана, 

подготовка историков в Кыргызстане, 90-летие факультета истории и 

регионоведения. 

Abstract: The article attempts to analyze the 90-year period of development of the 

faculty of history from 1932 to 2022 yy., considers the changes in the structure, the 
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formation of the teaching staff, the main directions of scientific research of the faculty of 

history of the Pedagogical Institute (KSPI), then the university (KSU, KSNU, KNU). 

Key words: high historical education of Kyrgyzstan, training of historians in 

Kyrgyzstan, historical education, 90-th anniversary of the faculty of history and regional 

studies.  

 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарыхы, бул жеке 

эле Кыргызстандагы жогорку мектептин тарыхы эмес, ал мамлекеттин тарыхынын 

ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анткени өлкөдөгү жогорку билим берүүдөгү буга 

чейинки жетишкендиктер улуттук университеттин тарыхы менен түздөн-түз 

байланышкан. Жогорку билим берүүнүн Кыргызстанда топтолгон эң мыкты 

тажрыйбаларына жана жетишкендиктерине аяр мамиле кылуу менен келечекке 

карай билим берүүнүн дүйнөлүк стандарттарына кадам жасап теңелүү, 

университеттин учурдагы артыкчылыктуу максаттарынан. Андыктан туңгуч 

жогорку окуу жайдын тарыхы – бул мамлекеттин, билим берүүнүн жана анын 

пайдубалын түптөгөн устат-педагогдордун, профессордук-окутуучулук курамдын 

жана катардагы мугалимдин тарыхы экендигин белгилемекчибиз. 

1932-жылы 13-январда Кыргыз АССРинин Эл комиссарлар кеңеши Фрунзе 

шаарында педагогикалык институтту ачуу жөнүндө токтом кабыл алган.  

Кыргыз педагогикалык институтунун расмий ачылышы 1932-жылы Кыргыз 

АССРинин БАКнын төрагасы А. Орозбековдун жана партиянын Кыргыз 

обкомунун катчысы Б. Исакеевдин катышуусу менен болуп өткөн [1, 8-12-б.]. 

Институт курамында биология, физика-математика, адабият жана коомдук 

илимдерден турган төрт факультеттин негизинде өзүнүн ишин баштаган [2, с. 185]. 

1934-жылы ВКП(б) БКнын жана СССР ЭККнин «СССРдин мектептеринде 

жарандык тарыхты окутуу» жөнүндө токтому кабыл алынган жана КМПИнин 

коомдук-экономикалык факультети тарых факультети болуп кайра түзүлгөн. 

Натыйжада КМПИнин тарых факультетинде өлкөнүн билим берүү тармагы үчүн 

тарыхчы илимий-педагогикалык адистерди массалык түрдө даярдап чыгаруу жолго 

коюлуп мамлекетте улуттук аң сезимди өнүктүрүүгө, идеологияны 

калыптандырууда тарых илиминин жана тарыхчылардын зарыл экендигин аңдап 

түшүнө баштаган. 

1934-1935-ж-дын башталышында КМПИнин коомдук илимдер кафедрасы 

ачылып анда профессордун милдетин аткаруучу А.Монатов; СССРдин тарыхы 

боюнча доценттин милтетин аткарууучу А. Баишев жана философия боюнча 

доценттин милдеттин аткаруучу И.К. Кронфельд эмгектинеишкен. КМПИде 

окутуучулардын кескин жетишсиздигине байланыштуу Кыргыз АССРи, РСФСРдин 

Эл агартуу комисарлыгынын квалификациялуу доценттерди жана профессорлорду 

жиберүүнү суранган. 1934-1935-окуу жылдары пединститутка Москвадан жаш 

тарыхчы-адистердин жаңы тобу т.а., Г.Г. Куранов, Б.М. Зима, А.Г. Зима жана Г.Т. 

Зайцевдер келип кошулган. 

Кыргызстандын жогорку билим берүүсүнүн тарыхында 1936-жыл, биринчи 

бүтүрүүчүлөрдү чыгаргандыгы үчүн, эң белгилүү жылдардан болуп калган. 

Бүтүрүүчүлөрдүн саны жалпы 46 болсо, алардын 13үн кыргыздар түзгөн. 1936-

жылы дипломдуу жогорку билимдүү тарых адистигин 9 бүтүрүүчү алган. Биринчи 

дипломго ээ болгон жаш бүтүрүүчүлөр Б. Жамгерчинов, Е. Кутарева, А. 

Жолдошева, Ж. Тилегенов, А. Умурзаков, Ахметова, Шевцов, Протасова, 

Брудастовалар кийин таанымал тарыхчылардан болушкан. 

Алгачкы жылдары КМПИнин окутуучулук-профессордук курамын ушул 

окуу жайдын тарых факультетин жана Москва, Ленинград, Киев, Ташкент 
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шаарларынын жогорку окуу жайын бүтүргөндөрдүн эсебинин түптөлөн. Кыска 

мөөнөттүн ичинде РСФСРдин Эл агартуу комиссарлыгынын, борбордук 

жождордун жана КМПИнин тарых факультетин мыкты аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн 

көмөгү менен анча чоң эмес бирок ишке жөндөмдүү коллектив түзүлгөн. Иш 

жүзүдө 1940-ж-дын башталышында факультеттин окутуучулары жана студенттери 

өлкөнүн коомук-саясий, илимий жана маданий турмушуна жигердүү катыша 

баштаган. 

1941-жылы Улуу Ата Мекендик согуш башталганда чыныгы патриоттук 

сезимин көргөзгөн көптөгөн окутуучулар жана студенттер мекенди коргоого 

аттанышкан. Согуштун майдандарында Б.М. Зима, А.Х. Хасанов, Г.Г. Куранов, 

Х.М. Мусин, А.А. Арзыматов сыяктуу ж.б. окутуучулар жана студенттер 

фашисттерге каршы салгылашышкан. Тарыхчы-педагог Г.Т. Зайцев, т.и.к., Ю.Г. 

Федоров жана институттун тарбиялануучусу А. Худайбергенов майдандан кайтпай 

калышкан.  

1941-жылы күзүндө КМПИнин Пыржевал шаарына көчүрүлүп барышы 

менен профессордук-окутуучулук курам, жабылып калган Пыржевал мугалимдер 

институтунун (102 студент-тарыхчыларды эки жылдык мугалимдик программа 

менен даярдаган) окутуучуларынын, ошондой эле СССРдин батыш райондорунан 

Кыргызстанга эвуакация болуп келинген жождордун жана илимий мекемелердин 

окутуучуларынын эсебинен толукталган. Келген көрүнүктүү окумуштуулардын 

жана окутуучулардын көпчүлүгү окутуу иштери менен алектенишкен жана 

кафедрларды жетектешкен. Алардын катарында белгилүү тарыхчы профессор В.Д. 

Преображенский тарых кафедрасын жетектеген. Согуш жылдарында 

профессордук-окутуучулук курам Кыргыз ССРинин КП(б)нын Фрунзе жана 

Пыржевал шаардык комитеттеринин жетекчилиги менен коргонуу жана теориялык 

темалар боюнча докладдар менен чыгып турушкан. 

Жогорку тарых билимин берүүдөгү жана жогорку квалификациядагы 

адистерди даярдоодогу кыйынчылыктарга карабастан окумуштуулар, изилдөөчүлөр 

жана аспиранттар өзүлөрүнүн илимий изилдөө иштерин уланта беришкен. 10 жыл 

ичинде 15 илимдин кандидаттарынын жана 1 доктордун даярдалышы, 

Кыргызстандагы тарых багытындагы илимий интеллигенциянын калыптанып 

башташына негиз болгон. Төмөндө алардын коргогон жылдарын, аты-жөнүн жана 

темаларын көргөзсөк болот: 

 1941-ж. Ю.Г. Федоров «Кыргызстандын түштүгүндөгү жер-суу реформасы»;  

 1942-ж. А.Х. Хасанов «Кыргызстандын аймагын Россиянын каратып 
алышы»;  

 1943-ж. Б.Ж. Жамгырчинов «Нарын козголоңу»;  

 1943-ж. Я.А. Чубуков «Кыргызстандагы революциялык күрөш»;  

 1945-ж. А.Г. Зима «Падышачылыктын Кыргызстандагы колониалык 
саясаты»;  

 1945-ж. С.И. Ильясов «Кыргызстан коллективдештирүү жылдарында»; 

 1946-ж. В.Е. Кутарева «Кыргызстандагы жарандык согуштун негизги 
этаптары»;  

 1947-ж. Б.Э. Элебаев «Ак-Суу козголоңу»;    

 1947-ж. Д.М. Меджитов «Кыргыздардын 1916-ж. көтөрүлүшү»;  

 1948-ж. Б.М. Зима «Кыргызстандын аска бетиндеги сүрөттөрү»;  

 1948-ж. В.М. Петровец «Кыргызстандагы Улуу Ата Мекендик согуш 
жылдарындагы илимий изилдөөлөр: (1941-1945-ж.)»;  
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 1949-ж. В.В. Липович «Кыргыз советтик социалисттик республикасынын 
түзүлүшү»; 

 1951-ж. Х.М. Мусин «Кыргызстанда жумушчу табынын калыптанышы»;  

 1951-ж. А.Ф. Лачко «Столыпиндик реакциялык жылдардагы 
падышачылыктын Кыргызстандагы агрардык саясаты»;  

 1951-ж. С.Т. Табышалиев «Советтик Кыргызстандын лениндик-сталиндик 
комсомолу Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында». 

КМПИнин доценти, т.и.к. Б.Ж. Жамгырчинов 1946-ж. Москва шаарындагы 

доктарантурада «XIX-XX к-гы кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы» деген 

темадагы илимий изилдөө ишине киришип баштаган. 1951-ж. Б.Ж. Жамгырчинов 

СССР ИАнын мүчө-корроспонденти С.В. Бахрушиндин жетекчилиги менен 

«Түндүк Кыргызстандын Россияга кошулушу» деген темада тарых багытында 

Кыргызстанда биринчи докторлук диссертацияны коргогон.  

1930-1940-ж-дар КМПИнин окутуучулук курамы үчүн оор сыноолорду 

башынан кечирген Улуу Ата Мекендик согуштун майдан тааларындагы оорду 

толгус жоготууларга карабастан, бул мезгилди жаралуу, калыптануу жана илимий-

педагогикалык тажрыбалардын топтолгон мезгили катары карасак болот.  

Согуштан кийинки 1948-1949-ж-да СССР Жогорку билим берүү 

Министрлигинин жолдомосу менен КМПИге ОАМУнун бүтүрүүчүсү жана 

Москвадагагы аспирантураны аяктаган В.М. Петровец, т.и.к. А.А. Мейер, 

ОАМУнун бүтүрүүчүсү А.А. Чукубаев, ММУнун бүтүрүүчүлөрү И.М. Скляр, В.Ф. 

Шелике келишкен. Согуш жылдарынан кийин пединституттун бүтурүүчүлөрү Х.М. 

Мусин, Ш.Т. Есенгараева, С.Т. Табышалиев, С.В. Саксонская, А.А. Арзыматов 

жана Б.Ч. Чокушев факультетте иштеп башташкан. 

1951-жылы Кыргыз мамлекеттик университети ачылган учурда 

пединституттун бүтүрүүчүлөрү тарыхы факультетинин окутуучулук-профессордук 

курамдын көпчүлүгүн түзүп калган. 

Бул мезгилде тарых факультетинде 2 кафедра: СССРдин тарыхы (кафедра 

башчысы А.Х. Хасанов) жана жалпы тарых кафедрасы (кафедра башчысы Б.Э. 

Элебаев) иштеген. Албетте жогоруда белгилеген жетишкендиктер, педагогикалык 

коллективдин ишке болгон жоопкерчиликтүү мамилесинин натыйжасы, акырындап 

пединституттун кадыр-баркынын жогорулашына, окуу жайдын жаңы деңгээлге 

көтөрүлүшүнө алып келген жана анын университеттин деңгээлине өсүп 

жетилишине баардык өбөлгөлөрдү жана шарттарды пайда кылган. 

СССРдин Министрлер Совети, Кыргызстан КП БКнын жана Өкмөтүнүн 

демилгесин колдоп, 1951-жылы 24-майда Кыргыз педагогикалык институтунун 

базасында Кыргыз мамлекеттик университетин түзүү тууралуу токтом кабыл алган. 

1951-жылы 31-августта салтанаттуу кырдаалда Кыргыз мамлекеттик университети 

ачылган. Бул окуя Кыргызстандагы билим берүүнүн жаңы этабы болуп калган. 1-

сентябрда КМУнун аудиторияларын 5 факультетинин 1-курстарын 400 студенттер 

толтурушкан. Университетте 32 кафедра түзүлгөн.  

Көрүнүктүү тарыхчы, тарых илимдеринин биринчи доктору Б.Ж. 

Жамгырчинов 1951-1954-ж-ры Кыргызстандагы биринчи университетти КМУну 

жетектеген.  

1951-жылдын 15-сентябрына карата КМУнун тарыхчы илимий-

педагогикалык адистерди даярдоочу негизги илимий борборунда т.а., СССРдин 

тарыхы жана жалпы тарых кафедрасында 18 окутуучу, анын ичинде илимдин 9 

кандидаты 2 доктору эмгектенишкен. 

СССРдин тарыхы кафедрасында – кафедра башчысы Б.Ж. Жамгырчинов, 

доценттер т.и.к. А.Х. Хасанов, В.М. Петровец, В.В. Липович, ага окутуучулар 
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т.и.к., В.Е. Кутарева, А.Ф. Лачко, С.Т. Табышалиев жана А.А. Чукубаев, 

окутуучулар Б. Оморов жана А.И. Батин эмгектенишкен. 

Жалпы тарых кафедрасында – доцент Б.Э. Элебаев, т.и.д., профессор О.Л. 

Вайнштейн; доценттер т.и.к., Б.М. Зима, Д.М. Меджитов; ага окутуучу А.Ф. 

Бурковский, окутуучулар П.А. Тутлис жана А.Т. Токтоматов  эмгектенишкен [3].  

1953-жылы Бүткүлсоюздук сырттан окутуучу юридикалык институттун 

кыргыз филиалы КМУга берилип, анын базасында 1954-жылы тарых 

факультетинин алдында укуктаануу бөлүмү ачылган. Натыйжада тарых-юридика 

факультети түзүлүп, 1958-1965-ж-дары иштеген. Кошумча мамлекттик укуктук 

дисциплиналар жана атайын юридикалык дисциплиналар кафедралары ачылган. 

Тарых-юридика факультетинде Кыргызстандагы мамлекеттин жана укуктун 

теориясына негиз салган биринчи юридика илимдеринин доктору, К. Нурбеков 

студенттерге билим берип окуткан [4]. 1965-жылы юридика факультети өз алдынча 

бөлүнүп, чыгып факультетке айланган. 

1957-жылы КМУнун сырттан окуу бөлүмү ачылып, ага мурунку жылы 

жабылган Фрунзе сырттан окутуучу мугалимдик институтунун басымдуу болүгү 

которулуп келген. 1959-жыл Фрунзе сырттан окутуучу мугалимдик институту 

жабылгандан кийин КМУнун тарых факультетинде кечки бөлүм ачылып 1967-

жылы жоюлганга чейин иштеген.  

1960-1970-ж-ры КМУнун жана тарых билимин берүүнүн структуралык 

курамы көрүнөрүлүк деңгээлде өскөн жана чыңдалган. Жогорку окуу жай үчүн бул 

мезгил натыйжалуу жылдардан болуп, КМУну тарых илимидеринин доктору, 

көрүнүктүү тарыхчы жана илимди мыкты уюштуруучу – С.Т. Табышалиев 

жетектеген.  

1961-жылы негизделген Кыргызстандын тарыхы кафедрасын Кыргыз 

ССРинин ИАнын академиги, т.и.д., профессор Б.Ж. Жамгырчинов; профессор Б.М. 

Зима – 1962-1978-ж-ры; профессор Б.Ч. Чокушев – 1978-1983-ж-ры; Ж. С. 

Бактыгулов – 1983-1997-ж-ры жетектешкен.  

1968-жылы тарыхты жана коом таанууну окутуунун методикасы 

кафедрасы ачылып 1969-1984-ж-ры т.и.д., профессор А.А. Чукубаев, 1984-1990-ж-

ры т.и.к., доцент С.У. Узбеков жетектешкен. Кафедрада жогорку адистиктеги 

окутуучулар, алардын катарында республиканын билим берүүсүнө эмгек сиңирген 

эки мугалими – А. Жолдошева жана О.Д. Жунушев эмгектенишкен. 

1970-ж-ры тарых факультетинде тарых илимдеринин докторлору С.А. 

Аттокуров, А.Х. Хасанов, Х.М. Мусин, А.А. Чукубаев жана Ж. Малабаев 

ишмердүүлүк кылышкан. Аны менен бирге эле илимдин 31 кандидаттары: А.А. 

Арзыматов, Б.М. Зима, Г.И. Гришков, А.А. Жунушев, Ж.С. Бактыгулов, Ө.К. 

Карабаев, М.Б. Жамгерчинов, А.С. Сраждинов, М.Ө. Өмүркүлов, В.М. Петровец, 

Г.А. Мохова, К.М. Мамбеталиева, В.Ф. Шелике, И.М. Скляр, Ш.Т. Есенгараева, 

А.Р. Рыскулов, М.Н. Оморов, Р.Э. Доронбекова, З.Э. Эралиев, С.С. Искенова, Б.А. 

Ахназарова, П.А. Тутлис, Ж.К. Момбекова, Н.И. Клименко, Д.Э. Эгемназаров, К.С. 

Саадабаева, З.С. Авдошина, Б. Урустамбекова, К. Абдылдаев, Р.Н. Ахметшина 

жана М.О. Омушев доценттик кызматта эмгектенишкен [5].      

Тарых факультетинин эң эски кафедраларынын бири Жалпы тарыхты 1950-

ж-ры көрүнүктүү окумуштуу-педагогдор т.и.д., профессор О.Л. Вайнштейн (1951 

г.); т.и.д. профессор Б.Ж. Жамгырчинов; т.и.к., доцент Б.Э. Элебаев; т.и.к. доцент 

А.А. Арзыматов, т.и.д. Х.М. Мусин ж. б., жетектешкен.  

1977-жылы сентябрда Жалпы тарых кафедрасынын базасында жаңы эки: 

Байыркы дүйнөнүн жана орто кылымдардын тарыхы о.э., Жаңы жана соңку 

жаңы тарыхы кафедралары түзүлгөн.  
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Байыркы дүйнөнүн жана орто кылымдардын тарыхы кафедрасын ар кайсыл 

жылдары т.и.к., доцент М.Б. Жамгырчинов (1977-1987-ж.), т.и.к., доцент А.А. 

Арзыматов, т.и.к., доцент Т.К. Чоротегин жана т.и.к., доцент A.M. Мокеев (1987-

1989-ж.) жетектешкен.    

Жаңы жана соңку жаңы тарыхы кафедрасын т.и.д, профессор С.А. 

Аттокуров (1977-1978 гг.), т.и.к, доц. А.Р. Рыскулов, т.и.к., доц. Д.Е. Егемназаров, 

т.и.д. профессор Ч.Ж. Жакыпова жана т.и.к. доцент М.Н. Оморов жетектешкен.  

Тарых факультетинин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен СССРдин 

тарыхы жана окутуунун методикасы кафедраларында айрым бир кайра түзүүлөрдү 

жүргүзүү каралган. Ушуга ылайык 1978-жылы КМУнун тарых факультетинде 

археология жана этнография кафедрасы ачылган. Археология жана этнография 

кафедрасын ачуунун демилгечиси профессор Б.М. Зима болгон жана биринчи 

кафедра башчысы т.и.д., профессор С.А. Аттокуров (1978-1983-ж.), андан кийин 

1984 дөн – 1990-жылга чейин. Т.и.д., проф. А.А. Асанканов иштеген. Кафедрада 

т.и.к., доцент М.Н. Федоров, т.и.к., доцент К.М. Мамбеталиева жана ага окутуучу 

М.И. Москалев эмгектенишкен. Профессор С.А. Аттокуровдун жетекчилиги менен 

1981-жылы кафедра тарабынан Нарын археологиялык экспедициясы уюштурулган.     

Кыргыз ССРинин илимдер академиясынын археологдору менен биргеликте, 

кафедраларынын мүчөлөрү тарыхый-археологиялык, архитектуралык жана кыргыз 

элинин өткөн кыймылдуу көчмөн турмушунун бай материалдарын табышкан. 

Натыйжада 1987-1989-ж-ры тарых факультетинин алдында КМУнун 

археологиялык-этнографиялык музейи ачылган. 

СССРдин тарыхы кафедрасын ар кайсыл жылдарда т.и.д., доцент А.Х. 

Хасанов; т.и.к., доцент В.М. Петровец; т.и.к., доцент В.В. Липович; т.и. к., 

окутуучу. А.Ф. Лачко; т.и.д., профессор С.Т. Табышалиев; т.и.к., доцент М.Б. 

Жамгырчинов ж.б., жетектешкен..  

Тарых факультетинин 1-курсуна кабыл алуу 1970-1980-ж-ры эки эсе 

өскөндүгүнө байланыштуу СССРдин тарыхы кафедрасы 1984-жылы СССРдин 

совет мезгилине чейинки жана СССРдин совет мезгилиндеги тарыхы 

кафедраларына бөлүнгөн. Совет мезгилине чейинки СССРдин тарыхы кафедрасын 

т.и.д., профессор З.Э. Эралиев жетектесе, совет мезгилиндеги тарыхы кафедрасын 

т.и.к., доцент Е.Т. Усубалиев, андан кийин т.и.д., профессор В.М. Петровец жана 

т.и.д., профессор Ч.Ж. Жакыпова жетектеген. 

Кайра куруу саясатынын шарапаты менен демократиянын өнүгүшү жана 

айкындуулуктун таасиринен улам коомчулуктун тарыхка жана өткөн окуяларга 

болгон жандуу кызыгуусун пайда болуп, тарых билиминин социалдык ролун 

жогорулаткан. 1989-жылы факультетте жогорку окуу жайлар аралык Кыргызстан 

Республикасынын тарыхы кафедрасы түзүлүп ал жоюлганга чейин (1992-ж-дын 31-

августу) профессор Б.Ч. Чокушев жетектеген. 

Тарых факультетинин студенттери археологиялык экспедицияларга 

катышып, музейлик, педагогикалык жана пионердик практикалардан өтүшкөн.  

1966-жылы Кыргыз ССРинин жождорунун студенттик курулуш отряддары 

(СКО) түзүлүп алар 1968-1969-ж-дагы Түп районундагы, Ташкент шаарындагы жер 

титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюууда жардам көрсөтүшкөн. Алардын күчү менен 

Ташкентде КМУнун лабораториялык имараты, мектептер, өндүрүш, жашоочу жана 

социалдык-тиричилик багытындагы объектилер курулган. СКОго факультеттерден 

353 студенттер (11 отряд) тартылган. Ыктыярдуу элдик кошуундар (ДНД) түзүлүп 

студенттер милиция кызматкерлери менен бирге калктуу пункттардагы коомдук 

тартипти сактоо иштерине тартылышкан.   
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1989-жылы июнда Кыргызстан жаш тарыхчыларынын ассосациясы 

түзүлгөн. Ассосациянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн тарых факультетинин 

кызматкерлери жана студенттери катышышкан.  

1990-жылы Кыргызстан Республикасы жаңыланган социалисттик 

мамлекеттин курамында өзүнүн суверинитетинин декларациясын кабыл алып, ички 

жана тышкы саясаттын айрым маселелерин өз алдынча чече алган. Ал кезегинде 

Китай, Япония, Түркия, Түштүк Корея, Сингапур, Афганистан, Ирак, Монголия 

ж.б., өлкөлөр менен экономикалык, илимий-техникалык кызматташууга жана 

маданий байланыштарды орнотууга мүмкүнчүк түзгөн. Түрк, араб, жапон, кытай 

жана перс тилдери боюнча адистерди даярдоого киришүү бышып жетилген[6]. 

1991-жылы апрелде КМУ менен Ляонин университетинин (Шеньян ш, КЭР), 

Түркиянын бир катар университеттери менен студенттерди жана педагогикалык 

тажрыйбаларды алмашуу ишке ашырылган. 

1991-жылы тарых факультетинин базасында Чыгыш бөлүмүн ачуу жөнүндө 

окуу жайдын жетекчилигинин токтому кабыл алынган. «Чыгыштаануучулук жана 

Африкатаанучулук» адистигинин нускоочу окуу планын негизинде негизги чыгыш 

тилдери араб, кытай, перс, түрк жана жапон тилдери боюнча «Тарыхчы-

чыгыштаануучу» жана «Тилчи-чыгыштаануучу» адистиктеринин окуу жана 

жумушчу программалары иштелип чыгылган.  

1960-1980-ж-да советтик илимдин өнүгүшүндөгү окумуштуулардын санын 

жогору карай өсүү ыргагынын көтөрүлгөндүгү менен мүнөздөлгөндүктөн, илимдин 

академиялык жана башка секторлору (жождук, тармактык), анын ичинде КМУнун 

алкагындагы тарых факультетинин жалпы иштеген жылдарын мындай 

жетишкендиктерден артта калбагандыгын көрүүгө болот.  

КМУ түзүлгөндөн кийин жождогу Кыргызстандын тарыхын окутуунун 

негизги багыттары аныкталган. Илимий-изилдөө ишиндеги басымдуу орунду 

Кыргызстандын XIX – XX к-дын башталышындагы тарыхый окуялар ээлеп, 

окумуштуулар социалдык-экономикалык өнүгүүнүн, патриархалдык-феодалдык 

коомдун ыдырашынын жана капиталисттик мамилелердин пайда болушунун 

маселелерин изилдешкен.   

Илимий-изилдөөчү адистерди даярдоонун советтик мектеби, республиканын 

илимий байманасын калыптандырып, тарых илиминин өнүгүшүнө негиз салган 

белгилүү окумуштуулар Б.Ж. Жамгырчинов, А.Х. Хасанов, С.Т. Табышалиев, С. 

Ильясова, Б.Ч. Чокушев, С.А. Аттокурова, Ө.К. Караев, Ж.С. Бактыгулова сыяктуу 

ж.б., изилдөөчүлөрдүн ысымын алып чыккан. 

1951 ден – 1993-ж-га чейинки мезгилдеги КМУнун ишмердүүлүгү, ата 

мекендик тарыхыбыздын унутулгус барактарынан болуп калды. Дал ушул мезгилде 

улуттук илимдин, маданияттын калыптануусу аяктап, ал азыркы учурдагы 

суверендүү Кыргыз Республикасын эл аралык аренага алып чыккан билим берүүчү-

интелектуалдык байманасын калыптандырды. 1991-жылы көз каранды эместикке ээ 

болуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү тармагында бурулуш 

мезгилдер башталды. 

1993-жылы 2-августта КР Президентинин университетке Улуттук макамын 

берүүгө байланышкан «Кыргыз мамлекеттик университети жөнүндө» Жарлыгы 

чыгып, анда мындай деп айтылган: «Билим берүү тармагындагы түзүлгөн 

кырдаалды өркүндөтүү жана дүйнөлүк стандартка жеткирүү максатында... Кыргыз 

мамлекеттик университетинин макамы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети 

болуп аныкталсын». 2002-ж-дын 11-майындагы КР Президентинин Жарлыгы менен 

КМУ университетети Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. 
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Көз каранды эместик жылдарында тарых факультети иштегенден берки эң 

оор мезгилдерди башынан кечирген. Бул көпчүлүк жагынан республикадагы саясий 

окуялар: коомдун демократташуусу, мыкты адистердин агылып кетиши, 

жумушчулардын анын ичинде жождун окутуучуларынын каржы чөйрөсүндөгү 

социалдык абалынын начарлашы, контингенттин акырындап тартылышы, мурдагы 

союздук республикалардын келечекке багытталган көп тармактуу экономикалык, 

илимий-билим берүүчүлүк жана маданий байланыштарынын үзүлүшүнө 

байланышкан. 1980-ж-дын аягында 1-курска 150-200 студент кабыл алынса 1990-ж-

дын орто ченинде бюджеттик орундарга кабыл алуунун саны 40 орунга түшкөн.  

Бир катар жетектөөчү профессорлор жана доценттер, социалдык жактан 

натыйжалуу камсыздалган башка экономикалык чөйрөлөргө: соода-сатык 

ишмердигине, эл аралык уюмдарга жана фонддорго, мамлекеттик кызматтарга 

жана жеке фирмаларага, эл аралык массалык-маалымат каражаттарына (Азаттык, 

Би-би-си) ж.б., тармактарга кетүүгө аргасыз болушкан. 

1994-жылы «Чөлкөмтаануу» бөлүмү түзүлүп, дүйнөнүн ар кайсы региондору 

боюнча адис-эксперттерди даярдай баштаган. 1997-жылы кафедранын курамына 

кирген «Чөлкөмтаануу» бөлүмү ачылгандыгына байланыштуу ал «Чөлкөмтаануу 

жана дүйнө элдеринин тарыхы» кафедрасы аталып баштаган. 

1998-жылы февралда факультет, тарых жана чөлкөм таануу факультети 

болуп өзгөртүлгөн. 

2005-жылдагы штаттык-жүгүртмө боюнча тарых жана чөлкөм таануу 

факультетинде окутуучулук, педагогикалык, илимий-изилдөөчүлүк иштер беш 

багыт жана бир бөлүм боюнча алынып барылган. 

1. Кыргызстандын жаңы жана соңку-жаңы тарыхы кафедрасы. 

2. Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы кафедрасы. 

3. Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы. 

4. Европа жана Америка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы. 

5. Археология жана этнология кафедрасы. 

6. «Чөлкөмтаануу» бөлүмү. 

Азыркы күндө тарых жана чөлкөм таануу факультетинде 514 адам окушат. 

Алардын ичинен – 293 студент, 135 – магистрант, 12 аспирант жана 5 PhD 

докторант; сырттан оку бөлүмүндө – 67 студент, 11 аспирант. 

Учурда факультеттин курамына 5 кафедра кирет: 

 Кыргызстандын тарыхы кафедрасы;  

 Европа жана Америка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы;  

 Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы;  

 Археология, этнология, булактаануу жана тарыхнаама кафедрасы;  

 Чөлкөм тааануу жана кыргыз таануу кафедрасы.  
Кыргызстандын тарыхы кафедрасын 1991-2022-ж-ры жетектегендер: т.и.д., 

профессор Ж.С. Бактыгулов (1983-1997-ж.); КР УИАнын академиги, профессор 

А.А. Асанканов (1997-1999-ж.); т.и.к., доцент Д.Б. Сапаралиев (1999-2001-ж.); 

т.и.д., профессор Ж.Ж. Жакыпбеков (2001-2003-ж.).   

Кыргызстандын тарыхы кафедрасы 2003-ж. КУУнун ректорунун буйругу 

менен экиге: Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы жана 

Кыргызстандын жаңы жана соңку-жаңы мезгилдеги тарыхы кафедраларына 

бөлүнгөн. 2003-2016-ж-ры Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы 

тарыхы кафедрасын профессор Ж.Ж. Жакыпбеков жана Кыргызстандын жаңы жана 

соңку-жаңы мезгилдеги тарыхы кафедрасын профессор Т.Ж. Жоробеков 

жетектеген. 
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2016-ж. аталган эки кафедра кайрадан Кыргызстандын тарыхы 

кафедрасына бириктирилип т.и.к., доцент Т.И. Асанов жетектеп келет. 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасында 20 дисциплиналар, студенттердин жана 

бакалаврлардын тандоо курстары окутулат. Алардын катарында Ата Мекендин 

тарыхы, Кыргызстандын байыркы тарыхы, орто кылымдардагы тарыхы, жаңы 

тарыхы, жаңы жана соңку-жаңы тарыхы окутулат. Архивтаануу, Кыргыз 

жазуусунун тарыхы, Кыргызстандын тарыхынын тарыхнаамасы, Улуттук 

коопсуздуктун актуалдуу маселелери, Көчмөн цивилизациянын маселелери ж.б. 

тандоо курстары боюнча билим берилет. 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы 

квалификациялуу мугалимдерден, тажрыйбалуу лекторлордон жана Кыргызстанга 

таанылган окумуштууларлан турат. Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын 

мүчөлөрү «Кыргызстандын тарыхынын жана тарыхнаамасынын актуалдуу 

проблемалары» аттуу жалпы илимий теманын үстүндө изилөө иштерин алып 

барышат. 

1999-ж. Т.и.к., доцент К.Ш. Табалдиевдин жетекчилиги менен археология 

жана этнология кафедрасы кайрадан калыбына келтирилген. Кафедраны 2006-

2007-ж-ры М.И. Москалев, 2006-2007-ж-ры т.и.к., доцент Н.С. Тунтеев, андан 

кийин 2007-2016-ж-ры. Т.и.к., доцент А.Р. Бикбулатова жетектешкен. 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2010-ж-дын 21-

майындагы токтому менен булактаануу, тарыхнаама жана тарыхый инфоматика 

кафедрасы түзүлүп т.и.д., профессор Ш.Ж. Батырбаева жетектеп баштаган.  

 2016-ж. факультеттин курамын ыңгайлаштыруу максатында археология 

жана этнология кафедрасы менен булактаануу, тарыхнаама жана тарыхый 

инфоматика кафедрасы бир кафедрага бириктирилип – археология, этнология, 

булактаануу жана тарыхнаама кафедрасы болуп аталып калган. Аталган кафедраны 

т.и.д., профессор Ш.Ж. Батырбаева (2016-2021-ж.) жана учурда т.и.к., профессор 

Т.Т. Чаргынов (2021-ж-дан бери.) жетектеп келүүдө. 

 Европа жана Америка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасын т.и.к., доцент А.Э. 

Жоробекова (1997-2003-ж.), т.и.к., доцент Н.М. Галкина (2003-2005-ж.), т.и.д., 

профессор А.А. Арзыматова (2005-2016-ж.) жетектешкен. 

 Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасын т.и.д., профессор 

Т.Н. Өмүрбеков (1994-2001-ж.), т.и.д., профессор З.Э. Эралиев (2001-2010-ж.), 

т.и.к., доцент Т.Б. Шейшеканов (2010-2016-ж.) жетектешкен.  

 Европа жана Америка, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы 

кафедралары т.и.д., профессор А.А. Арзыматова жетекчилигинде 2016-ж. Жалпы 

тарых кафедрасына бириктирилген.  

2021-ж. кафедра кайрадан т.и.д., профессор А.А. Арзыматова жетектеген 

Европа жана Америка өкөлөрүнүн тарыхы жана т.и.к., доцент М.Б. Асипбаева 

жетектеген Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедраларына бөлүнгөн. 

1994-ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Окумуштуулар Кеңешинин токтому 

менен тарых факультетинин курамында чөлкөмтаануучу-адистерди даярдоо 

максатында «Чөлкөм таануу» бөлүмү түзүлгөн. Окумуштуулар Кеңешинин 2006-ж-

дын январь айындагы чечими менен бөлүмдө изилденүүчү чөлкөмдүн тарыхы, 

маданияты жана тили кафедрасы ачылган. 2006-2007-окуу жылдарында бөлүм 

изилденүүчү чөлкөмдүн тарыхы жана маданияты кафедрасы болуп кайра түзүлгөн.  

2016-2017-окуу жылдарындагы Ж.Баласагын атындагы КУУнун курамын 

ыңгайлаштыруу боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында кайра өзгөртүлүп 

«Чөлкөмтаануу жана кыргызтаануу» кафедрасы болуп аталып баштаган.  
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«Чөлкөм таануу» бөлүмү түзүлгөндөн тартып т.и.к., доцент Т.А. 

Абдрахманов, Р.С. Орозобекова, т.и.к., доцент О.К. Каратаев, т.и.к., доцент Т.Б. 

Шейшеканов, т.и.к., доцент Г.М. Мамбетова, т.и.д., профессор О.К. Каратаев, т.и.к, 

профессор Ж.О. Өмүрова жетектеп келишкен. 

Окуу процесси: Факультеттеги окуу процессин уюштуруунун негизги жана 

өзөктүү принциби – окуу жана илимий иштердин бири-бири менен ажырагыс 

байланыштуулугунда. Бул нускоочу жана жумушчу программаларын иштеп чыгуу 

менен аны жаңылап туруудан, жалпы адистик жана атайын дисциплиналардын 

мазмунун, магистрдик, дипломдук жана курстук иштердин тематикаларын дайыма 

өркүндөтүп туруудан улам көрүнөт. Учурдагы адис тарыхчыларды даярдоонун 

түзүлгөн системасы – студенттерди теориялык жана факты жүзүндөгү терең 

маалыматтар менен гана камсыз кылбастан, аларда илимий-изилдөө иштерин 

жүргүзүүнүн кандимдиктеринин иштелип чыгышын жана өз алдынча 

чыгармачылык ишке даярдоонун максатын көздөйт. 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун тарых факультети өзүнүн басып өткөн 90 

жылдык тарыхында окуу-усулдук, илимий-изилдөөчүлүк жана тарбиялык иштер 

боюнча бай тажрыйбаны топтой алды. Бул тууралуу факультеттин жетектөөчү 

алдыңкы окутуучулары тарабынан жазылган жана иштелип чыккан окуу 

куралдары, окуу колдонмолору, монографиялык изилдөөлөрү жана илимий 

макалалары мисал боло алат. Факультеттин окумуштуулары эл аралык 

конгресстерге, симпозиумдарга (Түркия, Кытай, АКШы, Германия, Англия, 

Жапония, Россия, Өзбекстан, Казакстан ж.б.) жигердүү катышып келишет. Алар 

тарабынан Түркиянын, Кытайдын, АКШынын, Германиянын, Россиянын, 

Өзбекстандын, Казакстандын ж.б. өлкөлөрдүн жождору жана илимий мекемелери 

менен чыгармачылык байланыштары түзүлүп келет. 

Советтик тарых илимине негиз салгандардын жолун уланткан изилдөөчүлөр, 

учурдагы аспиранттар жана магистранттар КУУнун тарых илиминин бүгүнкү 

өкүлдөрү катары өзүлөрүн изилдөөлөрү жана жарыялаган эмгектери менен 

университеттин илимий байманасын көрөзө алышат.  

Кыргызстандын археологиясын маселелерин О.А. Солтобаев менен Т.Т. 

Чаргыновдун ж.б. адистердин изденүүлөрүнөн; Кыргызстандын этнографиясын 

окумуштуулар А.А. Асанканов, А.Р. Бикбулатованын ж.б. эмгектеринен; орто 

кылымдардагы Кыргызстандын тарыхы жана этногенез маселелерин 

Т.К.Чороевдин, Р.Жолдошовдун, ж.б. изилдөөлөрүнөн; Кыргызстандын XVI – XVIII 

к-гы тарыхынын маселелерин М.Б. Жамгерчиновдун, Т.И. Асановдун ж.б. 

эмгектеринен; Кыргызстандын Россияга кошулушунун жана колониялык доордун 

тарыхынын маселелерин Ж.Ж. Жакыпбековдун, Т.Н. Өмүрбековдун, Т.Б. 

Шейшекановдун, А.А. Арзыматованын ж.б. изилдөөлөрүнөн, инсандардын 

тарыхтагы ролу жөнүндө маселелерди Т.Н. Өмүрбековдун, Т.Кененсариевдин, 

А.Б. Беделбаевдин ж.б. изилдөөлөрүнөн жана эмгектеринен көрүүгө болот.  

Кыргызстандын XVIII к. экинчи жарымы – XX к-дын башындагы 

тарыхнаамасынын, XIX – XX к-гы тарыхынын маселелери Ж.Ж. Жакыпбековдун, 

А.Т. Жанакееванын, Ш.Ж. Батырбаеванын, Т.Т. Сырдыбаевдин ж.б. эмгектеринде 

ачып берилген.  

Кыргыз Республикасынын саясий өнүгүшүнүн, тышкы саясатынын, эл 

аралык мамилелеринин маселелери З.И. Галиеванын, Н.К. Момошеванын, Ж.О. 

Өмүрованын ж.б. изилдөөлөрүндө орун алган. Ж.Баласагын атындагы КУУнун 

тарых илими Кыргызстандын тарыхын жаңы методологиялык концепциялардын 

негизинде объективдүү көз карашта ачып берген жана советтик тарых илиминин 
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жана билим берүүнүн салттарын татыктуу алып жүргөн белгилүү 

окумуштуулардын ысымдары менен байланышкан деп айтууга негиз бар.  

Бүгүнкү күндө Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети билим 

берүүнү, илимий-изилдөөнү жана маданий-агартуучулук ишмердикти илимдин 

кеңири тармактары боюнча үзгүлтүксүз ишке ашырган автономдуу, өзүн-өзү 

башкарган жетектөөчү мамлекеттик билим берүүчү, илимий жана маданий борбор 

болуп саналат.  

Учурда Ж.Баласагын атындагы КУУда 3000ден ашык окутуучулар 

эмгектенип, 16000ден ашык студенттер билим алышат.  

Тарых жана чөлкөм таануу факультетинде 8 миңден ашык жогорку 

билимдүү адистер даярдалып чыгарылган. Алардын арасында ардактуу наамдарды 

алгандар, эмгек сиңирген мугалимдер, илимдин эмгек сиңирген ишмерлери, КР 

билим берүүсүнүн мыктылары сыяктуу ж.б. сыйлыктардын жана даражалардын 

ээлери аз эмес. Бүгүнкү күндө айрым бүтүрүүчүлөр мамлекеттик, коомдук жана 

саясий ишмерлерден болуп чыгышты о.э., ири мекемелердин жана бизнес 

борборлордун жетекчилери болуп саналышат.   

ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИНИН ДЕКАНДАРЫ  

1936-ж. – Г.Т. Зайцев  

1937-ж. – А.Г. Зима  

1938-ж. – Я.А. Чубуков  

1939-1941-ж. – т.и.к., доц. Б.М. Зима  

1943-1943-ж. – т.и.к., доц. Б.Д. Джамгерчинов  

1943-1944-ж. – т.и.к., доц. С. Ильясов  

1944-1945-ж. – филол. и.к. Н.А. Альпиев. Адабий жана тарых факультетини 

деканы. 

1946-1949-ж. – т.и.к., доц. Б.М. Зима  

1949-1951-ж. – т.и.к., доц. В.М. Петровец  

1952-1954-ж. – т.и.к., доц. Б.М. Зима  

1954-1955-ж. – Б.Ч. Чокушев  

1956-1962-ж. – т.и.к., проф. А.А. Чукубаев  

1962-1963-ж. – т.и.к., проф. Б.Ч. Чокушев  

1963-1964-ж. – т.и.д., проф. А.Х. Хасанов  

1964-1971-ж. – т.и.д., проф. С.А. Аттокуров  

1971-1975-ж. – т.и.к., доц. А.С. Сраждинов 

1975-1978-ж. – т.и.д., проф. Б.Ч. Чокушев  

1978-1983-ж. – т.и.к., доц. А.Р. Рыскулов  

1983-1987-ж. – т.и.к., доц. Т.М. Мурзабеков  

1987-1992-ж. – т.и.к., доц. М.М. Кучуков  

1992-1994-ж. – т.и.д., проф. А.А. Асанканов; 

1994-1997-ж. – т.и.д., проф.  З.Э. Эралиев; 
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Историография формирования и деятельность общественных организаций 

и политических партий в современном Кыргызстане (1991-2005 гг.). 

 

Аннотация: Макалада коомдук уюмдардын жана саясий партиялардын 

түзүлүшүнүн жана ишмердүүлүгүнүн көйгөйлөрүнө арналган заманбап 

тарыхнаама талданат. Топтолгон фактылык материалдар бул маселелерди 

тарыхый мамилелердин жана багыттардын комплексинде кароого мумкундук 

берет.  

Негизги сөздөр: коомдук уюмдар, саясий партиялар, улуттук маданий 

борборлор, саясий системанын калыптанышы. 

Аннотация: В статье анализируется современная историография, 

посвящѐнная проблемам формирования и деятельности общественных 

организаций и политических партий. Накопленный фактический материал 

позволяет рассмотреть данные вопросы в комплексе исторических подходов и 

направлений. 

Ключевые слова: общественные организации, политические партии, 

национально-культурные центры, становление политической системы. 

Resume: The article analyzes modern historiography devoted to the problems of 

formation and activity of public organizations and political parties. The accumulated 

factual material allows us to consider these issues in a complex of historical approaches 

and directions.  

Key words: public organizations, political parties, national cultural centers, 

formation of the political system. 

 
Изучение истории формирования, развития и деятельности партий и 

общественных организаций современного Кыргызстана, безусловно, связано с 

использованием теоретических и практических результатов, которые нашли 

отражение в трудах современных исследователей. 

Особого внимания заслуживают работы зарубежных и российских ученых в 

которых рассматриваются современные политическая и партийная системы и 

проблемы их становления. В этом плане определенный интерес представляет 

https://elgezit.kg/2019/07/14/samye-pervye-dva-slova-o-pionerah-kyrgyzskoj-yurisprudentsiity-s-vysshim-obrazovaniem/
https://elgezit.kg/2019/07/14/samye-pervye-dva-slova-o-pionerah-kyrgyzskoj-yurisprudentsiity-s-vysshim-obrazovaniem/
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исследование К.С.Гаджиева [1] в котором предпринята попытка разобраться, 

прежде всего, в основополагающих институтах, явлениях и проблемах 

современного общества и общественного развития; он представляет политическую 

науку как самостоятельную социальную дисциплину, построенную на 

философских основах, в ней также освещается деятельность наиболее влиятельных 

политических партий ведущих государств. Монография В. Пономарева[2] является 

первым опытом справочника. Непосредственным объектом изучения этого автора 

стали самодеятельные объединения, имеющие политизированный характер. 

Отдельные вопросы этого процесса получили освещение в обобщающих 

трудах по отечественной истории. К процессу возрождения национальной 

государственности в Кыргызстане обращается в своих трудах Т.О.Ожукеева[3], 

представляя различные аспекты проблемы. Вводятся в научный оборот 

малоизвестные архивные документы, освещаются наиболее важные проблемы 

современной политической науки. Дж. Малабаев в своей работе[4] охватывает 

практически весь исторический период кыргызской государственности – от 

древнейших времен до наших дней. Последняя глава, охватывающая период с 1990 

по 1995 гг., посвящена образованию суверенного Кыргызстана. В этой главе в 

сжатой форме анализируется первоначальный этап становления суверенной 

государственности. 

Заслуживает внимание работа А.Асанканова[5], в которой рассматриваются 

проблемы: роста национального самосознания кыргызов под влиянием 

общественно-политических событий в период перестройки, демократического 

движения и создания первых политических партий. А. Джуманалиевым впервые в 

республиканской историографии сделана попытка с новых позиций изучить и 

систематизировать проблему становления политической  системы кыргызского 

общества в 20 – 30-е годы ХХ в[6]. Известные историки З.Курманов, В.Плоских и 

др. посвятили свое исследование идеологии тоталитарной системы, которая 

скрывала от нас имена подлинных героев кыргызской истории, предав их забвению, 

идеологической анафеме, назвав их «врагами народа»[7]. Авторы впервые 

предприняли попытку рассказать правду об одном из них – Абдыкериме Сыдыкове 

– крупном политическом деятеле, талантливом ученом- историке. 

Ряд монографий издан У.Чотоновым[8]. Предпосылки становления и 

развития государственной независимости Кыргызстана изложены в его монографии 

«Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути», особое внимание автор 

уделяет поиску возможности преобразования политической системы Кыргызстана, 

строительству его государственности. В ней также нашли отражение вопросы 

экономической и социальной политики кыргызского государства в переходный 

период. С точки зрения исследуемой проблемы значительный интерес представляет 

другая научная работа автора "Кыргызстан на пути суверенитета (историко-

политологический анализ)", опубликованная в 2007 г. В монографии 

рассматриваются различные актуальные проблемы государственного суверенитета, 

начиная с древнейших времен до наших дней, преобразования политической 

системы, строительства государственности Кыргызстана. 

Ряд отечественных обществоведов посвятили свои работы политическим 

партиям и общественным организациям Кыргызстана. В их числе можно выделить 

У.Ю.Пак[9], которая исследовала правовые положения общественных организаций. 

В монографии У.К.Чиналиева «Политические партии Кыргызстана» 

рассматриваются общие вопросы возникновения партий, анализируются процессы 

становления партийной системы Кыргызстана, программные установки и 

деятельность кыргызских политических партий. В результате проведенного 
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исследования, автор делает заключение, что наиболее приемлемой для 

Кыргызстана является партийная система поляризованного плюрализма[10]. Другая 

работа того же автора «Особенности формирования гражданского общества» 

является продолжением предыдущей, в ней содержится обширный  материал по 

современным проблемам формирования гражданского общества в Кыргызской 

Республике[11].  В монографии того же автора «Кыргызстан на пути к демократии: 

трансформация политической системы» впервые в кыргызской науке в комплексе 

исследуются процессы трансформации политической системы Кыргызстана на 

этапе перехода от тоталитаризма к демократии[12]. Основное внимание уделено 

анализу трансформации институтов государства и гражданского общества. Анализ 

политических процессов, оценка и выводы сделаны на основании изучения 

широкой документальной базы.  

В брошюре-сборнике А.Анарбекова «Политические партии Кыргызстана» 

впервые собраны общие сведения о политических партиях[13]. Позднее 

Т.Ибраимовым, Г.Т.Искаковым был издан «Справочник политических партий 

Кыргызстана»[14], где дана информация о партиях, их лидерах и социально-

политических программах. Нельзя отрицать того факта, что политические партии 

могут играть ключевую роль в жизни общества, мобилизуя  избирателей на 

поддержку реформ, выступая в роли гарантов подотчетности и способствуя 

повышению легитимности государства.  

Значительным вкладом в исследование новейшей истории Кыргызстана 

явились коллективные монографии "Политическая история Кыргызстана" и 

"Политический Кыргызстан", изданные в 2001 году[15]. В этих трудах 

исследователи – историки (Дж.Джунушалиев, А.Джуманалиев, З.Курманов, 

Ш.Керимбаев) и представители общественных других наук провели анализ 

конкретных государственных институтов, таких как институт президентства, 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, судебная власть, а также таких важных 

элементов политической системы, как политическая элита, политический лидер, 

политическая культура, многопартийность и т.д.  

В монографии З.И.Галиевой[16] ―Политическая трансформация суверенного 

Кыргызстана: динамика и особенности‖ опубликованная в 2007 году, 

рассматриваются теоретические проблемы переходного периода к демократии 

применительно к Кыргызстану как суверенному государству; анализируется ряд 

работ западных исследователей по проблемам транзита, проводится комплексное 

исследование трансформационных процессов развернувшихся в суверенном 

Кыргызстане. Работа адресована лидерам и активистам политических партий и 

неправительственных организаций и всем тем, кто интересуется политическими 

процессами в современном Кыргызстане. 

Следует особо подчеркнуть значимость работ, составленных группами 

ученых – А.Асанкановым, О.Осмоновым «История Кыргызстана (с древнейших 

времен до наших дней)»[17]; А.Абетековым, А.Асанкановым, Э.Бейшембиевым, 

Д.Джунушалиевым, Т.Койчуевым, В.Мокрыниным, В.Плоских и др. – «История 

кыргызов и Кыргызстана»[18]; У.Чотоновым, Д.Нур уулу «История Кыргызстана 

ХХ век»[19]. Предлагаемый ведущими обществоведами Кыргызстана третий путь 

развития суверенного государства рассматривается не в рамках изжившего себя 

формационного подхода, а именно в условиях идеологии гуманизма и 

максимального развития, что возможно лишь через демократические 

преобразования, получение истинных свобод и прав человека, через обновление 

общественно-политических структур власти, повышение общеобразовательного и 

духовного уровня граждан Кыргызской Республики.  
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Защищен ряд докторских и кандидатских диссертаций, которые в той или 

иной степени раскрывают изучаемую в данном исследовании тему и способствуют 

накоплению новых знаний[20]. 

Большую помощь для более полного осмысления темы оказали материалы 

международных научных конференций, общественно-политических и научных 

журналов: "Аки press: Кыргызский аналитический журнал", "Политические 

исследования", "Центральная Азия и Кавказ" за 1996–2005 гг., "Вестник КНУ им. 

Ж.Баласагына: серия социальные и гуманитарные науки" и т.д.[21], которые в 

определенной мере раскрывают с различных сторон тему общественно-

политических организаций и партий, представляют общую характеристику 

различных аспектов современного политического развития, а также СМИ[22], 

отражающие изменения на современном этапе.  

В книге, посвященной 4 курултаю народа Кыргызстана и 10-летнему 

юбилею Ассамблеи народа Кыргызстана (1994–2004 гг.), представлен обширный 

материал о работе общественных объединений Ассамблеи за прошедшее время[23]. 

Таким образом, степень разработанности проблемы позволяет сделать вывод 

о том, что до сих пор специального исторического анализа сложного процесса 

формирования партий и общественных организаций Кыргызской Республики за 

годы независимости практически не проводилось. Мало внимания уделялось 

изучению истории формирования общественных объединений и национально-

культурных центров.  

Список использованной литературы 

1. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М.: Логос, 1999; его же. 

Политическая наука. - М.: Международные отношения, 1995. 

2. Пономарев В. Самодеятельные общественные организации Казахстана и 

Киргизии. 1987-1991 гг. М.,1991. 

3. Ожукеева Т.О. ХХ век: Возрождение национальной государственности в 

Кыргызстане. – Бишкек: КГУ, 1993; ее же. Основы политических наук. – 

Бишкек: КГНУ, 1997. 

4. Малабаев Дж. История государственности Кыргызстана. – Бишкек, 1997. 

5. Асанканов А. Кыргызы: рост национального самосознания. – Б: Мурас, 1997. 

6. Джумуналиев А.Д. Политическая история Кыргызстана (Становление 

политической системы кыргызского общества в 1920-1930 – е годы). – 

Бишкек, 2002. 

7. Курманов З., Плоских В., Бегалиев С. и др. Абдыкерим Сыдыков – 

национальный лидер. – Бишкек: Кыргызстан, 1992. 

8. Чотонов У.  Суверенный Кыргызстан: Выбор исторического пути. – 

Бишкек, 1995; его же. Кыргызстан на пути суверенитета (историко-

политологический анализ). – Бишкек, 2007. 

9. Пак У. Правовые положения общественных организаций в Кыргызской 

Республике: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – Бишкек, 2003. 

10. Чиналиев У. Политические партии Кыргызстана. – Бишкек, 1999. 

11. Чиналиев У. Особенности формирования гражданского общества в 

Кыргызской Республике. – Бишкек: НИК, 2001. 

12. Чиналиев У. Кыргызстан на пути к демократии: трансформация 

политической системы. – Бишкек: Изд-во РГГУ, 2004. 

13. Анарбеков А. Политические партии в Кыргызстане (1991 – 1999 гг.) /Центр 

гос.языка и энциклопедии. – Бишкек, 1999. 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

88 
 

14. Ибраимов Т., Искакова Г. Политические партии Кыргызстана: Справочник. – 

Бишкек: Развитие гуманитарного пространства, 2000. 

15. Политическая история Кыргызстана. – Бишкек: КГНУ. 2001; Политический 

Кыргызстан / Под общей ред. А.Акунова, Ш.Керимбаева. –  Бишкек: КГНУ. 

2001. 

16. Галиева З. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана. – 

Бишкек, 2007. 

17. Асанканов А., Осмонов О. История Кыргызстана (с древнейших времен до 

наших дней). – Бишкек:  Учкун, 2002. 

18. История кыргызов и Кыргызстана / Под общей ред. А. Абетекова, А. 

Асанканова, Э. Бейшембиева. – Бишкек: Кыргызстан, 1998. 

19. История Кыргызстана ХХ век. Под общей ред. У. Чотонова, Досбол Нур 

уулу. – Бишкек: Кыргызстан, 1998. 

20. Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: исторический анализ становления и 

развития: Дисс…  д-ра ист. наук: 07.00.02. – Бишкек, 1998; Джунушалиев 

Дж. Кыргызстан преобразовательные процессы 20–30-х годов 

(Исторический анализ проблем созидания и традиции): Дисс… д-ра ист. 

наук: 070002. – Бишкек, 1993; КучуковМ. Основные этапы становления 

Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики в 1990–2001 гг.: 

Дисс…. д-ра ист. наук: 070002. – Бишкек, 2004; Койчуманова Ч. 

Становление политической системы суверенного Кыргызстана (1991–2003 

гг.): Дисс… канд. ист. наук: 070002. – Бишкек, 2004. 

21. Абазов Р. Политические преобразования в Кыргызстане и эволюция 

президентской системы // Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 1 (2); 

Перегудов С.  Холодковский К. Политические партии: мировой опыт и 

тенденция развития//Коммунист. – 1991.№2; Шмачкова Т. Мир 

политических партий // Политические исследования. –1992. – №1;2; 

Советское общество и советский человек – с точки зрения А. Зиновьева / 

Вопросы философии. –1992. – №11; Галиева З. Политические партии и 

парламентские выборы Кыргызстана // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – 

Вып 4. С.1. – Бишкек, 2004; Керимбаева С. О политических партиях 

Кыргызстана // АКИ press: Кыргызский аналитический журнал. – Бишкек: 

Аки Кыргызстан. – 2004. – № 9. – С. 15; Алексеева А.. «Третий сектор» и 

власть // Общественные науки и современность. – 2000. – №6; Куртов А. 

Особенности президентских выборов в Центральной Азии // Центральная 

Азия и Кавказ. 2002. № 6(24); Мамытова Э. Проблемы становления 

политической оппозиции в Кыргызстане // Центральная Азия и Кавказ. 2000. 

№ 4 (10); Элебаева А., Пухова М. Особенности политической трансформации 

в Кыргызстане // Центральная Азия и Кавказ.2001. № 4 (16); Омаров Н.  

Власть перед выбором: к современной политической ситуации в 

Кыргызстане // Центральная Азия и Кавказ. 2002. №6 (24). 

22. Сабирова Л. Женщина в развитии // ResPublica. – 1995, 17 апреля; Курманов 

З.О партиях // Слово Кыргызстана. – 1998, 11 марта;  Лагоша С. Что могут 

партии // Слово Кыргызстана. – 1999, 14 декабря; Акунов А. Политические 

партии и выборы // Кут билим. – 1994, 30 ноября; Усенов С. Партии 

выиграли, а общество?// Слово Кыргызстана. – 2000, 31 марта; Рябова Н. 

Бизнес-инкубаторы по осени считают. О деятельности Конгресса женщин 

Кыргызстьана // Слово Кыргызстана. – 2004, 18 марта; Лузанова Е Мозговая 

атака общественного сектора // ResPublica. – 1998, №38; Отунбаев Б. Нужна 

партия горожан // Утро Бишкека. – 1997, 14 октября; Дженчураев Д. Есть 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

89 
 

такая партия // Слово Кыргызстана. -1996, 13 октября; Касымов А. О партии 

«Адилет» // Слово Кыргызстана. – 2003, 27 июля; Учугенова Г. Сами с усами 

(о неправительственных организациях Кыргызстана) // ResPublica. – 1998. – 

№ 29; Ценности которые мы выбираем: Партии действия  «Моя страна» пять 

лет // Слово Кыргызстана. – 2003, 24 октября; и др. 

23. В единстве и согласии: Материалы о деятельности Совета АНК и его 

общественных объединений. – Бишкек: Учкун, 2004. 

 
УДК:947.1/9(575.2)      

Асипбаева М.Б., т.и.к., доцент 

КНУ им.Ж.Баласагына.  

asipbaeva72@mail.ru 

Кыргызстандагы XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башындагы 

агартуунун изилденишинин  тарыхнаамасы (совет доорунда жазылган 

эмгектер) 

Аннотация. Совет мезгилининде Кыргызстанда тарых илими партиянын 

идеологиялык көрсөтмөнүн астында өнүгүп, партиялык жетекчилик 

илимпоздордун иш аракеттерине ыксыз кийлигишип көргөзмө берилип тургандыгы 

менен мүнөздөлгөн. Натыйжада, совет доорундагы эмгектер ошол мезгилдин 

талабына жараша жазылып, тарыхка бир тараптуу баа берилген. Бул макалада 

Кыргызстандагы XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башындагы агартуунун 

изилденишинин совет доорундагы тарыхнаамасы каралды.  

Негизги сөздөр: Түркстан, жергиликтүү, мектеп, билим берүү, жадидчилик  

Аннотация. В советское время историческая наука в Кыргызстане 

развивалась под идеологическим надзором партии, когда руководство указывало 

ученым, что можно изучать и как исследовать события и периоды в истории. В 

результате исследовательские работы советской эпохи велись в соответствии с 

требованиями того времени. В данной статье рассматривается историография 

просвещения Кыргызстана в конце XIX -нач. XX века в годы совеского периода.  

Ключевые слова: Түркстан, местные, школа, образование, жадидизм  

Annotation. In Soviet times, historical science in Kyrgyzstan developed under the 

ideological supervision of the party, when the leadership told scientists what to study and 

how to study events and periods in history. As a result, the research work of the Soviet 

era was carried out in accordance with the requirements of that time. This article 

discusses the historiography of the education of Kyrgyzstan in the late XIX - early. XX 

century during the Soviet period.  
Key words: Turkstan, local, school, education, Jadidism 

Совет мезгилинде өлкөбүзгө жогортон келген идеологиялык көрсөтмөлөр 

жана талаптар айрыкча гуманитардык илимдерге жана илимпоздордун иш 

аракеттерине ыксыз кийлигишип көргөзмө берип тургандыгы менен мүнөздөлгөн. 

Натыйжада, ал кезде жазылган эмгектер көбүн эсе коммунисттик партиянын бир 

жактуу идеологиялык кызыкчылыгын көздөп, чындыктан алыстап калгандыгын 

эгемендүүлүктү алгандан кийин илим чөйрөсү эле эмес, карапайым окурмандар да 

билип калды.  

XIX кылымдын экинчи жарымы – XX кылымдын башында, Түркстан 

аймагынын руханий жана маданий турмушунда кескин өзгөрүүлөр башталган десек 

болот. Билим берүү багытында колониялык бийликтер тарабынан жаңы окуу 

жайлардын түзүлүшү жана буга чейинки жергиликтүү салттуу билим берүүнүн 

олуттуу жаңыланууларга дуушар болушу мунун айкын мисалы боло алат. 
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Андыктан, аталган мезгилдердеги жүргүзүлгөн агартуучулук иштердин ар кыл 

маселелери өз учуруна жараша ар кандай деңгээлде изилденип келген.  

Маселен, М. Ф. Думенко мусулман билим берүүсүн эчен кылымдар эч 

өзгөрүүсүз келе жаткан, турмуштан жана практикадан таптакыр ажыраган, курулай 

баш катырмачылык катары мүнөздөйт[10]. Пайда болгондон тарта бул окуу 

жайлардын мазмуну, билим берүү усулу өзгөрбөй келет деген бүтүм чыгарат. 

Жадиддик кыймылды болсо ашынган улутчул агым катары көргөзөт. 

Падышачылык өкмөт тарабынан ачылган орус-тузем мектептерин сынга алып, алар 

өз керектөөсүн гана канааттандырыш үчүн котормочу, тилмечтерди даярдоого 

багытталгандыгы жергиликтүү элге билим берүү негизги максат эмес экендигин 

автор баса белгилейт. Ошондуктан ачылган орус-тузем мектептери бир нече жылга 

сан жагынан өзгөрбөстөн кала берип, жергиликтүү калктын бул окуу жайларда өз 

баласын окутуусу да өтө төмөн бойдон кала берген. 

Орто Азия аймагындагы XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын 

башындагы агартуу иштеринин тарыхына кеңири кайрылган белгилүү окумуштуу 

К. Е. Бендриков[6]. Анын эмгегинин киришүү бөлүгүндө орто кылымдарда 

дүйнөлүк илим жана маданиятка чексиз салым кошкон өз эмгектерин араб тили 

жана арибинде жазган окумуштуулар: дарыгер Ибн Сина, математик аль-Хорезми, 

улуу энциклопедист Бируни, астроном аль-Фергани чыккандыгы, алардын 

эмгектери латын тилине которулуп, батыш Европа үчүн бир нече кылымдар бою 

негизги илимий курал катары кызмат өтөгөндүгү чагылдырылат. Эң алгачкы 

медресе Орто Азияга таандык экендиги, ал 937-жылдан тарта тарыхый булактарда 

кездеше баштап медресе – Фараджек деп аталгандыгы жазылат. Медресенин өтө 

баалуу кол жазмага ээ китепканасы болгондугу, медресе билим берүүчү мектеп 

катары Орото Азияда пайда болуп, бүткүл мусулман дүйнөсүнө: Иран, Ирак, 

Сирия, Кичи Азия, Египетке тараган. Эмгекте Ибн Синанын өмүр баянындагы 

эскерүүсү сүрөттөлөт: «Бухарада чоң китеп базары орун алган. Бул жер бүткүл 

Орто Азия боюнча окумуштуу, адабиятчы, акын, агартуучулардын жолугушуучу 

жайы катары кызмат кылган. Эмгекте Түркстандын биринчи генерал-губернатору 

Кауфмандын XIX кылымдын 80-жылдарында императорго берген кыскача 

баяндамасынан мисал келтирген: «жаңы бийлик аймакта элге билим берүүнү 

уюштурууда мурдатан жакшы уюшулуп калыптанып келген жергиликтүү билим 

берүү системасына каршы чыгууга туура келди» [6, 63-б.]. 

1950-60-жылдарда Түркстандагы элге билим берүүнүн тарыхын изилдеген 

В. Кочаров [13,14] Орто Азиянын Орусия империясы тарабынан басып алуусунун 

жакшы жактарына токтолуп, эгерде Орусия каратып албаса бул аймактагы 

элдердин улут катары жоголуп кетүү коркунучу болгонун белгилейт. Советтик 

идеология күчтүү мезгилде жазылган эмгектерде жогорудагыдай теорияларга 

кайрылуу кадырэсе салтка айланып калган. В. Кочаровдун изилдөөлөрүндө Орусия 

тарабынан окуу жайлар ачылганга чейин Абтиек, Чаар китептерди түшүнбөй 

жаттоодон башка натыйжа бербегендиги кескин сынга алынып, бул мектептер 

агартуунун, илимдин душманы катары терс бааланат. Балдарын мектепке 

берүүдөгү ата-энелердин «эти сеники, сөөгү меники – аябагын, окууну билбесе 

каалагандай жазалагын», - деген сөздөр көпчүлүк эмгектерде орун алат. Автор  

мектеп, медреселердин билим берүү караңгы, нымдуу, санитардык жактан такыр 

шартка туура келбеген бөлмөлөрдө жүргүзүлгөнү, окуучулар саман төшөлгөн 

жерге олтуруп окугандыгын белгилейт.  

Ал эми Х. П. Вахидов Түркстан аймагындагы агартуучулардын 

идеологиясына кайрылып, жадидчилик – ички маңызы ашынган улутчул, исламды 

жана түрктөштүрүү идеясын жайылткан, саясий турмуштагы, илимдеги, 
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адабияттагы жана башка ар кандай жаңылыктарга каршы чыгуучу, эскини 

жактоочу агым катары сүрөттөйт. Жадиддер өз идеологиясынын ичине 

революцияга жана прогресске каршы идеяны катып жүргөн илимдин душманы 

катары бааланат [7].  

Изилдөөчү Ф. Ходжаев [20] жадиддик коом алгач түзүлүү мезгилинде билим 

берүү, мектеп тармагында жалпы билим берүүчү сабактарды киргизүү менен 

реформа жүргүзүүнү көздөп акырындык менен жадидчилер саясий талаптарга 

өтүшүп административдик реформаларды талап кылып, 1917-жылдан Түркстан 

аймагынын автономиясына жетишүүнү көздөй башташат.  

Бухара шаары Орто Азия боюнча диний, маданий борборго айланып, он 

миңдеген мусулмандар Октябрь революциясына чейин диний мктептерден билим 

алышып, жадиддер кыйын кырдаалга барбастан, маанилүү реформаларды 

жүргүзүшкөн. 

Жадиддер агартуу жаатында жаңы усул (ыкма) киргизүү менен жаңыча 

билим берүүгө жетишип реформа жүргүзүшсө, саясий жактан салыктарды 

кыскартуу жана аларды бир тартипке келтирүү, бектердин, байлардын жоруксуз 

эзүүсүнө каршы чыгышкандыгы эмгекте кеңири сүрөттөлөт . 

Кийинки илимпоз И. И. Умняков Бухарадагы жаңы усулдагы мектептердин 

тарыхын жазууда  [16] жадидддик кыймылдын алдына койгон негизги максатына 

жетүү үчүн иштеп чыккан иш планы, программалары төмөнкүчө чагылдырылат: 

1. Эл арасында билимсиздик, маданиятсыздык, түркөйлүк, наадандыктан 

кутулуу үчүн мектептерде реформа жүргүзүп, жаңы усулга өтүү. 

2. Жаман ниеттүү, арам ойлуу, тескери кылык-жоруктуу дин кызматчылары 

менен күрөшүү. 

3.Башкаруучу чөйрөдөгү аким, казылардын карапайым калкка болгон 

негизсиз зордук-зомбулук, ээн баштык кылуусуна каршы чыгып, элдин көзүн ачуу. 

4. Бийликтегилердин каражатты ыксыз сарп кылуусуна, обу жок төгүп 

чачуусуна каршы чыгып, казнадагы акча элдики экендигин түшүндүрүп, көзөмөлгө 

алуу. 

5. Эл арасында агартуу иштерин колго алып, мезгилдик басма сөз 

каражаттарын, адабияттарды кеңири таратуу 

Жогоруда аты аталган эмгектер жалпы Түркстан аймагы боюнча агартуу 

абалына арналып, жалпылаштырылган түрдө жазылган. Ал эми Кыргызстандагы 

агартуунун абалына XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы 

мезгил боюнча арналган эмгектер сейрек кездешет. 

Кыргыз жана орус элдеринин тарыхый-маданий байланыштарын изилдеген 

окумуштуу М. Т. Айтбаев[1]  өз изилдөөлөрүндө жаңы усулдагы мектептердин 

тарыхына токтолуп, алардын негизги максаты панисламизм жана пантүркизмдин 

идеяларын калк арасына таркатуу деп белгилеген. 

А. Э. Измаилов биз карап жаткан мезгилдин агартуучулук тарыхын изилдеп 

көлөмдүү илимий эмгектерди жазган[11, 12]. Изилдөөлөрүндө совет дооруна 

чейинки мезгил кыскача чагылдырылып, советтик мектептердин тарыхы каралган. 

Автор совет дооруна чейинки мусулман мектептеринде эч кандай билим 

берилбегендигин, аймак кылымдар бою өлкө туташ сабатсыз бойдон кала берген 

деген тыянактарды чыгарган. 

Окутуунун негизги куралы болгон Абтиек, Чаар китептер араб жана фарс 

тилинде жазылып аны окуучулар эмес окутуучу молдолор өздөрү да түшүнгөн эмес 

деп кесе айтат.  

Жаңы усулдагы Пишпектеги эң ири Иштидат-медресеси, Токмоктогу Икбал-

медресеси, Кеминдеги Шабдан медресеси, Караколдогу Гаспиралы атындагы окуу 
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жай тууралуу кыскача айтылат. Бул окуу жайлардан да динге аябай берилген, 

өзүнүн пикиринен башканы кабыл алгысы келбеген түркөйлөрдү даярдаган катары 

сынга алынат. 

А. Э. Измайловдун  эмгегинде Кыргызстанда алгачкы орус-тузем мектеби 

1885-жылы Кара-Коңуз айлында ачылгандыгы жазылат. Ал эми Жети-Суу 

областынын маалымдоо баянында 1884-жылкы санында бул мектеп 1884-жылы 3-

октябрда ачылгандыгы айтылган. Революцияга чейинки орус мектептерине 

жергиликтүү калктын балдары сейрек тартылгандыгы 1886-жылы Түркстан аймагы 

боюнча 105 мектеп иштеп тургандыгы, анда болгону 245 жергиликтүү калктын 

мектеп жашындагы балдары билим алып, сабаттуулук 0,1% пайызды гана 

түзгөндүгү көргөзүлөт. 

К. Усенбаевдин[17] эмгегинде Түштүк Кыргызстандын Россияга 

кошулушунун тарыхый мааниси кыргыз элинин маданиятынын өнүгүшүнө 

прогессивдүү таасир бергенин жазган. Автор орус падышачылыгы жергиликтүү 

калктан котормочуларды жана башка кызматкерлерди даярдоо максаты менен Орто 

Азиянын аймактарында орус-тузем мектептерин ачышкан. Анын ичинде 

Кыргызстандын аймагында 1887-жылы Ош жана Кетмен-Төбөдө орус-тузем 

мектептери ачылгандыгын белгилейт. XX кылымдын башында Түркстандын 

аймагында 70ке жакын орус-тузем мектеби, алардын 15 Кыргызстанда болгон. 

Белгилей турган жагдай, орус-тузем мектептеринде негизинен бий-манаптардын, 

бектердин балдары айрым гана учурларда кедей-кембагалдардын балдары окушкан. 

Салыштырмалуу, Кыргызстанда мындай мектептер аз болгон жана аны аяктаган 

кыргыз балдары өтө эле аз алтургай, кээ бир болуштуктарда саналуу эле болгонун 

жазат. 

А. Х. Хасановдун [18,19] изилдөөсүндө XIX кылымдын биринчи жарымында 

кыргыздарда сабаттуу адамдар абдан эле аз болгонун белгилейт. М. Венюковдун 

келтирген маалыматтерына таянып араб алфавитинде окуй билген миң кишиге бир 

сабаттуу адам болгонун айтат. Айрым колунда бар кыргыздардын балдарын 

казактардын улуу жүзүнө окууга жөнөтүшкөнүн жазат.  

Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы Кыргызстандын маданиятын 

изилдеген автор С. С. Данияровдун эмгектеринде [8,9] XIX кылымдын аягы – XX 

кылымдын башындагы Түндүк Кыргызстандын агартуучулуктун тарыхынын 

айрым маселелерине токтолгон. Аталган мезгилдеги жергиликтүү калктын кат 

таанып сабаттуулугунун ачылышында салттуу мусулман жана жаңы ыкмадагы 

мектептердин чоң мааниси бар экендиги белгиленген.  

 А. Осмонкулов эмгегинде[15] Кыргызстанда Октябрь революциясына 

чейинки жана андан кийинки эл агартуу ишинин абалы, мектептерде эне тилин 

окутуу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Автор Орто Азия элдериндей эле кыргыз 

элинин Россиянын курамына кошулушунун эң чоң прогрессивдүү мааниге ээ деп 

белгилейт. Ошону менен катар падышалык империя эл агартуу жагынан жүргүзгөн 

саясатынын негизинде Кыргызстан абдан артта калган өлкө болуу менен уруучулук 

мамилелер кеңири сакталган феодалдык түзүлүш өкүм сүрүп, саясий жактан такыр 

укуксуз болуп, эли бүт сабатсыз боюнча кадган деп жыйынтык чыгарган. 

Кыргызстандын XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башындагы агартуу 

иштеринин тарыхына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттик архивдик 

материалдарынын негизинде алгачкы жана көп кырдуу изилдөө белгилүү 

окумуштуу Дүйшө Айтмамбетовго таандык[2,3,4,5]. Автор архивдик 

материалдардан сырткары өз изилдөөлөрүндө мезгилдик басма сөз материалдарын, 

Жети-Суу областынын маалымдоо кабарларынын 1880-жылдан 1916-жылга 

чейинки аралыктагы сандарын, «Статистический обзор Фреганской области», 
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«Туркестанские ведомости», «Русский Туркестан», «Семиреченские областные 

ведомости» газеталарын тарыхый булак катары кеңири пайдаланган. Изилдөөчү 

жер-жерлерди кыдырып мусулман мектептеринен, орус-тузем мектептеринен 

билим алган адамдар менен баарлашып, алардын эскерүүлөрүн пайдаланган жана 

материалдарыды чогулткан. Бүгүнкү күндө Д.Айтмамбетов чогулткан материалдар  

Кыргыз республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын кол жазмалар 

фондунда сакталууда.  

Автор өзүнүн изилдөөлөрүндө Кыргызстандагы мектеп, медреселерге 

мүнөздөмө берип, билим берүү мекемелеринин ички маани-мазмунун, өзгөчөлүгүн 

толук ачып көрсөтүүгө аракет жасалган. Эмгек советтик идеологиянын курчуп 

турган мезгилинде жарык көргөндүктөн мусулман билим берүүсүн сынга алган.  

Жаңы усулдагы мектептер боюнча, автор бул мектептерде эски усулга 

караганда окуучулар жазганга жана окуганга үйрөнгөндөгү, диний тарбиядан 

сырткары жалпы билим берүүчү сабактардын окутулушу билим берүү жаатында 

өзгөрүү, өнүгүү болгондугун белгилейт. Бирок, жаңы усулдагы мектептерди 

негиздөөчүлөр бул мектептерди диний, улуттук жаатта биригүү үчүн курал катары 

пайдаланып жаткандыгы, аны менен алар эркиндиктин желегин желбиреткен орус 

пролетариаты менен Орто Азия элдеринин ортосунда ажырым жаратып, ашынган 

улутчул, түрктөштүрүү идеясын көздөгөн агым катары баалангандыгын көрөбүз. 

Д. Айтмамбетов орус-тузем мектептердин ачылыш зарылдыгы, алардын 

ишмердиги тууралу баяндап, жергиликтүү калктын балдары аз санда 

тартылгандыгына карабастан кыргыздардын руханий-маданий турмушунда алар 

өзгөчө роль ойногондугун бир беткей баа берилгендиги да байкалат. Арийне, 

Европалык нукта билим берүү менен орус-тузем мектептери кыргыз жаштарынын 

арасында орус тилин билген котормочу, тилмечтер пайда болуп, орус тили аркылуу 

дүйнөлүк маданиятка аралаша баштаганын танбайбыз. Орус мектептеринин 

ишмердүүлүгүнө кенен токтолгон. Көчүп келген орус келгиндеринин балдарына 

билим берүү зарылчылыгы пайда болуп, натыйжада эки типтеги училищелер пайда 

болгон. Биринчиси карпайым келгиндердин балдарына билим берүү үчүн 

баштапкы билим берүү программасына таянган училищелер. Өзгөчөлүгү – анча-

мынча жергиликтүү калктын балдары да кошо билим алган. Экинчиси көчүрүлүп 

келинген чиновниктердин, соодагерлердин балдары үчүн тереңдетилген билим 

берүү программасы менен окутуучу окуу жайлар. Автор тарабынан жогорудагы 

окуу жайлар кылдаттык менен изиденилген. 

Д. Айтмамбетовдун изилдөөлөрү XIX к. аягы жана XX к. башындагы 

Кыргызстандагы агартуу маселелерине арналган бирден-бир көрөңгөлүү эмгек 

болуп саналат.  

А. Чукубаев[21] Кыргызстандагы XX к. башындагы тап күрөшү жана 

коомдук ой жүгүртүү маселелерин изилдөөгө алуу менен жергиликтүү мусулман 

жана жаңы ыкмадагы мектептердин калк арасында жүргүзгөн иш аракеттерин 

коомдук ой жүгүртүүгө терс таасирин тийгизген көрүнүш катары баалаган. 

Учурунда чет өлкөлүк изилдөөчүлөр да жадичилик кыймылынын 

ишмердүүлүгүнө кайрылышкан. Бирок, алардын бул маселеге карата көз 

караштары бир кылка эместиги эске алынышы керек. Кээ бирилеринин (мис., Э. 

Лаззерини; Э. Оллворт; А. Беннингсен менен Ш. Лемерсье-Келькеже) пикиринде 

жадидчилик диндик идеологиянын аркасы менен улуттук жаңылануу, 

мусулмандардын турмушун, өзгөчө агартуу системасын жана маданиятын 

модернизациялоонун бирден-бир жолу болуп эсептелген [22, 23, 24, 25]. 

Жыйынтыктап айтканда совет доорундагы эмгектер ошол мезгилдин 

талабына жараша жазылып, тарыхка бир тараптуу баа берилип келген. Мусулман 
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мектеп медреселеринин иш аракеттери көбүнчө көз жаздымда калып, кат таанып 

жаза билген инсандар, алар жараткан эмгектер оозго алынбастан көмүскөдө кала 

берген. Алардын жасаган иштеринин алгылыктуу жактары оозго алынган эмес. 

Мурдагы салттуу мусулман мектептерине караганда окутуп билим берүү 

маданияты жагынан алда канча чоң жетишкендиктерге ээ болгон жаңы ыкмадагы 

мектептердин ишмердүүлүгүнө тескери баа берилип улутчул катары көө 

жабышкан. Учурунда аны бүтүрүп чыккандардын арасында өз алдынча ой 

жүгүртүп көз карашын кагаз бетине түшүргөндөр болгон. Тилекке каршы алардын 

кол жазма мурастары бүгүнкү күнгө чейин сакталбай, көпчүлүгү катаал турмуштун 

айынан жетпей калды.  
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Цифровой поворот и историческая наука в Кыргызстане 

 

Аннотация: Макалада санариптик доордун өзгөчөлүктөрү аспектинде 

тарыхый изилдөөлөргө санариптик бурулуштун таасирин ачуу зарылдыгы 

негизделип, санариптик бурулуш шартында Кыргызстандын тарыхый билим берүү 

жана илим абалы баяндалып, изилденип жаткан маселе боюнча тарыхнаамалык 

талдоо  жасалды 

 Негизги сөздөр: Санариптик коом, тарыхый информатика, Кыргызстан, 

маалыматтык-маалымдама системасы, маалыматтар базасы, 3- D калыбына 

келтирүү 

Аннотация: В статье обосновывается  необходимость  раскрытия 

влияния цифрового поворота на исторические исследования в аспекте  

особенности цифровой эпохи, охарактеризованы  состояния исторического 

образования и науки  Кыргызстана в условиях цифрового поворота и осуществлен 

историографический обзор по исследуемой проблеме 

Ключевые слова: Цифровое общество, историческая информатика, 

Кыргызстан, информационно-справочная система, база данных, 3-D 

реконструкция   

Annotation: The article substantiates the need to disclose the influence of digital 

turn on historical research in the aspect of the features of the digital era, characterizes 

the state of historical education and science of Kyrgyzstan in the conditions of digital turn 

and provides a historiographical review of the problem under study. 

Keywords: Digital society, historical informatics, Kyrgyzstan , information and 

reference system, database, 3-D reconstruction 

 

Цифровой поворот, цифровое общество, цифровизация, историческая наука, 

историческая информатика, цифровая история, информационные ресурсы, 

источники, Кыргызстан На сегодня человечество  вступило в цифровую эпоху, 

основу  которой составляет цифровая экономика, где виртуальный мир  становятся 

частью объективной реальностью. Основным фактором развития цифрового 

общества становятся строительство инфраструктура информационного  

пространства в соответствии достижениям информационно-коммуникационной 

технологии (ИКТ) В процесс научного исторического познания  происходят  

существенные изменения. Зарождение и становление направление «цифровая 

история» непосредственно обусловлено с наступлением человечество в цифровую 

эпоху. В первую очередь с наращиванием  цифровой экономики. Понятие 

«цифровая история»  в исторической науке все чаще используется  и  уже  не 

вызывает сомнения  введение в его в научный  оборот и объектом исследования 

«цифровой истории» становится процесс цифровизации общество и его 
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особенности. Предметом исследования зависимости от поставленных задач 

выступает временно-пространственный, системно, структурно-функциональные  

стороны цифрового общества. Цель цифровой истории раскрыть сущность   

виртуального мира как часть объективной реальности,  для этого  должны быть 

изучены в первую очередь  особенность источниковой базы-цифровые источники. 

Должны быть исследованы  вопросы, связанные с новой информационной средой 

исторической науки и образования,  установление влияние сетевые технологии и 

Интернет формированию особой стиль общения, стиль поведения, стиль 

восприятия информации и оценки действительности.  В рамках цифровой истории  

должны быть разработаны  практические рекомендации для преодоления  такие  

негативные последствия  цифровизации  как поверхностность, узконаправленность 

и фрагментарность знаний, низкий уровень критического восприятия и оценки 

информации. Важно анализ насколько  «кликовое» и клиповое мышление может 

отрицательно повлиять на качество исторического образования и науки.     

«Цифровая история», не может заменить  или поглощать в себе   «историческую 

информатику», как  и другие отрасли исторической науки,   она будет  подвергнута 

анализу  в контексте  влияния   в   цифровизации общества.   

В этом плане, как  в исторической информатике, так и  в цифровой  истории 

условно выделяет двух компонентов: аналитической и ресурсной. Историческая 

информатика как специальной отрасль исторической науки в рамках своего 

предмета  решает  вопросы использование ИКТ в научном историческом  познание. 

«Цифровая история» как направление в исторической науке нацелено на выявление 

особенности объекта исторической науки – «цифрового общества», в том числе 

исторической науки как своеобразного социального явления современного 

общества. Ресурсный компонент исторической информатики кардинальным 

образом отличается от цифровой истории, они создаются целенаправленно ради 

решения конкретных сугубо исследовательских задач, либо  имеющиеся ресурсы 

подвергаются вторичной разработке для введения их в научный оборот. Путем 

создания информационных ресурсов историческая информатика расширяет 

источниковую базу исследователя, совершенствует их методологический 

инструментарий и на основе конкретных исследований приращивает научное 

историческое знание.[1]
 
  

Информационные ресурсы цифровой истории представляют собой 

классический  вариант исторических источников, только созданные в электронной 

среде или же переформатированные в электронный формат. В рамках  цифровой 

истории появление  направление компьютерное источниковедение закономерно. 

Поскольку традиционные типы и виды исторических источников 

трансформируются, а в создании  их в электронной среде отсутствуют строгие 

правила, может принять участие каждый член современного сообщества 

независимо от места и времени их пребывания, языка, который он использует. Все 

это приводит к тому, что не всегда соблюдаются строгая последовательность 

работы с источниками определѐнными в классическом источниковедении, на 

первый план выходит установление аутентичности, т.е. подлинность полнота, 

точность информации. Соответственно задача компьютерного источниковедения 

является решение тех устоявших  исследовательских задач  в классическом 

источниковедении по отношении цифровых источников. А именно поиск и 

выявление  необходимых цифровых источников,  проведение источниковедческого 

анализа с целью установления аутентичности, получения точных, полных, 

достоверных информаций, а также  разработка специальных методов  к  ним.   
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Историческая наука и образование  в Кыргызстане в условиях цифрового 

поворота каких-либо заметных изменений не претерпело. Как и свыше 10 лет,  

применение достижения  ИКТ  в образовательной и научной сфере отстает, в 

первую очередь  от уровня их использования в повседневной жизни. В то же время 

в Кыргызстане направление историческая информатика постепенно утверждается. 

С 2000 года для преодоления информационной изоляции появившейся после 

распада СССР начинается первый шаг использования возможности ИКТ в 

исторической науке начинается применение ИКТ главным образом для создания 

электронных ресурсов книг, монографий, учебников. Начинается создание баз 

данных (БД) при помощи Microsoft Access, Excel по материалам переписей и 

статистического учета населенияю.[2,3,4]
 

Развитию этого направления 

способствовали в первую очередь быстрый темп информатизации, 

компьютеризации и интернетизации общества. Дальнейшее развитие внедрения 

НИТ в исторические исследования и образование привело  к открытию в 

республике  первой лаборатории исторической информатики в Кыргызско-

Российском славянском университетею.[5]
 

 В 2006 г. был создан научно-

образовательный портал (www.history.krsu.edu.kg). Хотя сам термин и  направление 

«историческая информатика» в Кыргызстане вызвал неоднозначную оценку 

ученых-гуманитариев, на сегодняшний день данное направление  заняло свою 

нишу  в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына: в 2010 г. на 

факультете истории и регионоведения была  создана  новая   структура – кафедра 

историографии, источниковедения и исторической информатики; с 2016 г. 

дисциплина «историческая информатика» по направлению «история» для 

бакалавров включена в состав общеобразовательного профессионального цикла. По 

программе магистратура для всех профилей история вводятся как 

«Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании», а 

также для  специализирующихся по профилю источниковедение и историографии 

«База данных и методы их анализа в исторических исследованиях» 

 На данное время в республике благодаря результатам исследования 

молодых ученых С.А. Щербаковой, Р.Ш. Зайнулина, Р.Т, Эламановой Э.Т. 

Турсуновой и В.В. Плоских в целом сложилось научное направление 

«историческая информатика». С.А. Щербакова в своей диссертации на основе 

анализа основных направлений исследований в области исторической информатики 

в странах СНГ охарактеризовала основы становления этого направления в 

Кыргызстане, изучила состояние и возможности  применения НИТ в историческом 

образовании и в сфере автоматизации работы историка – в архиве, музее, 

библиотеке. Ею были поставлены вопросы создания электронных ресурсов, их 

передачи и хранения, проанализированы специализированные интернет-ресурсы 

для историков, а также с позиции специфики социальной информации, 

представлены новейшие научные направления – синергетика и геоисторическая 

информатика. [6] 
 
 Зайнуллин Р.Ш. свое исследование посвятил проблеме изучения, 

сохранения  и популяризации памятников истории и культуры с применением 

новых информационных и коммуникационных технологий, акцентировал на 

необходимость развивать Интернет-коммуникации посредством создания 

качественных историко-ориентированных веб-порталов.[7]
 
 Р.Т. Элеманова  в своей 

работе на основе анализа теоретико-методологических вопросов  применения 

геоисторических систем в историческом исследовании, разработала концепцию 

практического применения ГИС в исследованиях истории Великого шелкового 

пути на территории Кыргызстана в древности и в средневековье.[8,9,10,11 ]
 

Турсунова Э.Т. в контексте процесса информатизации Кыргызстана провела   

http://www.history.krsu.edu.kg/
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классификацию исторических источников, проанализировала интернет-сайты, 

составляющие базу источников по современной истории Кыргызстана, возникших 

в информационную эпоху и  определила место и роль электронных, в том числе 

интернет-ресурсов в историческом познании для объяснения объективной 

реальности.[12]
 

 Плоских В.В. в диссертации обосновала использование в 

исторической науке новых информационных технологий и важность в изучении 

этнодемографических процессов  в Кыргызстане в начале ХХ в.  применение 

теоретических принципов исторической информатики с позиции математического 

моделирования и синергетики.[13]
 
 В целом в работах молодых ученых были  

исследованы вопросы содержания и сущности исторического исследования  в  

процессе информатизации общества, необходимость и обоснованность  применения   

ИКТ,  основные направления и их перспективы.
 
  

В Кыргызском национальном университете сложился творческий коллектив, 

которые занимается в рамках исторической информатики занимаются 

аналитической работой, а также созданием информационных ресурсов.[14]
 
  

Продолжаются  работа  над созданием поливариантной  информационной системы 

населенных пунктов Кыргызстана  с конца XIX-первой трети ХХ вв.  Создание БД 

осуществляется в аспекте электронной информационной системы населенных 

пунктов Кыргызстана в пределах современной территории с конца ХIХ в. до 

образования Кара-кыргызской автономной области 1924 г. содержащую 

следующую информацию: название, тип, административную принадлежность, 

географические ориентиры, историческую справку, экономическую 

характеристику, население (динамика численности, национальность), историко-

культурные объекты, памятники и др.   На сегодня по материалам   экспедиции 

П.П. Румянцева  «Материалы» П.П. Румянцева и справочник  В.Е. Недзвицкого  и 

материалов переписи населения 1926 г. составлена информационная система  

поселений   Иссык-кульской  и   Чуйской области в начале ХХ в.[15,16]
 
 

Создание информационной системы населенных пунктов Северного 

Кыргызстана с конца XIX – начало ХХ вв. с применением ГИС- технологии 

(географической информационной системы), предоставляет ценнейшие 

материалы, которые отражают информацию о названиях, типах 

административной принадлежности, географических ориентирах, а также 

исторические справки, памятников этнодемографических характеристик 

населения, экономические характеристики местности, историко-культурные 

объекты и памятники. Такая БД  позволит провести пространственный анализ, 

выявить изменения традицонного типа расселения кыргызов, процесса заселений 

региона переселнцами, выявление особенности сверху,насажденной 

расселенческой инфраструктуры в результате социалистических преобразований  

В Кыргызстане большинство архитектурных памятников 

свидетельствующих о высокой  средневековой городской культуре не сохранились 

и в результате этого воспринимается, как регион кочевой цивилизации.  Хотя на  

трассе Великой Шелковой Пути распространялись различные элементы культуры 

из разных областей мира и  сложилась общая синтезированная  архитектурная 

среда. К примеру, можно найти множество аналогий городов и поселений по 

типологии и архитектурному стилю  Казахстана и Кыргызстана. К тому же можно 

отнести мавзолеи, караван-сараи,  целые архитектурные комплексы и т.д. В этом 

плане становятся актуальным использование 3-D технологии, дающие возможность 

виртуально реконструировать тот или иной отрезок времени и позволяющую, 

основываясь на объективную информацию обосновать общность культур народов 

данного региона.  И для  исследования  истории  нашей республики актуальными 
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становятся виртуальная реконструкция архитектурных памятников древности,  

воссоздание их в первоначальном историческом виде и в средневековье с 

применением 3D-технологий.  

 С 2013 г. начались работы по виртуальной реконструкции городских 

культур в частности архитектуры средневековья на территории Кыргызстана – это 

такие известные памятники Кыргызской Республики, как караван-сарай 

Минакелди, крепости Кошо-Коргон, Шырдакбек и городище Бурана и 

т.д.[17,18,19,20] На основании накопленного опыта работ по созданию 

компьютерных реконструкций фортификационных комплексов, городищ, 

исторических ландшафтов следует сделать вывод о том, что трехмерное 

моделирование не только способствует cохранению и визуализация историко-

культурных памятников, расширению методологического инструментария в 

исторической науке, позволит на основании сравнительно-сопоставительного 

анализа провести параллели для выявления взаимопроникновения архитектурных 

стилей государств расположенных вдоль Великого Шелкового пути на территории 

Центральной Азии,  а также  показать наличие оседлой культуры в северном 

регионе республики, которого до сих пор  представляет как  традиционно  кочевой 

регион. 

С 2019 г. на кафедре археологии, этнологии, источниковедения и 

историографии КНУ им. Ж. Баласагына проводятся целенаправленное 

обследование трансформации свадебных обрядов и обычаев кыргызов., На основе 

историографического обзора  научных литератур по данной проблеме, а также 

опираясь на  наработанный опыт организации этносоциологических исследований 

сотрудниками  кафедры была разработана  и утверждена  анкета «Свадебные 

обряды и обычаи кыргызов».   В первый год  (2019 г) анкетирование проводилось в 

долинных районах северной части Кыргызстана- в Тюпском районе Иссык-

Кульской области, городе Токмок, Кантском районе Чуйской области, а также в 

новых жилмассивах вокруг Бишкека. Всего было опрошено 300 человек. Для 

эффективного использования результатов полевых исследований на основе   

собранных материалов  на сегодня  разрабатывается БД «Свадебные обряды и 

обычаи кыргызов». БД  состоит из 4 реляционной таблицы. На сегодня  были 

внесены в БД более чем 15 тыс. записи. Первоначальные результаты БД  в 

конкретных измерениях подтверждают эмпирическое наблюдение происходящие 

изменения в современных кыргызских свадебных обычаях и обрядах.  В целом, 

разного рода запросы и отчеты полученные из БД  показывают, что общепринятой 

свадебной обрядности как и раньше для кыргызов нет. Тем не менее, несмотря на 

региональные различия в основных моментах свадебной обрядности, ритуале и 

символике у всех групп кыргызов появляются ранее  не присущие схожие черты и 

они имеют четкую этническую специфику. Работа над БД  будет продолжена, оно 

не только  будет наполняться, а также  в результате откорректировки некоторые 

вопросы анкеты, а также  расширения их, разделяя на несколько вопросов для 

последующих экспедиций, с учетом сопоставимости  показателей в динамике. 

Главная задача создаваемой БД заключается в том, что бы сделать максимально 

доступной информацию, содержащие сведения о свадебных обрядах кыргызов с 

учетом региональных особенностей. Любая информация из БД может быть 

использована в различных областях исследования, а также  использоваться в 

практической деятельности для заслона непомерных и неоправданных затрат.[21] 

Дальнейшее  цифровизации общества в скором будущем  приведет  к 

сплошной оцифровке  аналоговые источники и разработки единых требований к 

описанию оцифрованных источников или источников, рожденных в электронной 
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среде. Разделение источников как цифровое и аналоговое, т.е. нецифровые 

носители информации будет оставаться, в аналоговые источники как один из типов 

исторических источников  и в будущем не исчезнет. В работе с источниками  

созданные в условиях цифрового общества должны быть взяты за основу   

разработанные в классическом источниковедении основные положения.       

Опираясь на них  необходимо проводит специальные исследования о видах  

цифровых источников, и их классификации.  Решение  этих вопросов  позволить 

применять к ним эффективно ранее разработанные научные методы, а также  

разработки новых.    
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 Ф.Т. Баитова п.и.к.,   

 И. Арабаев атындагы КМУнун докторанты  

 

1873-1876-жылдардагы элдик кыймылдын жыйынтыктары 

(тарыхый анализ)  

 

 Аннотация: Кокон хандыгы Фергана өрөөнүнүн аймагында жашаган 

элдердин тарыхындагы эң катаал мезгилдердин бири болуп саналат. Изилдөөдө 

өзгөчө орунду Исхак Асан уулу Полот хандын боштондук көтөрүлүшү ээлейт. 

Себеби, бул мезгилде кыргыз элинин турмушу көптөгөн глобалдык окуялар 

болгондугу менен шартталган, алар азыркы мезгилге чейин аз изилденгенине 

байланыштуу талаш-тартыш маселелер жаралууда. Макалада элдик боштондук 

кыймылга тарыхый анализ жүргүзүү жана андагы Исхак Асан уулунун ордун 
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аныктоо. Макалада элдик-боштондук кыймылдын тарыхый өбөлгөлөрү, 

жыйынтыктары жана натыйжалары каралган. Ошондой эле кыргыздардын 

жана Фергананын башка элдеринин биргелешкен боштондук аракеттеринин 

мүнөзү көрсөтүлгөн. Эмгектин илимий жаңылыгы бул мезгилдеги Кокон 

хандыгынын саясий турмушуна кыргыздардын түздөн-түз таасирин изилдөөдө 

турат. 

Негизги сөздөр: Кокон хандыгы, элдик кыймыл, Россия империясы, улуттук 

курам, антифеодалдык кыймыл, антиколониялык мүнөз. 

Аннотация: Кокандское ханство является одним из сложнейших периодов в 

истории народов, проживавших на территории Ферганской долины. Особое место 

в исследовании  занимает освободительное восстание Исхака Асан уулу Пулат 

хана. Это обусловлена тем, что данный период в жизни кыргызского народа был 

насыщен многими глобальными событиями, которые до сих пор продолжают 

оставаться малоизученными и оттого являются дискуссионным. В статье 

определяется и дается исторический анализ народно-освободительного движения 

и роль Исхака Асан уулу в нем. В статье рассмотрены исторические предпосылки 

народно-освободительного движения, итоги и последствия. Показано, также, 

характер совместных освободительных выступлений кыргызов и других народов 

Ферганы. Научная новизна работы заключается в исследовании непосредственного 

влияния кыргызов в политическую жизнь Кокандского ханства в этот период.  

Ключевые слова: Кокандское ханство, народное движение, Российская 

империя, национальный состав, антифеодальное движение, антиколониальный 

характер.  

Annotation: The Kokand Khanate is one the most difficult periods periods in the 

history of the peoples living on the territory of the Fergana Valley. A special place in the 

study is occupied by the liberation uprising of  Iskhak Asan uulu Pulat khan. This is due 

to the fact that this period in the life of the Kyrgyz people was full of many global events 

that still remain poorly understood and therefore are debatable. The purpose of the study 

is to identify and give a historical analysis of the people’s liberation movement and the 

role of  Iskhak Asan uulu in it. 

The task of the study is to analyze the works devoted to the issues of the uprising in 

the Kokand khanate. The article deals with the historical background of the people’s 

liberation movement, the results and consequences. It also shows the nature of the joint 

liberation actions of the Kyrgyz and other peoples of Fergana. The scientific novelty of 

the work lies in the study of the direct influence of the Kyrgyz in the political life of the 

Kokand khanate during this period. 

Key words: Kokand Khanate, popular movement, Russian empire, national 

composition, anti-feudal movement, anti-colonial character.  

 

Кокон хандыгынын тушундагы ири көтөрүлүштөрдүн бири 1873-1876-

жылдардагы элдик кыймыл саналат. Элдик боштондук кыймылга чейин өсүп 

жеткен бул көтөрүлүштү Полот хан деген ат менен ичкилик кыргыздарынын 

бостон уруусунан чыккан молдо Исхак Асан уулу жетектеген [4.66-б.]. Бул 

кубаттуу элдик-боштондук кыймыл Орто Азия элдеринин тарыхына «Полот 

хандын көтөрүлүшү» деген ат менен кирди. Көтөрүлүшкө жана анын жетекчиси 

Исхак Асан уулуна баа берүү боюнча кыргыз тарыхнаамасында бүгүнкү күнгө 

чейин бирдиктүү пикир жок. Маселен, К.Үсөнбаев көтөрүлүштүн акыркы 

этабынын (1875-1876) жүрүшүн изилдеген эмгегинде көтөрүлүштү ―реакциячыл‖ 

мүнөздө, анын жетекчисин феодалдык-хандык тартипти кайтарууга умтулган 

―реакциячыл фигура‖ деп эсептейт [5.66-67-бб.]. Совет тарыхнаамасынын айрым 
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өкүлдөрү элдик көтөрүлүштөрдү ―тап күрөшү‖, ―эзилген элдердин эзүүчүлөргө 

каршы күрөшү‖, ―Кокон бийлигинин эзүүсү‖, ―боштондук күрөштөр‖ сыяктуу 

Россия империясынын аймагындагы дыйкандар көтөрүлүшүн сүрөттөөдө 

колдонулган шаблондор, формулалар менен жазууга мажбур болушкан.  

Постсоветтик мезгилде элдик кыймылдар боюнча жаӊы тарыхый шартта, 

илимий булактардын негизинде бир катар илимий эмгектер, макалалар жарык 

көрдү. Алардын катарына белгилүү окумуштуулар Т. Кененсариев, Х. Бабабеков, 

Ж. Алымбаев, К. Молдокасымов ж.б. эмгектерин кошууга болот. Кыргызстандын 

тарыхнаамасында олуттуу эмгек жаратып, көтөрүлүштүн мүнөзүн, кыймылдаткыч 

күчтөрүн ачып, жаӊы илимий концепцияларды жаратууга жетишкен окумуштуу Т. 

Кененсариев болду. Өзбек тарыхчысы Х.Н. Бабабеков 1873-1876-жылдардагы 

элдик кыймылды жалпы тыянактап, анын башында турган жетекчилерине 

төмөндөгүдөй баа берет: ―Жалпысынан алганда бул көтөрүлүш дүйнөлүк эл аралык 

кыймылдардын тарыхында татыктуу орун алып, өзүнүн сабактарын калтырды. 

Козголоӊдо алдыӊкылардан болгон Полот хан, Абдуллабек жана башкалар 

өздөрүнүн мекенчилдиги, кайраттуулугу, уюшкандыгы, патриоттук сапаттары 

менен келечек муундарга  өрнөк болуп калышты.  Алар мекендин, элдин эркиндиги 

үчүн жанын курман кылышты. Полот хан дарга асылып, багынбаган Абдуллабек 

Меккеге бараткан жолдо орус чалгынчылары тарабынан өлтүрүлгөн. Полот хан, 

Абдуллабек сыяктуу эл баатырларынын ысымдары түбөлүккө сакталат‖ [1.58-б.]. 

Ушуга байланыштуу көтөрүлүштүн жыйынтыктарын, натыйжаларын булактарды 

жана оозеки материалдарды изилдөөнүн негизинде жаңыча өңүттөн талдап чыгууга 

аракет кылдык.  

1876-жылдын башында Фергана өрөөнүн өз кучагына алган элдик-боштондук 

кыймыл басылды. Кыймылдын жыйынтыгынын бири 1709-жылдан 1876-жылга 

чейин 167 жыл жашаган Кокон хандыгынын жоюлушу болду.  

Советтик тарыхнаамада маркстик-лениндик методологиянын негизинде 

Кокон хандыгы деспоттук, артта калган мамлекет катары мүнөздөлгөн, ошону 

менен бирдикте Кокон хандарынын баскынчылык саясаты артта калган 

мамлекеттерге таандык  катаал мүнөздө  болгон.  

Кокон хандыгы артта калган патриархалдык мамлекеттик түзүлүш 

болгондуктан эртедир-кечтир жоюлмак. Орусия империясы чыгыш чет-жакаларга 

колониялык көз артуу менен Фергана өрөөнүндө жергиликтүү калктын эркине 

карама-каршы колониялык каратууларды ишке ашырган. Ошентип, бул процесс 

1876-жылдын 19-февралында Кокон хандыгынын Россияга кошулушу жөнүндө 

расмий жарлык чыкканда аяктады [6.с.90]. Кокон хандыгынын жоюлушуна анын 

акыркы өкүмдары Исхак Асан уулу-Полот хандын өлүмү тарыхый чекит болду 

жана анын өлүм алдындагы кайраттуулугу элдин маанайын дагы бир жолу көтөрдү. 

33 жашка жаңы эле толгон Исхак Асан уулу 1876-жылдын 1-мартында жарык 

дүйнө менен кош айтышты [7. 87-б.]. 

Кырдаалдын татаалдыгы, согуштук абал, орус баскынчыларына каршы 

күрөштөрдөн жапа чеккен мамлекеттин экономикалык абалынын төмөндүгү  

көтөрүлүшчүлөр жетишкен бийликти жана тынчтыкты сактап калууга шарт түзө 

алган жок. Ошондуктан Полот хандын хандык бийлиги негизинен басып келе 

жаткан Орусия империясынан коргонуу, жаңы бийликти жактырбаган ички 

душмандардын каршылыгын басуу менен гана чектелип калган. 1873-76-

жылдардагы элдик кыймылдын эң кайгылуу күндөрүнүн бири катары орус 

баскынчыларынын Эки-Суу арасына жүрүшү эсептелет.  

1873-76-жылдардагы элдик кыймыл Борбордук Азиядагы улуттук-боштондук 

элдик кыймылдардын тарыхында чоң роль ойногон. Бул кыймылды негизинен 
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Кокон хандыгында болуп өткөн бардык мурунку көтөрүлүштөрдүн натыйжасы 

десек болот. Калктын басымдуу бөлүгү өздөрүнүн абалына нааразы болгон, 

ошондуктан Полот хандын көтөрүлүшү Кокон хандыгынын бүт аймагын, ошондой 

эле Түркстан генерал-губернаторлугуна караштуу айрым аймактарды да камтыган.  

1873-76-жылдарды өз кучагына алган антифеодалдык кыймылдан 

антиколониялык мүнөзгө чейин өсүп жетилген элдик кыймылдын ар бир этабынын 

өнүгүш эволюциясында өз ара ички байланышы, социалдык-экономикалык, саясий 

себептери бир тарыхый кырдаалдан улам жаралып, токтоп, кайра жаралган 

перманенттик мүнөздөгү кыймыл экендигин баса белгилешибиз керек. 

Бул кыймылдын саясый, экономикалык жана тарыхый мааниси өтө терең. 

Фергана өрөөнүн Орусияга каратуу процесси 1873-76-жылдардагы элдик кыймыл 

менен тыгыз байланышып, анын жүрүшүнѳ тикеден-тике кѳз каранды болгон. 

Элдик кыймыл алгач ―адилетсиз хан бийлигине каршы‖ (Кудаяр хан менен 

Насирдин бектин бийлигине каршы башталып), экинчи мезгилде Орусиянын басып 

алуучулук саясатына каршы – антиколониялык мүнѳзгѳ ѳтүп аяктаган. Бул 

окуялардын жүрүшү ошол эле мезгилде Фергана өрөөнүнүн Орусияга 

каратылышын тастыктаган.  

Ал эми экономикалык жагынан кыймылдын мааниси жер жана алык-салык 

маселеси менен байланышкан көйгөйлөр көтөрүлүштүн ар бир баскычында 

байкалбаса да кыймылдын аягында байкалбай койбойт.  

Фергана өрөөнүндөгү 1873-76-жылдардагы элдик кыймыл максаты, мүнѳзү, 

масштабы, социалдык жана улуттук курамы боюнча мүнѳздүү белгилерине карата 

эки чоң мезгилге бѳлүнѳт:  

1– мезгил 1873-74-жылдардагы Кудаяр хандын бийлигине каршы 

антифеодалдык кыймыл. Бул мезгил эки баскычтан турат: 

– 1873-жылдын жазы жана күзү – элдик кѳтѳрүлүштүн башталышы; 

– 1874-жылдын жазы жана күзү – кѳтѳрүлүштүн ѳѳрчүшү жана анын 

социалдык-этникалык курамынын кеңейиши.  

2–мезгил 1875-76-жылдардагы Орусия баскынчылыгына каршы 

антиколониялык мезгил. Бул мезгил үч баскычтан турат:  

– 1875-жылдын жаз айларынан 10-октябрга чейин Кудаяр хандын жана 

Насиридин бектин бийлигине каршы антифеодалдык жана Орусия саясатына 

каршы антиколониялык баскыч; 

– 1875-жылдын 10-октябрынан 1876-жылдын 19-февралына чейинки элдик 

кыймылдын эң жогорку антиколониялык баскычы;  

– 1876-жылдын жазынан күз айларына чейинки элдик кыймылдын 

басаңдоосу жана Түштүк Кыргызстандын Орусияга каратылышынын аякташы.  

 1873-76-жылдардагы элдик кыймыл Кокон хандыгынын ички жана тышкы 

саясатына жана Орусиянын басып алуучу аракеттеринин мүнѳзүнѳ жараша 

эволюциялык нукта ѳнүгүүдѳ жана ѳзгѳрүүдѳ болгон. Элдик кыймылдын 

жүрүшүндѳгү ар бир этаптагы фактылык материалдарга таянуу менен мүнѳздѳмѳ 

берүүгѳ болот. 1873-74-жылдарды камтыган биринчи мезгил прогрессивдүү 

максатты кѳздѳгѳн, алгач кыймыл чачкын жана чаржайыт аракеттер менен 

башталса да, жѳнѳкѳйдѳн татаалга ѳнүккѳн Кудаяр хандын бийлигине каршы 

антифеодалдык кыймыл болгон. 1875-76-жылдарды камтыган экинчи мезгил да 

прогрессивдүү максатты кѳздѳгѳн, бирок социалдык жана улуттук курам 

кеңейтилип, биринчи баскычында антифеодалдык жана антиколониялык 

максаттарды бирдей камтыса, 1875-жылдын 10-октябрынан экинчи баскычтын 

башталышы менен антиколониялык мүнѳзгѳ толук ѳткѳн.  
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Фергана өрөөнүндөгү 1873-76-жылдардагы элдик кыймыл ѳзүнүн 

масштабдуулугу, камтыган этникалык жана социалдык курамы, кѳздѳгѳн 

максаттары менен башка кѳтѳрүлүштѳрдѳн кескин айырмаланып, жогору турган. 

Жалпы жонунан кѳтѳрүлүшкѳ Кокон хандыгынын курамындагы жашоочу 

тургундары болгон кыргыздар, ѳзбектер, кыпчактар жана тажиктердин 

катышуусундагы көтөрүлүшчүлөрдүн саны, эгерде башында 200 болсо [3.б.131], 

аягында алардын санынын 200 миңге чейин жетиши менен массалык түрдѳ болушу 

бул кыймылдын XIX кылымдагы Орто Азияда болгон чоң жараян экендигин 

аныктап турат.  

1873-76-жылдардагы элдик кыймылдын тарыхый жыйынтыгы эки тараптуу 

мүнѳздѳлѳт: биринчиден, кыймыл жеңишке жетишкен. Кыймылдын жүрүшүндѳ 

кѳтѳрүлүшчүлѳр Кудаяр хан менен Насирдин бекти ордодон кууп чыгышып, аз 

убакытка болсо да эл каалаган Полот хандын бийлиги орногон. Экинчиден, 

кыймыл жеңилип да калган. Себеби экинчи мезгилдин үчүнчү баскычында 

кѳтѳрүлүшчүлѳр жеңилип, Фергана ѳрѳѳнү толугу менен Орусия империясынын 

карамагына каратылган. Бул тарыхый процесс ѳзүнүн прогрессивдүүлүгү жана 

реакциялуулугу менен да мүнѳздѳлүшү мүмкүн. Фергана тургундарынын Орусия 

империясына каратылышы алардын дүйнѳлүк цивилизациянын алкагына 

тартылышына мүмкүнчүлүк түзгѳн.  

Исхак Асан уулу Полот хан 1873-76-жылдардагы Фергана өрөөнүндөгү 

элдик кыймылды түздѳн-түз жетектеп, кыймылдын максатын, мүнѳзүн, карама-

каршылыгын, жеңишин жана жеңилишин бириктирип турган. Ѳз доорунда кыргыз 

эле эмес, жалпы Түркстан элдеринин азаттыгы, боштондугу үчүн күрѳшкѳн бул 

инсандын тагдыры ары татаал да, ары карама-каршылыктуу да болгон. Кыргыз 

тарыхнаамасында бул маселе жаңыдан гана изилдене баштаса да, анын 

ишмердигин тарыхый прогресстин алкагында турган жалпы Орто Азия элдеринин 

улуу тарыхый инсаны, элдик баатыры жана мамлекеттик ишмери деп баалоо туура.  

Пайдаланылган адабияттар: 

1. Бабабеков Х.Н. Пулатхон кузголони. – Ташкент,  1987.  

2. Кененсариев Т. Искак Асан уулу Полот хан. – Бишкек, КТК, 1997.  

3. Санжыра. Кыргызтаануу, Кыргыздар. 2-том. – Бишкек, 2017. – 548 б. 

4. Усенбаев К. Присоединение...// История Кыргызстана...– Бишкек, 1995. – 

272 с. 

5. Усенбаев К. Присоединение южной Киргизии к России. – Фрунзе, 1960. – 

189 с. 

6. Хасанов А.Х.  Народные движения в Киргизии в период Кокандского 

ханства. – Москва, 1977. – 93 с. 

7. Эгембердиев А., Амирсаидов А. История Кокандского ханства. 

Библиографический указатель с иллюстрациями XVIII век-1876 г. – 

Ташкент, 2007.  

Батилов Алмаз,  

колумнист «Спутник» радиосу 

 

Тажикстанда жарандык согуштун токтошуна Кыргызстандын салымы. 

Негизги сөздөр: Жарандык согуш, Тажикстан. 

Аннотация: Бул макалда КР 1992-1997 жылдарда Тажикстандагы 

жарандык согушту кандай салым кошкону тууралуу.  Ушул публикацияда 

Кыргызстандын аскер чалгынчылары, тынчтык орнотуучу батальону жана 
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дипломаттары эки айыгышкан тарапты элдештиргени каралат. Тажикстандагы 

тирешүүнүн коңшу мамлекеттерге тийгизген таасири. 

Ключевые слова: гражданская война, Таджикистан.  

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос вклад КР в 

прекращении гражданской войны в Таджикистане. Эта кровавое противостояние  

было в 1992-1997.гг. В этой публикации отражено взаимодействие военной 

разведки, миротворческого батальона и дипломатов Кыргызстана чтобы 

примирить две враждующие стороны. Негативное влияние гражданской войны в 

Таджикистане  на приграничные страны. 

Keywords: civil war, Tajikistan, 

Annotation: This article discusses the contribution of the Kyrgyz Republic to 

ending the civil war in Tajikistan. This bloody confrontation took place in 1992-1997. 

This publication reflects the interaction of military intelligence, a peacekeeping battalion 

and diplomats of Kyrgyzstan to reconcile the two warring parties. The negative impact of 

the civil war in Tajikistan on the border countrie 

 

27-июнда  коңшу Тажикстан улуттук элдешүү күнүн белгилейт. Себеби 25 

жыл мурда ушул күнү расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясы (ОТО) 

тынчтык келишим жөнүндө кол койгон. Коңшу өлкөдөгү беш жылга созулган 

жарандык согуш токтогон. Эске сала кетсек 1992-жылы Тажикстанда  кандуу 

тирешүү башталган. Расмий жана бейрасмий маалыматка таянсак ушул согуштун 

учурунда 100 миңден ашык адам курман болгон. Ошол эле убакта 100 миңден 

ашуун тажик жараны дайынсыз жоголгон. Андан тышкары миллиондон ашуун 

тажик атуулу Ата Мекенин таштап кетүүгө аргасыз болгон. 1997-жылы КР 

Тажикстанда жарандык согушту токтотууга төө көтөргүс эмгек кылган. Өзгөчө 

Кыргызтандын Коргоо министирлигинин аскер чалгын кызматы, тынчтык 

орнотуучу батальон жана дипломаттар зор салымын кошкон. Тилекке каршы бул 

коңшу мамлекеттеги кандуу тирешүүсү, 1999-2000 жылдары Баткен коогалыңына 

алып келген. Бүгүнкү күндө да коңшу мамлекетте жарандык согуштун саркындысы 

мурдагы постсоветтик аймакка гана эмес, Жакынкы жана Орто Чыгышта 

жайгашкан өлкөлөргө терс таасирин тийгизүүдө. Эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда  

коомчулуктун басымдуу бөлүгү жогоруда сөз болгон тарыхый факт тууралуу 

кабары жок. Анын үстүнө жакынкы убактагы  Тажикстандын Тоолуу Бадахшан 

автоном облусундагы толкундоолор жарандык согуштун кесепети. 

Биринчиден Тажикстан Советтер Союзунуну курамындагы өзгөчө 

республика болгон деп айтсак жаңылбайпыз. Анткени биринчиден Кытай жана 

Афганистан менен чек аралаш болгондуктан, бул мамлекет ―Чоң оюндун‖ 

чордонунда болгон. Анткени этникалык кыргыздар жашаган Мургаб районунун 

жанында стратегиялык мааниге ээ Вахан коридору жайгашкан. Нечен кылымдан 

бери Тажикстандын Памиринде ири державалар таасирин кеңейтүү үчүн тымызын 

күрөш жүргүзүп келген. [1]. 

Экинчиден Тажикстанда басмачылк кыймыл 1930-жылдардын ортосунда 

гана басылган. Буга далил 1920-жылдардын аягында Тажикстандагы 

басмачылардын корбашысы белгилүү улуту өзбек Ибрагим-бек Түндүк 

Афганистанда өзбек-тажик мамлекетин негиздөөгө аракеттенген. 

Үчүнчүдөн Афганистанда тажик улутундагылар мамлекеттин уюткусун 

түзгөн пуштундардан кийин экинчи орунду ээлешет. Ошондуктан Афганистандын 

теги тажик белгилүү талаа командири Ахмад Шах Масуд советтик менен афгандык 

кандаштарынын конфедерациясын уюштурууу тилеги болгонун россиялык 

илимпоз Борис Подипригора белгилейт. [2] 
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Төртүнчүдөн: Айрым изилдөөчүлөрдүн пикиринде Тажикстанда диний 

чөйрөнү советтик атайын кызматтар тыкыр көзөмөлгөнүнө карабастан, 

исламчылардын жашыруун уюмдары түптөлө баштаган. Мисалы 1970-1980 

жылдары УКМК менен КР аскердик чалгын кызматынын ардагери ардагери 

Качкын Саргазаков Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунда иштеген. 

Анын айтымында 1980-жылдардын башында Тажикстандын МККнын (КГБ) 

коллегиясында диний радикалдардын баш көтөрүп жатканы жөнүндө маселе 

талкууланган. Анткени, комитетке диний радикалдар жашыруун партиясын түзө 

баштап жана алардын айрым өкүлдөрү бийликке келгени тууралуу маалымат 

түшкөн. [3]. 

Бешинчиден 1985-жылы Советтер Союзунда башталган саясий жана 

социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр башталган. Мындан сырткары ошол 

жылдары СССРде башталган кайра куруу саясатынын натыйжасында, Балтика 

республикаларында Союздун курамынан чыгып кетүүгө улутчул кыймылдар 

түзүлдү. Бул кыймылдарды алар улуттук фронт деп аташды. Ушул 

республикалардагы негизделген улуттук фронттор Түштүк Кавказ менен Орто 

Азияга да таасирин тийгизди. Мисалы, өлкөбүздө ―Кыргызстан демократиялык 

кыймылы‖ негизделди. 1988-жылы Азербайжан менен Армениянын ортосунда 

Тоолуу Карабах үчүн согуш башталды. Грузиянын ичинде жарандык кагылышуу 

тутанды. 1989-жылы 15-февралда Афганистандан советтик аскерлер толугу менен 

чыгып кетти. Советтер Союзунун 40-армиясы бул мамлекеттеги жарандык согушка 

он жылга жакын катышкан. Тилекке каршы Афганистанда кандуу тирешүү 

токтогон жок. Тажикстанда да ―Исламды кайра жандандыруу‖ ―Растохез‖ жана 

―Лали Бадахшан‖ партиялары түзүлдү. Бул партиялар мурдагы коммунистик 

партиянын элитасына каршы күрөш жүргүзө баштаган. ―Исламды кайра 

жандандыруу‖ партиясын белгилүү диний ишмер Абдулло Нури жетектейт. 

Тажикстанда социалдык –экономикалык абал курчуган. Бийликке каршы күрөшкөн 

партиялар ―Бириккен тажик оппозиция‖аттуу өнөктөштүгүн түзөт. Бул  

бирикменин башчылыгына Нури шайланат. 

1990-жылы декабрда кошуна мамлекеттеги эки тараптын тирешүүсүнүн 

себептерин тактоо үчүн Кыргыз ССРнин жетекчилиги Тышкы иштер министри Ж. 

Түмөнбаеваны атайын Душанбеге жиберет. Анткени ал республиканын социалдык 

тармагында узак убакыт иштегендиктен,башка  союздук республикалардын ички 

социалдык-экономикалык абалын жакшы билчү жана белгилүү өкүлдөрүн таанычу. 

Адегенде Ж. Түмөнбаева расмий Душанбенин өкүлдөрү менен кезиккен. Андан 

кийин Бириккен тажик оппозициянын көрүнүктүү өкүлү СССР боюнча белгилүү 

журналист Отахан Латифи менен жолуккан. Түмөнбаева аны менен мурда тааныш 

болчу. Жаңыл Түмөнбаевна Душанбеден кайткан соң жетекчиликке Тажикстандагы 

курч абал жарандык согушка түрткү болорун жетекчиликке маалымат берген. [4]. 

1991-жылы декабрдын аягында СССР ыдырады. Расмий бийликти 

колдогондор менен опозициясынын жактоочулары ортосунда тирешүү башталат. 

1991 –жылы 24- ноябрда Тажикстанда биринчи жолу президенттик шайлоо өтөт. 

Бул шайлоодо теги ленинабаддык Рахмон Набиев жеңишке жетет. Анын башкы 

атаандашын жердиги памирлик, белгилүү режиссер Давлат Худоназаровду 

колдогон оппозициялык күчтөр менен диний күчтөр нааразылыгын билдирип, 

жактоочуларын бийликке каршы митингдерге катышкыла деп чакырык таштайт. 

Мындай карама-каршылык элди экиге бөлөт. Душанбенин Озоди аянтында 

Набиевди колдоп Куляб, Ленинабад жана Гиссар тобу митинг өткөрө баштайт. 

Ошол эле убакта оппозициянын таламын талашып Душанбенин Шахидон аянтында 

Каратегин, Тоолуу Бадахшан менен Ленинабаддын Матчин районунун өкүлдөрү 
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жайгашты. 1992-жылы 5-майда эки карама-каршы топтун ортосунда кан төгүлөт. 

Ушул кагылуушуунун айынан өлкөдө жарандык согуш башталат. Анын үстүнө 

исламчыл көз караштагы оппозиция көз караштары дал келбеген топтун мүчөлөрүн 

өлтүрө баштаган. Диний радикалдарга кошуна Афганистандагы исламчыл топтор 

согушкерлер, курал –жарак менен камсыз кылып турду. Оппозициянын 

жактоочуларын бийликтин тарапкерлери вовчик деп атаган. Анткени вовчик деген 

сөз ваххабизм көз карашын дегенди билдирчү.Расмий Душанбенин жактоочулары 

―Тажикстандын элдик фронту‖атындагы бирикмесин түзөт.Алар өздөрүн юрчиктер 

деп атады. Себеби юрчиктер СССРдин Коопсуздук Комитетинин даңазалуу 

жетекчиси жана өлкө башчысы Юрий Андропов туу тутчу. Тагдырдын тамашасы 

дегендей булардын лидери кылмыш дүйнөсүндө кадыр барктуу Сангак Сафаров 

болду. Ал түрмөдө баш аягы 23 жыл отуруп чыккан. Тилекке каршы мындай саясий 

тирешүү аймактар аралык согушка айланды. Советтер Союзунун учурунда 

Тажикстандын жетекчи кызматтарынын басымдуу бөлүгүн Ленинабад тайпасы 

ээлеген. Ал эми Куляб аймагынын кулундары жогоруда сөз болгон Ленинабад 

тайпасы  менен ынак болгондуктан, алар мамлекеттик күч түзүмдөрдө үстөмдүгүн 

орноткон. Ошол эле убакта бул эки тайпа Гарм, Тоолуу Бадахшан жана Гиссар 

чөлкөмүнүн өкүлдөрүн жогорку кызматка келтирбеш үчүн ар түрдүү бөгөт коюп 

келген. Ошондуктан тажик элинин арасында төмөнкү мазмунда макал жаралган: 

Ленинабад Тажикстанды башкарат, Куляб курал көтөрүп дайыма согушта жүрөт, ал 

эми Гарм чыгармачылыктын ордосу, Бадахшан болсо бийлеп жүргөнгө аргасыз. 

Анткени Гарм аймагынан атактуу жазуучу менен журналисттер чыккан. 

Тоолуу Бадахшандын уулдары менен кыздары искусство тармагын мыкты 

өздөштүргөн. Анын жыйынтыгында, беш жылга созулган жарандык согуштун оту 

күйдү. Анын үстүнө Тажикстандагы кандуу кагылышууга социалдык-

экономикалык абалдын начарлашы жана Афганистандагы согуш да ого бетер 

курчутуп жатты. 

Тажикстанда КР биринчи элчиси жана аскердик чалгын кызматынын 

офицери Эрик Асаналиев жогорудагы абалга төмөнкүчө мүнөздөмө берген: Ошол 

эле маалда кылмыш дүйнөсү да Тажикстандагы жарандык согуштун созулушуна 

абдан кызыкдар болду. Анткени, булар согушту пайдаланып Афганистандан 

Борбордук Азия өлкөлөрү аркылуу Россия жана Европага баңгизат ташууга жолду 

ачып, мыйзамсыз курал-жарак саткандын жолун өздөштүрдү. Кошуна 

мамлекеттеги жарандык согуштун натыйжасында 100 миңден ашык адам каза 

болуп, миллиондон ашуун киши башка өлкөдөн баш паанек издеп Ата Журтун 

таштап качканга туура келди.[5]. 

Анын үстүнө бир туугандар эки каршылашкан тарапка кошулуп бири-

бирине ок атышып, элдешпес душманга айланганы тууралуу КР  Коргоо 

министрлигинин запастагы полковниги А.Раджапов баса белгилейт. 1995-1998-

жылдары ал Жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн штабында Кыргызстандын 

Коргоо министрлигинин өкүлү болгон. Анын пикиринде жарандык согуштун 

учурунда тажик эли генофондунун алтын корун түзгөн кыз-уулдарынан 

ажыраган.[6]. 

1992-жылы эгемен Кыргызстан Коргоо боюнча мамлекеттик комитет деп 

аталган аскердик ведомоствосун түзөт. Бул ведомоствонун ичинде маалымат-

аналитикалык борбор деген структура түзүлөт. Бул структура аскердик чалгын 

кызматынын пайдубалын түзөт. Аны вьетнам жана афган согушунун ардагери 

подполковник Жумалы Кубатов түптөйт. Алгач анын катарында үч гана офицер 

болгон. Ошол эле жылы Тажикстанда жарандык согушту токтотуу жолдорун издөө 

үчүн КР вице-президенти Ф. Куловду өлкөнүн башчысы  А. Акаевдин тапшырмасы 
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менен Душанбеге барат. Аны Кубатов жана Тоолуу Карабахта согушкан дагы бир 

офицер коштоп барышкан. Эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөр абдан оор 

болгон. Расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясын элдештирүү боюнча 

стратегия иштеп чыга баштадык. деп Кубатов эскерген. [7]. Мындан сырткары 

Кубатов үзөңгүлөшү менен Тажикстандын жетекчилеринин бирин Душанбеден 

Бишкекке жашыруун алып келишет. Анткени ал оппозиция тарапка өтүп кеткен 

экен, ошондуктан өмүрүнө коркунуч туулган. Ал Кубатовдун үйүндө бир жума 

жашаган.[8]. Ф. Куловдун бул коңшу өлкөдө кандуу тирешүүнү токтотууда чоң 

эмгек кылганы жөнүндө А. Акаев жогорку баасын берген.[9]. 

Ал эми ошол убактагы расмий Алма-Аты согушуп жаткан Тажикстандын 

Казакстанга залакасын тийгизбейт деген пикирди карманган. Бул согушта 

Өзбекстан менен Кыргызстан бөгөт болот – деп Казакстандын жетекчилиги 

ойлогон. Тажикстандагы курч абал Өзбекстан менен Кыргызстанга терс таасирин 

тийгизе баштады. Дал ушул себептен коңшу расмий Ташкент, Тажикстан менен чек 

арасын толук жапкан. Тажикстандагы кандуу тирешүү башталганы расмий 

Бишкеке үчүн күтүүсүз болгонун ырамытылык дипломат Э. Асаналиев радио 

Спутник Кыргызстанга берген маегинде төмөнкүчө айтып берген: Кошуна өлкөдө 

кандуу кагылыш башталганда эле коопсуздук комитенин мурдагы төрагасы 

генерал-лейтенант Жумабек Асанкулов көрөгөчтүк кылып өлкөбүздүн туңгуч 

президенти А.Акаев менен анын командасына: Тажикстандагы кырдал сөзсүз 

Кыргызстанга залакасын тийгизет- деп бир нече ирет кайрылган. Ал 

Кыргызстандын жетекчилигине кошуна мамлекеттеги жарандык согушту 

токтотууга көмөк көрсөтүү менен өлкөбүздүн чек арасын бекемдеп, качкындарды 

кабыл алганга даяр болуш керек. Жакынкы келечекте согуш таалаасында атайын 

даярдыктан өткөн майда диверсиялык топтор үстөмдүк кылат. Ошон үчүн 

армиябыздын ичинде ар түрдүү шартта согуш жүргүзө ала турган атайын 

багыттагы ыкчам бөлүктөрдү түзүү жөнүндө сунушун киргизди. Белгилей кетсек 

ошол маалда мамлекеттибиздин жетекчилигинин арасында ―Кыргызстан Борбордук 

Азияда демократиянын аралы‖ ошондуктан, өлкөбүзгө эч ким кол салбайт 

армиянын кереги жок деген пикир болгон. Ошентсе да А. Акаев жана анын 

командасы Асанкуловдун сунуштарын кабыл алып, ага жогоруда айтылган 

маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк беришти. Жумабек Асанкулович КР аскердик 

чалгын кызматынын башчылыгына дайындалган. Ал үзөңгүлөштөрүнө таянып, 

Тажикстандагы жарандык согушту токтотууга Россия жана башка коңшу өлкөлөр 

менен кызматтушуга аракет кыла баштады. Мындан сырткары, ал алдын-ала 

айткандай кыргыз-тажик чек арасы аркылуу Тажикстандан он миңден ашык качкын 

баш паанек издеп келди. Алардын ичинде этникалык кыргыздар бар эле. Бул 

көйгөйдү чечүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкармалыгы 

менен тыгыз кызматташа баштадык. [10]. 

Буга чейин Кыргызстандын тынчтык орнотуу боюнча тажрыйбасы 

топтолгон. 1994-жылы расмий Бишкек Баку менен Еревандын ортосунда ортомчу 

болуп, атышууну токтотууга жетишкен. 

Ошол учурда Россиянын демилгеси менен КМШнын лидерлери БУУдан 

Тажикстанга тынчтык орнотуучу күчтөрүн жиберүү тууралуу өтүнүчү менен 

кайрылган. Бирок БУУнун жетекчилиги бул аскерлерди каржылаганга 

мүмкүнчүлүк жок жана алар дүйнө жүзүндөгү башка кагылуушуларды жөнгө 

салганга жибердик деген шылтоону айтып, аскерлерин жиберүүдөн баш тарткан. 

Анын үстүнө БУУнун мындай позициясына АКШ абдан таасирин тийгизди. Ошол 

эле убакта Вашингтон Тажистандагы жарандык согушка кийгилишүүдөн баш 

тарткан. АКШ Афганистандан Россияны сүрдүк, максатыбызга жеттик. Ал эми бул 
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өлкө Кремль таасиринин астында дегени менен Москва жана анын өнөктөштөрү 

алынан тайыса экен - деп умтулаганы жөнүндө маркум дипломат Эрик Асаналиев 

белгилеген.[11]. Анда расмий Москва БУУга Казакстан, Кыргызстан жана 

Өзбекстан менен биргелешип тынчтык орнотуучу батальондорду түзөлү деген 

өтүнүч менен кайрылган. БУУ аргасыздан дүйнөлүк тажрыйбада биринчи жолу 

мындай аскердик күчтөрду түзгөнгө уруксат берди. Жогоруда сөз болгон төрт 

мамлекеттин тынчтык орнотуучу батальондору Тажикстандагы согушту 

токтотконго чоң салым кошкон. 1993-1998 жылдары тажик-афган чек арасында 4 

миңден ашуун кыргызстандык аскер милдетин өткөн. Эң кызыгы 1990-жылдардын 

башында бир ирет  бул батальонго гуманитардык жардамды ошол убактагы ЖКнын 

депутаты Ө.Текебаев жеткизген. Ал эми белгилүү эстрада ырчысы Г.Кахарова 

концерт берген.[12].  

Белгилей кетчү жагдай  1995-жылы Казакстандын тынчтык орнотуучу 

батальонуна тажик согушкерлер кол салып. Бул батальон оор жоготууларга 

учураган. Ал эми кыргызстандык жоокерлер мындай жоготууларга учураган эмес. 

1993-жылы Тажикстандын Памиринде Бириккен тажик оппозициясынын 

согушкерлери Кыргызстандын тынчтык орнотуучу батальондун төрт аскери 

туткунга алган. Алар кыргызстандык жоокерлерди Түндүк Афганистандын Тахар 

аймагынын борбору Талукан калаасына өткөрүп жиберишет. Ал жерде Бириккен 

тажик оппозициясынын жетекчилиги менен штабы жайгашкан болчу. Анкарада 

Афганистандын президенти Бурханиддин Раббаниден Аскар Акаев төрт аскердин 

тагдыры тууралуу сураган. Ал алаканын жайып билбейм деген. Ошондо аскердик 

чалгын кызматына бул төрт жоокерди туткундан  алып чыгууга буйрук берилген. 

Бул атайын операцияны иш-жүзүнө ашыруу үчүн Асанкулов  подполковник Ж. 

Кубатов, подполковник А. Кадырбеков жана лейтенант А. Мамытовду жиберген. 

Себеби 1980-1981 жылдары Кубатов  860-мотоаткычтар полкунун контрчалгын 

кызматынын бөлүмүн жетектеген. Ал Түндүк Афганистандын Бадахшан 

чөлкөмүндө моджахеддерге каршы нечен атайын операцияларды өткөрүп, 

салгылашкан, өзгөчө эрдиги менен айырмаланган. Дал ушул себептен Кубатовду 

афгандык моджахеддер жакшы таанып калган. Жогорудагы үч офицер бул маселе 

боюнча Тажикстандын Бадахшан аймагынын бийлиги жана куралдуу оппозициясы 

менен жолугуп, алар колунан келген көмөгүн көрсөтүшөт. Ушул атайын 

операцияга Асанкуловдун дагы бир шакирти К. Саргазаков жардам берген. 

Жогоруда сөз болгондой ал Тажикстандын Памиринде коопсуздук жаатында 

иштегендиктен, бул аймактын шартын жакшы билчү. [13].  

Кубатов Түндүк Афганистандын Тахар чөлкөмүнө өтүп, аймактын акими 

жана расмий Кабулдун аскердик бөлүгүнүн командири менен жолугат. Булар аны 

дароо таанышып, жылуу тосуп алышат. Төрт аскерди бошотуу боюнча Кубатов 

маселе көтөрөт. "Генерал Асанкулов жана сенин аброюң үчүн көмөк көрсөтөбүз" 

деп экөө убада берип, сөзүнө турушат. Кыргызстандык жоокерлерди бошотууда 

Бириккен тажик оппозициясынын көрүнүктүү лидери да жардам берет. Кубатов 

төрт аскерди аман-эсен афган- тажик чек арасына алып чыгат. Ал жерден 

Кадырбеков менен Мамытов тосуп алат. Жолдон кетип бара жаткан учурда 

артынан Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрү кубалап, колго түшүрүүгө 

аракеттенишет. Бирок кыргыз аскер чалгынчылары  жеткизбей Кыргызстанга өтүп 

кетишет. Өзбек чалгынчылары кандай максат менен кубалаганы түшүнүксүз.[14].  

Эгемен КР тарыхында биринчи жолу аскердик чалгын кызматынын 

офицерлери чет өлкөдөн туткунга түшкөн жарандарды алып чыгуу боюнча 

ийгиликтүү атайын операцияны иш-жүзүнө ийгиликтүү ашырган. 1999-жылы 

Баткен кооголаңында аскердик чалгынчылар тыюу салынган ―Өзбекстан Ислам 
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кыймылы‖ террордук уюмунун согушкерлери барымтага алып төрт япон 

геологтору менен кыргызстандык аскерлерди туткундашат. Аларды экинчи ирет 

көз карандысыз КР тарыхында аскер чалгынчылар Ж.Асанкулов, Ж. Кубатов жана 

Э.Асаналиев буларды туткундан аман-эсен алып чыгышат. Бүгүнкү күндө да бул 

тарыхый факт да коомчулукка белгисиз. [15].  

КР аскер чалгын кызматынын башчысы Ж. Асанкулов куралдаштары менен 

мамлекеттин жетекчилигин Тажикстандагы абал тууралуу такай так маалымат 

менен камсыздап турган. 1994-жылы Асанкуловдун демилгеси менен Бишкекте 

расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясынын ортосунда биринчи ирет 

сүйлөшүү болгон. Андан кийин эки каршылашкан тараптын жолугушуусу 

Москвада өттү. Бул эки сүйлөшүүлөргө Кубатов менен Асаналиев Коргоо 

министрлигинин өкүлдөрү катары катышкан. Экөө расмий Душанбе жана Бириккен 

тажик оппозициясынын көрүнүктүү лидерлери менен жакындан таанышып, 

тамырын тартышкан. Бул факт көз карандысыз Кыргызстандын тарыхындагы 

уникалдуу окуя. Муну менен Ж.Асанкулов, Ж.Кубатов жана Э.Асаналиев өлкөнүн 

аскердик дипломатиясына чыйыр салышкан.[16]. 

1996-жылы Тажикстанда Кыргызстандын элчилигин ачууну ТИМдин 

башчысына Р.Отунбаевага Жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөрдүн штабында 

КРдин Коргоо министрлигинин өкүлү полковник А. Раджапов сунуштаган. Анын 

натыйжасында 1997-жылы Душанбеде Кыргызстандын элчилиги ачылган. [17]. 

Мындан сырткары 1995-жылы жогоруда айтылган А. Раджапов, коомдук 

ишмер Т. Батыркулов жана дипломат Э.Асаналиев Душанбеден Бишкеке темир жол 

аркылуу үч ирет этникалык кыргыздардын эвакуациясын уюштурушкан. Мындай 

да факт эгемен КР тарыхында биринчи жолу болгон.[18]. 

Тажикстандагы жарандык согушка Пакистан да активдүү аралашканы 

тууралуу КР Коргоо министирлигинин запастагы полковниги Р.Раджапов радио 

Спутник Кыргызстанга берген маегинде белгилеп кеткен. [19]. 

Э. Асаналиев Душанбе жана Бириккен оппозициянын лидерлери менен 

жакындан таанышып, алардын мүдөөсүн жана иш-чараларын тыкыр иликтеп 

турган. Эки тарапты элдештирүү үчүн БУУ Москва, Ашхабад, Исламабад, Тегеран 

жана Алматыда жолугушууларды уюштурду. Жадагалса, бул максат үчүн согуш 

болуп жаткан Афганистандын Хост шаарында да кезигишүү болду. Тилекке каршы, 

Э.Асаналиев Афганистандагы сүйлөшүүгө катыша алган эмес. Бирок ал калган төрт 

жыл бою жүргөн тажик сүйлөшүүлөрүнө такай күбө болуп, КР жетекчилигине 

Тажикстандын ички абалы жана сүйлөшүүлөр тууралуу тынбай маалымат берип 

турган. Алар ушул маалыматтарды аябай талдап, жарандык согушту токтотуу 

боюнча мамлекеттик деңгээлде стратегия иштеп чыгышкан. Бишкек Тоолуу 

Карабах кагылышуусун токтотуу боюнча тажрыйбаны колдонгон. [20].  

Расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясынын ортосунда чоң 

пикир келишпестик болгон. Э. Асаналиевдин бул процессти төмөнкүчө эскерген : 

Москвадагы сүйлөшүүлөрдө расмий Душанбе Кремлге таянып, экинчи тарапка 

үстөмдүк кылганга аракеттенди. Ал эми Тегеран, Исламабад жана Хостто өткөн 

сүйлөшүүлөрдө Бириккен тажик оппозиция ислам мамлекеттеринин жардамына 

таянып өз талаптарын коюп келди. Анын үстүнө Иран да эки тараптын ортосундагы 

сүйлөшүүлөргө таасирин тийгизүүгө умтулду. [21]. Дагы белгилей кетчү жагдай 

Тегерандагы эки каршылашкан тараптын сүйлөшүүсүндө Ирандагы КР элчиси М. 

Асеиновдун чоң салымы бар. 

Ошондуктан расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясы 

Кыргызстанда сүйлөшүүнү өткөрүүгө абдан кызыктар болгон. Анткени расмий 

Бишкек дайыма бейтарап позициясын карманган. Э. Асаналиев эки жактын 
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сүйлөшүүсү жөнүндө Радио Спутник Кыргызстан берген маегинде төмөнкү 

фактыларды белгилеген: 1994-жылы апрелде Москвадагы Тажикстандын бийлиги 

менен оппозициясынын ортосундагы жолугушууда мага расмий Душанбе 

делегациясынын жетекчиси "биздин суранычыбыз, эки тараптын ортосунда Бишкек 

көпүрө болуп берсин деп Аскар Акаевичке айта барыңызчы" деген өтүнүч менен 

кайрылды. Кийинки сүйлөшүүлөрдө тажик оппозициясы да айтып, алар да 

Кыргызстандын ортомчу болуп берүүсүн суранды. Эки тарап өлкөбүз 

Тажикстандын ички ишине кийгилишпей турганын, бейтараптуу саясат жүргүзө 

турганына көзү жетип, ишенди. Ошон үчүн 1997-жылы 16-18-майда Бишкекте 

өткөн сүйлөшүүдө буга чейин бир пикирге келбеген расмий Душанбе менен 

Бириккен тажик оппозициясы "Саясий маселелер жөнүндө" Протоколго кол койду. 

Белгилей кетчү жагдай, элдештирүү аракетинин учурунда Акаевдин энеси кайтыш 

болсо да сүйлөшүүлөргө баштан-аяк катышып, айыгышкан эки тарапты жогоруда 

айтылган келишимге кол коюуга көндүрдү. Бул протоколдун негизинде 27-июнда 

Кремлде эки тарап тынчтык жөнүндө келишимге кол коюу менен элдешүү 

процесси башталды. [22]. 

Ошентип беш жылдын ичинде Кыргызстандын саясатчылары, аскер 

чалгынчылары, тынчтык орнотуучу батальону менен дипломаттары Тажикстандагы 

кандуу тирешүүнү  токтотууга төө көтөргүс эмгек кылышкан. 

Акыркы 40-50 жылда дүйнө жүзүндө болуп жаткан ар түрдүү согуштар дагы 

эле басыла элек. Ал эми РФ менен КР жетекчилиги дипломатиялык ыкма менен , 

Тажикстандагы согушту токтоткон. Тилекке каршы өлкөнүн жетекчилиги ушул 

коңшу мамлекеттеги кандуу тирешүүдөн сабак албаганы 1999-2000 жылдары 

Баткен коогалаңына алып келген. Эң өкүнүчтүү 1994-жылы Тоолуу Карабахта 

Азербайжан жана  Армениянын ортосунда ок атпоо келишимин түзүүдө расмий 

Бишкек чоң салым кошкону тууралуу жөнүндө  өлкөбүздүн орто мектептер менен 

жогорку окуу жайлар үчүн жазылган тарых китебинде бир да сөз жок. Ал эми 1997-

жылы КР саясатчылары, аскер чалгынчылары, тынчтык орнотуучу батальону менен 

дипломаттары Тажикстандагы жарандык согушту токтотууда зор роль ойногону 

тууралуу болгону жогорудагы китепте жазылган эмес.  
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Историография изучения татар Кыргызстана в постсоветский период 

 

Аннотация: Макалада постсоветтик мезгилдеги Кыргызстан 

татарларынын тарыхын изилдөөнүн тарыхнамасы каралат. Совет бийлигине 

чейинки мезгилде татарлардын ичинен соодагерлердин, котормочулардын, 

кербенчилердин, мугалимдердин ишмердүүлүгүнө жаңыча баа берүү боюнча 

эмгектерге талдоо берилген. Анда өлкөнүн татарларынын эгемендик 

жылдарындагы демографиясына, тилдик жүрүм-турумуна, адабий мамилелерине, 

тарыхына арналган татаал эмгектер бар. 

Негизги сөздөр: Тарыхнаама, татарлар, Кыргызстан, тарых. 

Аннотация: В статье рассматривается историография изучения истории 

татар Кыргызстана в постсоветский период. Дается анализ работ по новому 

оценивающих деятельность купцов, переводчиков, проводников караванов, 

учителей из числа татар в досоветский период. Появляются комплексные работы 

посвященные демографии, языковому поведению, межлитеретурным связям, 

истории татар страны в годы независимости. 

Ключевые слова: Историография, татары, Кыргызстан, история.  

Abstract: The article is discussed the historiography of the study of the history of 

the Tatars of Kyrgyzstan in the post-Soviet period. It has given analysis works on the new 

assessment of the activities of merchants, translators, caravan guides, teachers from 

among the Tatars in the pre-Soviet period. New complex of researches is beginning to 

devoted to demography, linguistic behavior, interliterary relations, the history of the 

country's Tatars during the years of independence. 

Key words: Historiography,Tatars, Kyrgyzstan, history. 
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В постсоветский период, историография татар Кыргызстана обусловлена 

кардинальными политическими переменами в стране, связанными с 

деидеологизацией, исчезновением «запретных» тем, широким доступом к 

архивным документам и материалам, открывшими перед научным сообществом 

новые исследовательские перспективы. В связи с этим, расширилась 

методологическая база исследований, ранее ограничившаяся марксистским 

подходом [1:22]. Эти обстоятельства способствовали появлению новых работ, в 

корне отличающихся от работ советского периода. Исследователи на основе 

архивных документов и др. материалов стали из другого ракурса смотреть, 

анализировать и делать выводы о процессе присоединения края к Российской 

империи, на аграрную политику, на этнокультурные процессы, происходившие в 

крае в досоветский и советский периоды. К ним можно отнести работы М.В. 

Плоских [2:35], Д.Б. Сапаралиева [3:40], Е.Н. Хелимского [4:46], Т.К. Кененсариева 

[5:23], И.Ю. Бартеневой [6:11], А.Л. Салиева [7:39] и мн. др.  

Академик АН Кыргызской Республики М.В. Плоских [9:35], историк Д. 

Сапаралиев [10:40] на основе архивных материалов, показали роль татар в 

азиатских миссиях России в Среднюю Азию (не только в Кыргызстан), в качестве 

купцов, переводчиков и проводников караванов, а также в установлении первых 

дипломатических отношений. Они особо отмечают историческую роль Абдрахмана 

Нурмаметова, Муслюма Агаферова, Файзуллы Сейфулина и других представителей 

татарского народа, в установлении дипломатических отношений России с 

кыргызами. Авторы подчеркивает о доверии кыргызов к татарам, как к 

единоверцам, о возможности общаться с ними на едином тюркском языке, а также 

о принятии кыргызами татар как представителей царской власти. Работы выше 

указанных авторов концептуально отличается от аналогичных трудов советского 

периода. Фактологическая насыщенность, безупречная логика и основательная 

научная база является отличительной чертой данных работ.  

Т.Кененсариев [11:23] изучая земельную, переселенческую, торгово-

промышленную политику самодержавия в Кыргызстане отмечает о том, что еще до 

завоевания Кыргызстана Россией, татары вели активную разъездно-меновую 

торговлю среди кочевников-кыргызов. Их называли ―степными торговцами‖. Он 

более конкретно определил ―нишу‖, занимаемую татарами в торговле среди 

кочевников-кыргызов.  

Анализируя историю судебной политики царизма в кочевых регионах 

Туркестана А.Л. Салиев [12:39] дает оценку влиянию мусульман - татар на 

судопроизводство кочевых народов Туркестана. 

И.Ю. Бартенева [13:11], исследуя переселенческое движение в Кыргызстане, 

раскрыла изменившееся отношение царских властей к татарам после 

присоединения края в состав Российской империи. Об их мерах по ограничению их 

влияния на местное население. В советский период, затрагиваемые национальные 

вопросы, столь открытая критика колониальной переселенческой политики 

Российской империи, было бы невозможным. Об этих проблемах стали открыто 

писать лишь в постсоветский период.   

В постсоветский период, предпринимаются попытки переоценки 

деятельности татбригады, более детального изучения его истории и личностей, 

принимавших участие в составе данной бригады в победе и установлении 

Октябрьской революции в Средней Азии, а также на юге Кыргызстана. Данная тема 

стала объектом исследования Норихиро Наганава (Norihiro Naganawa) ученого 
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Центра славянских и евразийских исследований Университета Хоккайдо (Япония), 

а также А.Р. Бикбулатовой и Т. М. Аюпова [14:14].  

В годы независимости исследователи И.Б. Молдобаев [15:32,33], С.А. 

Мамытов [16:31], А.Р. Галимова [17:20], С.К. Алымкулова [18:7], Т.О. Бейшеналиев 

[19:12] выбрали объектом своих исследований этногенетические и культурные 

связи татар с кыргызами. И.Б. Молдобаев, в своей работе используя в качестве 

источника кыргызские эпосы, приводит интересные научные сведения о 

взаимосвязях кыргызов с этническими объединениями Поволжья, Волго-Урала, 

Северного Кавказа и Крыма [20:32]. Также, он отмечает наличие в эпосе «Манас» 

синонимов этнонима «татар» - «ногой», «ак-ногой», «кара-ногой», «сары-ногой». 

Автор не дает каких-либо пояснений к такой дифференциации татар в фольклоре 

кыргызского народа. Но, в целом на основе анализа материалов устного народного 

творчества, этнонимов И.Б. Молдобаеву удалось доказать существовавшие 

длительные связи между татарами и кыргызами, а также привести неопровержимые 

доказательства об их участии в этногенезе друг друга.   

Ученые-филологи С.А. Мамытов [21:31], А.Р. Галимова [22:20] изучая 

кыргызско-татарские литературные связи, взаимодействие поэзии двух народов, 

опираясь на материалы фольклора, межлитературные, поэтические контакты 

установили глубокие этногенетические связи, уходящие в глубину веков.  

Анализ динамики численности татар Кыргызстана со второй половины XIX 

до начала XXI века, можно проследить в научных исследованиях ученых Г.К. 

Кронгардта [25:24], В. Плоских [26:36], Н.Х. Кумсковой [27:27], А.Т. Кушубекова 

[28:28], А.Р. Бикбулатовой [29:19]. Они проводят сравнительно-сопоставительный 

анализ количественных и качественных изменений татар в составе населения.  

Определенный научный интерес вызывают работы исследователей 

постсоветского периода, изучающие дореволюционную систему образования 

Кыргызстана. Они повсеместно отмечают огромную роль татарской интеллигенции 

в системе образования Средней Азии, в том числе и в Кыргызстане. В их трудах 

заметны отдельные позитивные перемены в анализе системы образования данного 

периода, раскрытии природы джадидизма и становления светского образования. 

Авторы рассматривают джадидизм как идеологию религиозного и национального 

обновления, модернизации общества и жизни мусульман. К числу наиболее 

значимых работ можно отнести исследования А.А. Машкевича [30:30], А.Э. 

Кубатовой [31:25], А. Табышалиевой [32:41], М. Асипбаевой [33:8], А.Р. 

Бикбулатовой [34:15,18] и др. 

А. Табышалиева [35:41] дала определенную оценку данному процессу. 

Автор пишет: «Волжские татары, ознакомившись с европейской культурой 

становятся просветителями своих туркестанских единоверцев. В конце XIX –нач. 

XX вв., инициатива распространения и упрочения исламской веры среди кочевых 

народов, принадлежала татарам. Именно в среде татарской интеллигенции Крыма, 

Поволжья и Урала зародилась реформаторское движение – джадидизм, 

содержавшее идеи мусульманского единства народов Российской империи». 

Исследователь А.Э. Кубатова [36:25] рассмотрела джадидизм в Туркестане, 

как источник формирования народно-освободительного движения в регионе. 

Основное отличие данной работы заключается в том, что она совершенно 

справедливо, дает диаметрально противоположную оценку джадидизму, чем в 

советское время. Автор подчеркивает большую роль татарской интеллигенции в 

распространении этой идеи в регионе. Ей удалось раскрыть общественно-

политическую деятельность просветителей джадидистов. Работа насыщена 
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архивными документами и материалами, которые впервые введены в научный 

оборот. 

М. Асипбаева [37:8] анализируя систему образования северного 

Кыргызстана в конце XIX начале XX веков, акцентирует внимание на светской 

системе образования и подчеркивает роль татарской интеллигенции.  

Особый интерес вызывают работы авторов С.Н.Абдуллаева [38:1], Ж.А. 

Мамашевой [39:29], А.Р. Бикбулатовой [40:16,19], отражающие языковое 

поведение татар в Кыргызстане. Они отмечают общие тенденции присущие 

языковому поведению татар на всей территории страны, о сокращение доли татар, 

владеющих родным языком, о широком применении русского языка, а также о 

степени владения татарами кыргызским, узбекским языками.  

В постсоветский период возрос интерес исследователей к истории татар г. 

Пишпек. К ним относятся труды краеведа В.Г. Петрова [41:34], историка Т.М. 

Аюпова [42:9]. Известно, что в XIX — начале XX в. в Пишпеке, рядом с 

Центральным рынком компактно жили татары и башкиры, образовывая особую 

«татарскую» слободу (махалля). Ныне это часть улицы Пушкина г. Бишкек. В 

Пишпеке была не только Татарская улица, но и Искаковская (нынешняя 

Московская) названная по имени Искака Даульбаева — пишпекского купца, 

приложившего много усилий по благоустройству города. 

В советский период научные темы, изучающие этно-локальные особенности 

тех или иных народов, не соответствовали действующей на тот момент идеологии. 

Развал СССР, образование новых, национальных государств и др. политические 

преобразования привели к усилению национального самосознания. В результате 

появляются научные исследования, направленные на изучение истории этнических 

групп, их самоидентификации, материальных и духовных отличий и т.д. На этой 

волне, появляются исследования и о татарах Кыргызстана. Одним из первых 

фундаментальных, комплексных работ по истории татар и башкир Кыргызстана, 

написанных в постсоветский период, является работа А.П. Яркова «Татары и 

башкиры в Кыргызстане: Историко-культурный портрет» [44:47]. В данной работе 

автор, на основе глубокого научного анализа, показывает время и основные 

причины переселения татар на территорию страны. Он подробно останавливается 

на кыргызско-татарских этнокультурных связях, анализирует роль татарского языка 

в крае, до момента присоединения к Российской империи, рассматривает их вклад в 

развитие системы образования в регионе. Автор раскрыл роль татар в 

распространении идеи И. Б. Гаспринского в Кыргызстане, и их активное участие в 

социальных катаклизмах начала XX века. Исследователь показал вклад ученых и 

исследователей Татарстана в научное изучение края. Таким образом, А.П. Ярков в 

своих научных изысканиях подходит к проблеме изучения данной проблемы с 

исторической точки зрения, однако, вопросы этно-демографического, социального 

развития татар, автором не были рассмотрены. 

В Кыргызстане, на волне роста этнического самосознания, в местах 

массового проживания, татары стали объединяться в общественные организации. 

Только в Бишкеке таких организаций четыре: ООТБКЦ «Туган тел» Ассамблеи 

народа Кыргызстана, Общественное объединение «Союз татар Кыргызстана 

«Бердэмлек», Кыргызско-татарское общество дружбы и сотрудничества, 

Организация крымских татар «Ветанымыз Къырым». Также, подобные организации 

были созданы в областях и районах. По инициативе активистов и вышеуказанных 

организаций в Кыргызстане, были проведены более десятка научно-практических 

конференций [45:42,43]. Одна из первых научно –практических конференций 

организованная татарской интеллигенцией Кыргызстана состоялась в Бишкеке 24 
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апреля 1993 году на тему: ―Татарский народный эпос ― Идегей‖ и современность‖, в 

том же году 14 ноября совместно с ТБКЦ ―Туган тел‖ и Институтом истории и 

НАН КР была организована следующая ―Татары в Кыргызстане‖ (1993 г., г. 

Бишкек), 12 марта 1994 года состоялась научно-практическая конференция на 

тему:―Золотой Орде 750 лет‖, в год 1000 летия эпоса Манас в апреле 1995 г. ―Вклад 

татарских ученых в манасоведение‖, в КРСУ в конце декабря 1998 г. состоялась 

конференция ―Татары Кыргызстана в XXI веке», по окончании, которых изданы 

сборники материалов. В докладах отражается роль татар-переселенцев в 

становлении и развитии региона, их вклад в социально-экономическое развитие, 

просвещение и культуру. На основе достоверных документальных фактов и 

воспоминаний очевидцев, в материалах воссозданы события разных периодов 

жизни татаро-башкирской диаспоры Кыргызстана. Данные материалы содержат 

богатый фактологический материал для дальнейших исследований проблем 

развития татар Кыргызстана.  

Ежегодно, более десяти лет подряд в Бишкеке проводятся конференции по 

инициативе д.м.н., профессора Р.К. Усманова [47:44] и Л.Ш. Сайдашева [46:38] 

«Медики-татары в Кыргызстане». По итогам конференций издаются сборники 

материалов, где большое место занимает автобиография, трудовая деятельность 

медиков татар и башкир. 

Благодаря возросшей активности татаро-башкирских общественных 

организаций в республике начали издание газеты «Туган тел» и журналов «Нур» и 

«Ирэк» (1996-1999 гг.)- печатного органа ООТБКЦ «Туган тел» Ассамблеи народа 

Кыргызстана, где были опубликованы статьи посвященные истории татар страны, 

материалы автобиографического характера, сведения о ветеранах Великой 

Отечественной войны и труда, о жизни и быте татарских семей, о межэтнических 

браках и т.д. Публикации данного журнала не носили собственно научного 

характера и были представлены, прежде всего, публицистическими и 

журналистскими работами. Несмотря на это, выпуск периодических изданий, 

проведение научно-практических конференций свидетельствует, во-первых, о росте 

этнического самосознания татар Кыргызстана в постсоветский период. Во-вторых, 

материалы периодической печати, конференций служат фактологическим 

материалом для исследования татарской этнодисперсной группы. 

В этот же период были изданы работы, посвященные татарам, выдающимся 

личностям Кыргызстана – Нагиме Абдулвалиевой [48:10,4,5], Халилу Ахмедовичу 

Рахматулину [52:13], Роберту Хасановичу Уразгильдееву [53:45] и другим.  

Также в постсоветский период на основе этносоциологических 

исследований, проведенных среди татар Кыргызстана в 2009, 2011 годах, были 

опубликованы работы А.Р. Бикбулатовой, отражающие историю формирования 

татарской диаспоры в Кыргызстане ее расселение, социально-культурное развитие 

этнодисперсной группы татар в стране [54:15-19]. 

Таким образом, историография изучения татар Кыргызстана постсоветского 

периода богата новыми архивными материалами, лишена идеологического 

давления и марксистко-ленинской методологии, отличается применением новых 

современных методов исследования, новым взглядом и подходом к данным 

историческим проблемам. Эти обстоятельства способствовали появлению трудов, 

детально рассматривающих ключевые моменты истории татар на территории 

Кыргызстана: 
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З.И. Галиева  

д.и.н., профессор КНУ им. Ж. Баласагына  

 

«Легендарный парламент» и становление суверенной кыргызской 

государственности 

 «Легендарный парламент». 

 Верховный Совет Киргизской ССР двенадцатого созыва (350 депутатов), 

осуществлявший  свою деятельность с апреля 1990 г. по сентябрь 1994 г., вошел в 

историю, как «легендарный парламент».  

Верховный Совет являлся  законодательным, распорядительным и 

контрольным органом государственной власти. Его правовой статус и полномочия 

определялись законодательными актами [1].  

Исключительные полномочия Верховного Совета: принятие Конституции и 

внесение в нее изменений; назначение выборов народных депутатов; решение 

вопросов национально-государственного устройства, отнесенных к ведению 

республики;  определение внутренней и внешней политической деятельности 

республики и др.  

В октябре 1990 г. полномочия Верховного Совета были несколько 

ограничены в результате передачи отдельных функций президенту (например,  

Президиум Верховного Совета был лишен права издавать указы, хотя мог 

принимать постановления в пределах своей компетенции и др.).  

Заседания Верховного Совета проводились не менее двух раз в год на 

сессионной основе. В межсессионный период его функции исполнял Президиум. 

«Легендарный парламент» функционировал на разломе эпох, волею судеб 

вовлеченный в водоворот важнейших исторических событий.  

Именно он стоял у истоков формирования суверенной кыргызской 

государственности, заложив правовую основу его деятельности после распада 

Советского Союза принятием двух исторических документов – «Декларации о 

государственном суверенитете Республики Кыргызстан» (15 декабря 1990 г.) и  

«Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан» (31 

августа 1991 г.) [2]. 
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Обе Декларации имеют колоссальное политико-правовое значение, 

поскольку они  провозгласили независимость, верховенство и самостоятельность 

государственной власти в Республике Кыргызстан, объявив ее «независимым, 

суверенным демократическим государством», с целостной и неделимой 

территорией, на которой действует только Конституция Республики Кыргызстан, и 

республика самостоятельно решает все вопросы, связанные с ее политическим, 

экономическим и национально-культурным строительством. 

Кыргызстан превратился в  полноправный субъект международного права, 

самостоятельно определяющий свою внешнюю политику, получив возможность 

устанавливать связи и заключать договоры с другими государствами,  участвовать в 

деятельности международных организаций.  

Фактически это означало начало нового этапа развития государственности 

кыргызстанского народа – этапа суверенного развития.  

Становление новых политических институтов.  

Следующим шагом на пути развития кыргызской суверенной 

государственности стало формирование новых государственных органов 

управления. 

 Институт парламентаризма в Кыргызстане, как отмечалось выше, возник 

на основе Верховного Совета Киргизской ССР, как органа советской эпохи, 

олицетворявшего идею полновластия Советов. Однако  продолжительное время он 

работал на непрофессиональной основе, собираясь два раза в год (сессионный 

режим работы). 

На  первой сессии Верховного Совета, состоявшейся 10–15 апреля 1990 г., 

были приняты законы республики о земле, о собственности, аренде и арендных 

отношениях и др., которые регулировали переход к рыночным отношениям.  

Эта же сессия избрала А. Масалиева  Председателем Верховного Совета, 

также наделив его  полномочиями главы государства.  

Но самым важным решением, по нашему мнению, стало утверждение 12 

апреля 1990 г. этой же сессией Верховного Совета  новой редакции статьи 6 

Конституции Киргизской ССР 1978 г., завершившей период безраздельной 

монополии на власть КПСС и открывшей путь для формирования политического 

плюрализма в республике. 

Институт президентства стал совершенно новым органом власти 

республики. Он был введен Законом «Об учреждении поста Президента 

Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 

Закон) Киргизской ССР» [3, с.248], принятым 24 октября 1990 г. внеочередной 

второй сессией Верховного Совета.   Мы считает, что это стало значимым шагом на 

пути становления реальной независимости, особенно в условиях распада Союза 

ССР. 

Согласно Закону главой Киргизской ССР является президент, которым 

может стать гражданин республики не моложе 30 и не старше 65 лет, владеющий 

государственным языком; причем одно и то же лицо не может быть президентом 

Киргизской ССР более двух сроков подряд (ст.114-1) [4]. 

Учреждение данного поста завершило процесс  искусственного соединения в 

рамках должности председателя Верховного Совета полномочий спикера парламента 

и главы государства, противоречившего принципам разделения власти. 

Президент наделялся значительным объемом полномочий:  глава 

государства и гарант прав и свобод граждан, гарант соблюдения Конституции и 

законов республики; он обеспечивал охрану и защиту суверенитета, безопасность и 

территориальную целостность республики;  представлял Верховному Совету 
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кандидатуры для назначения или избрания на высшие государственные должности 

(председатель Совмина, председатели Конституционного надзора, комитета 

народного контроля, Верховного суда и др.)  и др. [5].  

Важное значение имело избрание «легендарным парламентом» президента 

республики. Именно народные депутаты выдвинули кандидатуры на высший пост,  

к выборам допускались  кандидаты, которых поддержали не менее 50 народных 

депутатов. Кандидат, получивший больше половины голосов от общего числа 

народных депутатов, становился президентом [6].  

Несмотря на сильное противостояние между отдельными группами 

народных депутатов в Верховном Совете, 27 октября 1990 г.  депутаты избрали А. 

Акаева президентом республики,  пришедшего к власти в качестве компромиссной 

фигуры. Противостояние было настолько мощным, что, по мнению отдельных 

советских обозревателей, выборы могли привести к расколу или гражданской 

войне[7]. 

В Кыргызстане, в отличие от Азербайджана, Грузии, Молдовы и 

Таджикистана, все участники политического процесса (победители и побежденные) 

не стали оспаривать результаты выборов вооруженным путем. Каждая из сторон, 

понимая, что результаты выборов являются политическим компромиссом, и, что 

команда А. Акаева – переходное правительство, выразила готовность продолжать 

политическую борьбу в рамках демократического процесса, т.е. выборов [8, с.26].  

В декабре 1990 г. Верховный Совет принял Закон «О реорганизации 

системы органов государственной власти и управления в Киргизской ССР и 

внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской 

ССР». Он изменил параметры института президентства: 1) президент получил 

полномочия и главы государства, и главы исполнительной  власти республики; 2) 

именно он формировал состав Кабинета министров (создан вместо упраздненного 

Совмина) с последующим утверждением Верховным Советом; 3) он получил право 

отменять или приостанавливать действие постановлений правительства, актов 

министерств, государственных комитетов и ведомств Киргизской ССР в случае их 

несоответствия Конституции и законам Киргизской ССР; 4) он наделялся правом 

законодательной инициативы и др. [9]. 

Для того, чтобы президент имел возможность принимать решения по 

неотложным политическим и экономическим вопросам, не дожидаясь сессии 

Верховного Совета (она проводилась два раза в год), институт президентства был 

совмещен с институтом главы правительства, т.е. он был «вмонтирован» в 

исполнительную ветвь власти [10, с.96],  

Новшеством стало также  учреждение постов вице-президента и премьер-

министра, преобразование Совета министров в Кабинет министров; образование 

Конституционного суда и др. 

По мнению У. Чиналиева, в Кыргызстане были сделаны первые шаги по 

утверждению института президентства, но президентства советского типа, 

исходящего из всевластия Советов и подчинения им всех органов государственной 

власти. Тем самым делалась попытка соединить советские традиции с традициями 

мировой президентской практики, что изначально вело к многочисленным 

конфликтам и, в конечном итоге, было обречено на провал [11, с.121].  

С провозглашением независимости возникла необходимость принятия 

атрибутов государственного суверенитета. 3 марта 1992 г. «легендарный 

парламент» республики утвердил государственный флаг, 18 декабря – 

государственный гимн, а 14 января 1994 г. –  государственный герб Кыргызской 

Республики. 
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Конституция суверенной Кыргызской Республики 1993 г. 

Важной вехой на пути дальнейшего политико-правового развития 

республики стало принятие «легендарным парламентом» 5 мая 1993 г. 

Конституции Кыргызской Республики.  

Кыргызская Республика провозглашалась суверенной, унитарной 

демократической республикой, построенной на началах правового светского 

государства, суверенитет которой распространяется на всю ее территорию. 

Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в 

республике является народ (ст. 1, Конституция Кыргызской Республики) [12]. 

Конституция юридически закрепила уже реализуемое на практике 

разделение государственной власти на три ветви:  

 законодательную власть представляет и осуществляет однопалатный 

Жогорку Кенеш (этот термин введен в новую Конституцию вместо 

Верховного Совета);  

 исполнительную власть – правительство и местная государственная 

администрация;  

 судебную власть – Конституционный суд, Верховный суд, Высший 

арбитражный суд, судьи и суды системы правосудия (ст. 7).  

Конституция изменила параметры институтов парламентаризма и 

президентства. Существенным изменением стало разъединение функций главы 

государства и главы правительства.  

Президент является главой государства и представляет республику внутри 

страны и в международных отношениях; обеспечивает единство 

государственности, незыблемость конституционного строя, выступает в качестве 

гаранта Конституции и законов, прав и свобод граждан, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие государственных органов (ст. 

42).  

Он определяет структуру правительства; принимает прошения 

правительства об отставке; назначает Генерального прокурора, председателя 

правления Национального банка республики, глав государственных администраций 

областей и города Бишкек, глав дипломатических представительств республики в 

иностранных государствах и международных организациях; осуществляет 

досрочный роспуск парламента и др. (ст. 46) [12, с.65-68]. 

Жогорку Кенеш – однопалатный парламент, который является высшим 

представительным органом, осуществляющим законодательную власть и 

контрольные функции. Он состоит из 105 депутатов, которые избираются на пять 

лет (п.2 ст.45). 

Функции Жогорку Кенеша: 1) законодательные: внесение изменений и 

дополнений в Конституцию; принятие законов Кыргызской Республики; внесение в 

них изменений и дополнений, а также контроль за их исполнением; 2) финансовые: 

утверждение государственного бюджета Кыргызстана и отчета о его исполнении; 3) 

ратификация и денонсация международных договоров; 4) формирование 

государственных органов и контроль за их деятельностью (заслушивание отчетов), 

назначение или избрание должностных лиц: дача согласия на назначение Премьер-

министра и состава правительства, Генерального прокурора и Председателя 

правления Национального банка и др.; 5) определение основных направлений 

внутренней и внешней политики республики; изменение границ государства; 

решение вопросов войны и мира и др. (ст. 58) [12, с.71-73]. 

Правительство, как  высший орган исполнительной государственной власти 

во главе с премьер-министром (ст. 70), решает все вопросы государственного 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

124 
 

управления, в т.ч. разработку республиканского бюджета и обеспечение его 

исполнения; проведение бюджетно-финансовой, налоговой и ценовой политики; 

организацию и осуществление управления государственным имуществом; 

реализацию внешней политики республики и др. (ст. 73) [12, с.76-77]. 

Исполнительную власть в областях, районах и городах осуществляет 

местная государственная администрация (ст. 77) [12, с.79]. 

Судебная система по Конституции состояла из  Конституционного (высший 

орган судебной власти по защите Конституции), Верховного (высший орган в 

сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства), Высшего 

Арбитражного суда (разрешает споры, возникающие в экономической сфере и в 

процессе управления собственностью между хозяйствующими субъектами) и 

местных судов (ст. 79-84). 

Таким образом, с принятием Конституции Кыргызской Республики и ее 

государственной символики было завершено законодательное закрепление 

образования суверенной кыргызской национальной государственности.  

 Неоценимую роль в период  правового оформления суверенной кыргызской 

государственности сыграл Верховный Совет Киргизской ССР двенадцатого созыва 

– «легендарный парламент». Наше государство смогло преодолеть все трудности и 

противоречия суверенизации, основываясь на тех исторических решениях, которые 

были приняты благодаря усилиям народных депутатов «легендарного парламента». 
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Процессы адаптации переселенцев в Казахстане в XIX-начале ХХ века 

 

Аннотация: Макала XIX кылымдын -XX кылымдын башында 

иммигранттарга ылайыкташтыруу маселесине арналган. Казакстандагы 

царизмдин активдүү катышуу саясаты учурунда полиэтникалык коом иштелип 

чыккан. Экономикалык, социалдык жана маданий адаптациялоо ар кандай 

этностордо пайда болгон. Алар жергиликтүү калк менен байланышкан 

пункттарды табышкан, аларга ылайыкташтырылган жана өз ара көз-караштын 

өз ара аракеттенүү жана өз ара таасирине негизделген казак калкы менен өз 

ыктыяры менен интеграцияланган. 

Негизги сөздөр: Казакстан, адаптация, иммигранттар, царизм, торанчалар, 

полиетникалык коом 

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации переселенцев в 

Казахстан  в XIX-начале ХХ века.  В ходе активной переселенческой политики 

царизма в Казахстане сложилось полиэтническое общество. Хозяйственная, 

социальная и культурная адаптация происходила по разному у каждого этноса.  

Они находили точки соприкосновения с коренным населением, адаптировались к 

ним и сосуществовали, вольно или невольно интегрируясь с казахским населением 

на основе взаимодействия и взаимовлияния.    

Ключевые слова: Казахстан, адаптация, иммигранты, царизм, таранчи, 

полиэтническое общество 

Аnnotation: The article is devoted to the problem of adaptation of immigrants to 

Kazakhstan in the 19th and early 20th centuries. In the course of the active resettlement 

policy of tsarism, a multi-ethnic society developed in Kazakhstan. Economic, social and 

cultural adaptation took place in different ways for each ethnic group. They found 

common ground with the indigenous population, adapted to them and coexisted, 

voluntarily or involuntarily integrating with the Kazakh population on the basis of 

interaction and mutual influence. 

Keywords: Kazakhstan, Adaptation, Immigrants, Tsarism, Taranches, Polyethnic 

Society 

 

Особенностью Казахстана является исторически сложившийся 

полиэтнический состав населения. С момента обретения Казахстаном суверенитета 

одной из первостепенных внутриполитических задач правительства стало 

сохранение межнационального согласия. Изучение адаптации русских, немцев, 

поляков и других этносов, начавшаейся в ходе переселенческой политики царизма  

в XIX-начале ХХ века, является важным условием для формирования 

mailto:erlan.77@inbox.ru


Труды факультета Истории и регионоведения 

 

126 
 

общенациональной идентичности, укрепления этнической толерантности в 

обществе.  

Разные области Казахстана в тот период различались по этническому составу. 

Например, в Западном Казахстане в области Оренбургских казахов, Букеевской 

Орде, Уральском казачьем войске, кроме казахов проживали представители других 

национальностей: русские, татары, калмыки, армяне, башкиры, туркмены, узбеки, 

евреи, выходцы из стран Европы и другие. В области Сибирских казахов 

проживали русские, а также поляки, татары, башкиры, узбеки, кыргызы и др. 

Стремясь придать переселенческому движению организованный характер, 13 июля 

1889 года правительство России приняло специальное положение «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казѐнные земли и о порядке 

причисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежние времена». 

Конкретно определялись районы переселения в Семиреченской, Акмолинской, и 

Семипалатинской областях. В 1891 и 1892 годах это положение распространилось 

на Тургайскую и Уральскую области. Переселение крестьян из России 

сопровождалось изъятием земель у казахов. За период с 1885 по 1893 годы в 

Акмолинской и Семипалатинской областях было изъято у казахских шаруа 284 843 

десятины пахотной земли. Особенно большой поток переселенцев шѐл в 

Семиреченскую область. За период с 1868 по 1880 годы сюда переселилось 3324 

семьи, в связи с чем в 1891 году министерство внутренних дел закрыло Семиречье 

для переселенцев до особого распоряжения.  

В результате переселенческой политики в 1897 году в Степном крае доля 

русского населения составляла 20%, казахского – 77%, прочего, куда входили все 

остальные народы – 3%. В Туркестанском крае эти показатели выглядели 

следующим образом: русское переселенческое население – 3.7%, «коренное 

инородческое» - 94.4%, «прочее пришлое» - 1,9%. А в целом по Казахстану это 

показатели были таковы: переселенческое население к концу Х1Х века составляло 

– 11.9%, коренное – 85.7%, прочее – 2,4%. Как видно из приведѐнных данных, 

особенно сильному заселению переселенцев подвергался Степной край, где доля 

этой категории населения достигла 20%. 9 февраля 1897 года была проведена 

первая всеобщая перепись населения Российской империи, она охватила всю 

территорию Казахстана. На основе всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 года, на территории Казахстана  можно выделить три наиболее 

крупные этнические группы: казахи составили 74-78% населения, русские - 10-

13%, украинцы - 1-2% [1].  

В целом же национальный состав населения Казахстана выглядел следующим 

образом: из общей численности 4 млн. 147 тыс. чел., казахи составили 3 млн. 392 

тыс. чел., русские 454 тыс. чел. и представители других национальностей – 300 тыс. 

чел., например, в Казахстане проживало 55 тыс. татар, 55 тыс. уйгуров (таранчи), 30 

тыс. узбеков (сартов), 15 тыс. дунган, 10,5 тыс. мордвы. Переселение казаков и 

крестьян привело к большому притоку переселенцев в Казахстан из Европейской и 

Сибирской частей Российской империи. Так, в 1897 г. численность русских 

составила в Акмолинской и Уральской областях в среднем 25% их населения [2]. 

Это было следствием системной переселенческой политики. В результате на 

территории Казахстана сложилось полиэтническое население.  

Формирование полиэтнического населения также связано с переселением 

дунган и уйгуров из Кульджинского края Цинской империи. Их миграция в 

Семиречье и Северный Кыргызстан происходило в 1881-1883 годах. Всего сюда 

переехало 45 тысяч уйгуров (таранчи) и 5 тысяч дунган. Они расселились в долинах 

рек Усек, Чарын, Чилик, Талгар, Были организованы Жаркентская, Аккентская, 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

127 
 

Аксу-Чарынская, Малыбаевская, Кураминская и Карасуская волости. По переписи 

1897 число переселенцев составляло: дунган- 14130, уйгуров – 55999 человек [3].  

В освоении Казахстана Российской империей использовались не только такие 

рычаги, как казачья военная и крестьянско-переселенческая политика, но и такой 

фактор как иностранная иммиграция [4].  

Как известно по переписи 1897 года «прочее пришлое» население, куда 

входили иммигранты, составляли в Степном крае – 3%, в Туркестанском крае – 

1,9%, а в подготовительных материалах второй переписи Российской империи на 1 

января 1917 года  эти показатели уже составляли соответственно 4,3 и 3,3% [275].  

Таким образом, освоение территории Казахстана со стороны Российской 

империи происходило не только русскими и украинскими переселенцами, но и 

иностранцами - иммигрантами. Так, военный губернатор Семиреченской области Г. 

Колпаковский 9 января 1869 года распорядился: «Не упустительно составлять и 

доставлять по принадлежности ведомости об иностранцах, принявших русское 

подданство» [5].  

Одновременно с процессом переселения происходил процесс адаптации 

пришлого населения. В области животноводства, за долгое время его 

существования, сложились многие общие и местные традиции, касающиеся пород 

скота и ухода за ним, хранения и первичной переработки получаемых продуктов и 

т.д. Здесь в Казахстане русские переселенцы вынуждены были заниматься 

коневодством, обучаясь этому у казахов. Без доброго коня в ту пору хозяйствовать 

было невозможно. Отсутствие коня или наличие одной или нескольких лошадей 

определяло жизнеспособность и мощь хозяйства, поскольку лошадь была 

необходима и для сельскохозяйственных работ, и как фактически единственное 

транспортное средство. Основным занятием казахов, до начала коллективизации, 

оставалось кочевое скотоводство. Жизнеспособность экстенсивного скотоводства 

обращала на себя внимание не только казаков, но и переселившихся в Казахстан 

крестьян. «Нельзя удивляться, что русские поселяне, видя перед собою успех 

скотоводства у кочевых племен, – писал в середине XIX в. Ю.А. Гагемейстер, – не 

заготовляющих сухого корма для стад своих, не имеющих хлевов и укрывающихся 

от вьюг только в камышах, лесах и ущельях, сами более помышляют о количестве 

скота, чем о лучшем его призрении. Оттого довольствуются они устройством 

холодных хлевов, которыми скотина защищается только от буранов» [6].  

Здесь Гагемейстер имел в виду опыт скотоводческого хозяйства казахов – 

содержание скота на подножном корму в зимних условиях, применяемый в 

переселенческом хозяйстве степных районов, где русское население тесно 

общалось с казахами и имело возможность ознакомиться с их хозяйством. Русские 

крестьяне осваивали опыт в выборе удобных зимовок, с небольшим снежным 

покровом, защищенных от буранов; взаимовлияние казахского и русского 

населения проявлялось и в быту [7].  

В степных районах и русские крестьяне также стали пасти свой скот зимой на 

подножном корму, когда не хватало сараев и сена для стойлового содержания 

большого количества скота; только в лесостепной зоне держали его в хлевах, 

кормили сеном и мелко изрубленной соломой, посыпанной мукой. Летом же 

крестьянский скот ходил на примыкавших к селениям поскотинах, отделенных от 

пашен изгородями; осенью после уборки хлеба его выпускали на луг и поля. Во 

время весенней пахоты скот также пасли на подножном корму. Царской 

администрацией была создана комиссия, которая удостоверилась на месте, что в 

казахской степи, за отделением из нее округов отошедших в состав Семиреченской 

области, только Кокчетавский, часть Атбасарского и Семипалатинский округа 
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представляют выгодные условия для земледелия; остальная же степь, за редким 

исключением, единственно удобна для скотоводства. Лучшим доказательством 

тому было то, что казаки бросали земледелие и стали заниматься скотоводством, 

торговлей и мелкой промышленностью. Воздействие кочевой культуры казахов на 

пришлое русское население отмечал Н.М. Ядринцев, который утверждал, что 

«Заимствование инородной культуры, обычаев и языка русскими на востоке 

составляет несомненный факт» [8]. 

Немцы, переселившиеся в Казахстан в конце ХIХ – начале ХХ в., принесли с 

собой не только традиции германских земель, выходцами из которых являлись их 

предки, но и умения, хозяйственные навыки, сформировавшиеся в европейских 

немецких колониях Российской Империи. Пашенное земледелие и животноводство 

составляли основу традиционного хозяйства немцев. Главной земледельческой 

культурой немцев в Степном крае и Туркестане являлась пшеница, а также овес, 

просо, ячмень, картофель, бобовые, реже – кукуруза, лен и бахчевые. В Туркестане 

немцы пытались выращивать горчицу, анис и сладкий сорго. И если в южных 

регионах (например, в Аулиеатинском или Чимкентском уездах Сыр-Дарьинской 

области Туркестанского края) климатические условия позволяли немцам 

эффективно заниматься земледелием и на неорошаемых землях, то в Степном крае 

им приходилось сложнее. Достаточно суровые природно-климатические условия 

степной зоны (холодные зимы, частые засухи в летний период), острый вопрос с 

водоснабжением (орошением), нехватка земель для пастбищ, сенокосов, водопоев 

для скота – эти и другие проблемы значительно осложняли адаптацию хозяйства и 

хозяйственных занятий немцев к новым условиям проживания. Тем не менее, уже 

через 10-15 лет после переселения немецкие хозяйства окрепли, стали образцовыми 

и доходными в регионах: «…с присущей любовью к труду в короткое время 

немцам удалось организовать прекрасное культурное зерновоскотоводческое 

хозяйство и вместе с тем оживить унылый ландшафт степи своими чудными 

садами-колониями. Жилые и хозяйственные постройки здесь буквально утопают в 

зелени…многие из них развели фруктовые и ягодные сады. В немецких поселках и 

Туркестана, и Степного края немцы занимались не только разведением крупного 

рогатого скота, свиноводством и овцеводством, они также проводили большую 

племенную работу, выводили новые породы КРС и лошадей. В начале ХХ в. в 

меннонитских колониях Таласской долины была выведена аулиеатинская порода 

крупного рогатого скота и улучшена порода лошадей. По данным 

сельскохозяйственной переписи 1916 г. в Павлодарском уезде в лютеранском п. 

Розовка насчитывалось 777 голов скота, из них 228 – лошадей, 218 – КРС, 29 – 

овец, 302 – свиньи, а в меннонитском поселке Равнопольское – 493 голов скота, из 

них 178 – лошадей, 144 – КРС, 4 – козы и 167 – свиней. Если первоначально 

животноводство в хозяйствах немцев играло вспомогательную роль, как и 

различные ремесла, то к середине 1920-х гг. в некоторых хозяйствах немцев 

Семипалатинской области, в частности в п. Мариенбург Бель-Агачского района, 

соотношение между зерновым хозяйством и животноводческим в процентах 

составляло 65 и 35% соответственно; в поселке были представлены немецкая, 

полукровно-немецкая и местная породы крупного рогатого скота. В южных 

регионах Казахстана разведение лошадей и крупного рогатого скота стало иметь 

для многих немцев самостоятельное хозяйственное значение: «..у некоторых 

зажиточных крестьян, как Корнелиуса Янцена-старшего, Аарона Дика и 

Корнелиуса Валла имелись значительные стада породистых лошадей верхового 

типа…улучшенный скот продавался по всей Сырдарьинской области и за ее 

пределами…» [8]. 
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Немецкие крестьяне занимались мелким ремесленным производством и 

промыслами. Во многих поселках были кузницы, столярные мастерские, мельницы. 

В начале ХХ в., как в северо-восточных, так и южных регионах Казахстана, помимо 

изготовления молочных продуктов в домашнем подворье, у немцев существовали 

потребительские кооперативы, занимавщиеся переработкой молока и 

изготовлением масла, различных видов сыра и пр. Например, в 1909 г. в с. 

Романовка был открыт единственный в Туркестанском крае маслозавод, где 

имелось и сыроваренное отделение. В 1912 г. в немецких колониях Аулиеатинского 

уезда Сыр-Дарьинской области действовало 4 сыроваренных и 6 маслобойнных 

заведений кустарного типа; в первой половине 1920-х гг. в меннонитских селах 

Павлодарского уезда были созданы различные формы кооперации, которые в том 

числе занимались переработкой мясомолочной продукции и изготовлением масла, 

сыра, колбас [9]. 

Но несомненно первый опыт адаптации принадлежит казакам. Казачество на 

территории Казахстана Русское казачество на территории Казахстана складывалось 

в течение нескольких веков и состояло из нескольких территориальных групп, 

представлявших собой отдельные казачьи войска и отличавшихся по ряду 

организационных, хозяйственных и бытовых особенностей. Уральские, 

Оренбургские, Сибирские, Семиреченские казачьи войска были одной из основ 

политического, военного, хозяйственно-экономического и социокультурного 

присутствия России в Средней Азии вообще и в Казахстане, в частности. 

Уральские, оренбургские, сибирские и семиреченские казаки непосредственно 

соприкасались с местным казахским населением, входили с ними в сложную 

систему отношений. Несмотря на частые конфликты и стычки, были  и   мирные и 

взаимовыгодные контакты, сопровождавшимися торговлей, обменом, 

заимствованием технологий, культурных и хозяйственных навыков, а порой - 

натянутыми и враждебными, сопровождавшимися борьбой за земельные ресурсы, 

военными столкновениями, грабежами. Но при всей сложности взаимоотношений в 

отдельные моменты нашей истории казаки являли собой яркий пример гибкости и 

последовательности в сфере межэтнического общения. Казаки, жившие сначала на 

окраинах казахской степи, а впоследствии переселившись и в саму степь, при 

длительном совместном проживании с казахами, в силу численного превосходства 

иноэтнических соседей, ознакомившись с их домашним бытом, кочевым образом 

жизни и языком, сближались с казахами. Они находили точки соприкосновения с 

коренным населением, адаптировались к ним и сосуществовали, вольно или 

невольно интегрируясь с казахским населением на основе взаимодействия и 

взаимовлияния. Проживавшее в окружении казахов казачье население проявляло 

высокие коммуникативные способности [10]. 

Казахстан прошел долгий путь исторического развития и формирования 

современного полиэтничного общества, в котором создан и успешно 

функционирует механизм реализации государственной политики, межэтнического 

и межконфессионального диалога. За период независимости и государственного 

суверенитета наработан уникальный опыт сохранения мира, 

межконфессионального согласия, межэтнического диалога.      
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АРХАИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТА КОНЯ В КЫРГЫЗСКОМ 

ФОЛЬКЛОРЕ (на примере эпоса «МАНАС»)  

 

Аннотация: Макалада «Манас» эпосундагы тулпардын образынын 

архетипи, мында тулпардын байыркы касиеттери, аларга канат сиңирүү, 

адамдын сүйлөө жөндөмү, өзгөрүү жөндөмдүүлүгү ж.б.у.с. Ар бир тулпардын 

өзүнө гана мүнөздүү касиеттери бар, тулпарга таандык көптөгөн архаикалык 

элементтердин келип чыгышы шаман мифологиясына таандык. Көптөгөн 

эпикалык чыгармаларда баатырдын жана анын жоокер атынын образы негизги 

каармандар болуп, алар биригип, согушта гана эмес, баатырдын чыныгы досунун, 

бардык окуялардын активдүү катышуучусу катары сүрөттөлөт. 

Негизги сөздөр: тулпар (ат), архетип, Манас эпосу, Аккула, Мааникер.  

Аннотация: В статье рассматривается архетип образа тулпара в эпосе 

«Манас», где тулпару приписываются древние свойства, наделяя их крыльями, 

человеческой речью, умением преображаться и т.д. Каждый тулпар обладает 

некоторыми свойствами присущие только ему, происхождения многих 

архаических элементов, приписываемые тулпару относят к шаманской 

мифологии. Во многих эпических произведениях образ батыра и его боевого коня 

являются главными персонажами, они слиты воедино, описывается не только в 

батальных сражениях, но и как образ верного друга батыра, активный участник 

всех событий.  

Ключевые слова: тулпар (скакун), архетип, эпос «Манас», Аккула, 

Мааникер. 
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Annotation: The article deals with the archetype of the image of the tulpar in the 

Manas epic, where ancient properties are attributed to the tulpar, endowing them with 

wings, human speech, the ability to transform, etc. Each tulpar has some properties 

inherent only to it, the origin of many archaic elements attributed to the tulpar is 

attributed to shamanic mythology. In many epic works, the image of the batyr and his 

warhorse are the main characters, they are merged together, described not only in 

battles, but also as the image of a true friend of the batyr, an active participant in all 

events.  

Key words: fast horse, archaism, epos, Manas, Akkula, Maaniker. 

 

В эпосе «Манас» тулпар (скакун) наряду с эпическим героем является одним 

из центральных персонажей. Образ богатыря и его верхового коня слиты воедино, 

он не существуют отдельно, а личное имя богатыря включает в себя в качестве 

эпитета имя и название масти своего коня, которые произносятся вместе. 

Скакун – один из наиболее популярных образов эпического произведения. 

Благодаря эпосу «Манас», который донес до наших дней целую серию образа 

скакунов, начиная с фантастических образов до их реальных.  

Изначально архетип образа тулпаров во многих эпических произведениях 

был целостным, который вбирал такие древние свойства в изображении коней, как 

наделение их крыльями, человеческой речью, умении преображаться посредством 

оборотничества. 

В изображении коня в эпосе «Манас» четко сохранились архаические 

рудименты. Об этом свидетельствуют образы таких коней, как Чалкуйрук, Аккула, 

Мааникер, Алгара, Тайтору, Тайбуурул, Сарала, Кара жорго и другие. 

Однако, со временем сказочно-мифологическая окраска образов коней в 

эпосе «Манас» постепенно обретает реальные черты, сохраняя при этом какие-то 

архаические элементы, уже воспринимаются как образы реальных коней, в которых 

ценятся такие качества, как быстрота бега, выносливость, красота. В каждом коне 

ценится присущее ему качество, как например, что походе скакун может 40 дней не 

отдыхать и скакать в пустыне, не требуя воды и т.д. В этом описании есть доля 

гиперболизации, однако оно уже воспринимается не в сказочном плане. 

Истоки формирования образа коня в эпическом произведении восходят к 

шаманской мифологии, где конь используется шаманом в различных контекстах 

как средства достичь экстаза, т.е. «выйти из себя», что делает возможным 

мистическое путешествие……. «конь» дает возможность шаманам взлетать в 

воздух, достигать неба». Далее, «В мифологии коня доминирует не инферальный 

(подземный), а погребальный мотив: конь –мифический образ смерти и потому 

включается в идеологию и технику экстаза. Конь переносить умершего в 

потусторонний мир: он осуществляет «прорыв уровня», переход из этого мира в 

иные миры» [1]. Мифологизированная форма трактовки коня сохранились во 

многих тюрко-монгольских эпических произведениях. 

В эпосе «Манас» наряду с батырами их скакуны являются главными 

действующими героями в эпическом повествовании. Появления батыра на свет и 

его коня в одно время можно рассматривать как тотемическая связь, такие 

архаические представления свидетельствуют о древнем пласте эпоса [2]. В ряде 

сюжетов описывается как кобылица вскармливает своим молоком новорожденного 

героя и жеребенка, таким образом становятся молочными братьями [3]. В варианте 

С. Каралаева Аккулу Манас покупает на зерно у калмыцкого хана Карача [4]. 

В эпосе «Манас» во всех сюжетах при описании тулпаров сказители-

манасчи подчеркивают их отдельные скаковые качества, придают им какие-то 
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особые свойства, только им присущие. Так, Аккула конь Манаса занимает в эпосе 

среди тулпаров главенствующую роль. Образ этого боевого коня описывается не 

только в батальных сражениях, но и как образ верного друга батыра, активный 

участник всех событий. 

Сказители эпоса «Манас» описывают боевого коня, не скупясь на эпитеты, 

гиперболизации, сравнивая его подобно "соколу, стремительно бросающемуся на 

свою жертву"; "копыта превращаются в горящие угли"; "копыта – словно слиток 

железа, стать – как у марала; чуткие уши как камыш, … при беге стремительно 

строен, словно стрела". "На его (Аккула) ушах "горят свечи", когда он бежит, 

копыта превращаются в "горящие угли", а венцы у копы едва не вспыхивают" (от 

быстроты) [5]. 

Иной образ дается другому коню Мааникер, он принадлежал Көкөтөй-хану, 

его конь отличается от других скакунов своей быстротой, красотой и 

покровительствующим качеством. Этот богоизбранный конь рожден для чести 

мусульман, он является священным. В эпосе «Манас» есть такой эпизод: во время 

поминок Көкөтөй-хана вражеский богатырь Коӊурбай настаивает перед его сыном 

Бокмуруном, чтобы он подарил ему коня Мааникер, угрожая нападением в случае 

отказа ему, когда об этом сообщают Манасу, он был разгневан и сказал: 

                                  Прежде чем отдать Мааникера 

Считайте тогда мертвым Манаса! [6] 

Отдать Мааникера врагу равносильно признанию поражения, поскольку 

Мааникер неприкосновенный, табуированный конь, конь, покровительствующий 

кыргызам, потеря такого коня – есть потеря своей независимости [7]. 

В другом эпизоде эпоса «Манас», Каныкей супруга Манаса, после смерти 

мужа возвращается к своему отцу Темирхану, где она пускает на скачки Тайтору, 

загадывая желания на удачную судьбу сына Семетея. Если Тайтору придет первым 

к финишу, то еѐ судьба, и судьба еѐ сына решиться благополучно, (поскольку образ 

Тайтору в эпосе изображается взаимосвязано с судьбой человека) дает право 

возвратиться на родину мужа вместе с сыном, и отомстить врагам, восстановить 

торжество правого дело сына…[8]. 

Сказители эпоса «Манас» широко употребляют различные формы 

гиперболы, сравнение эпитетов, параллелизм и рефрен, виды рифмы в изображении 

тулпаров. В эпосе образ любого коня связан с именем определенного богатыря, его 

хозяином, что стало своеобразной поэтической формой, обязательной для всех 

сказителей. 

При описании скакуна в эпосе существуют устоявшиеся эпитеты, которые со 

временем обрели формульный характер, такие, например, как: 

"Кара байыр казанат / породистый выносливый конь," 

                   "Калбыр өпкө жез билек/ с легкими подобно ситу,  

                    с ногами подобными меди"/. 

Данные эпитеты характерны для всех сказителей, которые могут 

употребляться в различных сюжетных ситуациях. 

Следует отметить, что сказители употребляли более сложные эпитеты – 

метафорическую, которая обрела формульный характер, как например: 

"Маӊдайында багы бар, кулагында шамы бар" 

                          /Лоб его отмечен счастливой звездой,  

                          в ушах у него светятся свечи/.  

В данном случае имеется переносный смысл поэтического приема, и 

является наиболее устоявшимся и архаическим. Так вихрем мчится Мааникер 

описывается следующим образом: 
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"Көкөтөйдүн Мааникер 

                                               Оӊ жагында кырк чалгын, 

            Сол жагында кырк чалгын…" 

       /конь/ Көкөтая – Мааникер 

                 /имеет/ с правой стороны крылья 

                                                с сорока разводами 

                /имеет/ с левой стороны крылья 

  c сорока разводами [9]. 

Вышеизложенный эпитет свойство коня Көкөтая как крылатого коня, 

традиционно усиливающего и подчеркивающего свойство коня, такую форму 

эпитета следует рассматривать как эпитет – сравнение, когда через определенное 

свойство коня, через сравнение этих свойств вырисовывается "портрет" того или 

иного скакуна. 

Сказители-манасчи часто употребляют в эпических сказаниях эпитет 

сравнение, образуя сложную и одновременно яркую образную картину небывалой 

величины скакуна. Во многих случаях сказитель сравнивает коня богатыря Манаса 

с громадой гор: "Тоодой болгон Аккула", "в этом случае эпитет определение 

"горообразный" (тоодой) одновременно выступает и в роли сравнения, таким 

образом подобные эпитеты одновременно являются и определительными 

эпитетами, и эпитетами сравнениями" [10]. 

К архаическим сравнениям относятся сравнения, связанные с древними 

культовыми образами животных как кулжа-архар (взрослый горный баран самец), 

кайберен/ покровитель диких жвачных животных/, марал (самка оленя), сказители 

очень часто сравнивают коней с указанными животным [11]. 

Другим распространенным видом в изображении коней являются 

гиперболизированные сравнения. В основном при описании внешнего вида 

скакуна, а также при описании необычайных его способностей, как в одно 

мгновения преодолевает большие расстояния, и сказители используют 

разнообразные виды гиперболизированного сравнения. Вот так характеризуется 

конь Аккула: 

"Балтыры бука белиндей 

        Басканы сырттын желиндей" 

           /Бедро словно бычья поясница,  

                Бег словно ветер в просторе/ [11]. 

Или же конь Мааникер: 

"Азуулары аркардай, 

                                               Төрт аягы чарадай 

         Алтмыш күндүк дайрадан 

                                               Аттап өтөр жан эле" 

                                               /Зубы как у архара 

                 Ноги словно огромные чаши… 

            Реку, которую в шестьдесят 

 Дней не переплывешь 

                         Одним прыжком преодолевал…[12]. 

В данном гиперболическом сравнении передаются и внешние свойства 

скакуна, и его быстрый бег, и выносливость. 

В эпосе «Манас» существует целый ряд сравнений однотипного характера, 

например, "как ветер", как "пущенная стрела", "бег словно ветер" и т.д. В другом 

месте эпоса сравниваются отдельные части тела коня с природными явлениями и 
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животными, так уши коня сравниваются со свечой, зайцем, попугаем, глаза скакуна 

Аккула с глазами архара, полной луной и т.д. 

В эпосе «Манас» встречаются более сложные формы описания коня с 

использованием иносказательной метафорической формой. Так при описании коня 

Аккула: 

"На лбу у него светится удача, 

                                       В ушах горит свеча 

                                      Создан он из вихря 

                                      На морде есть белая отметина 

                     Это животное словно птица яркокрашенная 

На правом бедре есть отметина 

              Душа его словно пущенная стрела» [13]. 

В этом фрагменте можно заметить, что наряду с метафорическими 

эпитетами сопутствует сравнение, из сплава этих троп дается образ коня. 

Во многих тюрко-монгольских эпических произведениях образ тулпара 

приобретает сакральность, он обладает даром речи, может заговорит со своим 

хозяином, «он ржаньем, фырканьем, ударом копыта, беспокойством предупреждает 

его о грозящей опасности и пр.», так в якутском эпосе «…конь трижды фыркнул, 

сказал речь, молвил слово, и … могли говорить кони человеческой речью» [15]. 

Следует отметить, что в кыргызских эпических произведениях гипербола 

является самым распространенным тропом, он часто употребляется при описании 

портрета богатыря Манаса, Эр-Төштүк, Алманбет и их тулпаров –скакунов. 

Таким образом, архетип образа тулпара в эпосе «Манас» может 

сравниваться с явлениями природы, вещами и предметами, такая однотипная форма 

сравнения характеризует об общем архетипе, сложившимся на ранних этапах 

развития эпоса. В эпических произведениях гиперболическая параллель между 

героем-богатырем и его конем должен быть формульный характер, т.е. под стать 

друг другу. Происхождения богатыря и коня должны быть необычны, им 

покровительствуют духи природы и животных, они проходят испытание судьбой, 

вместе в едином порыве преодолевают трудности и побеждают, а также погибают 

вместе. 
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Культура сегодня – это мощный инструмент духовно-эстетического 

развития личности, формирования общенационального единства и интеграции 

страны в мировое сообщество. Базовой опорой здесь остаются национально-

культурные корни, исторический опыт, лучшие традиции, а также сохранение 

собственного национального кода нации. Музеи, библиотеки, театры – это вектор 

политики страны, который направлен на обеспечение и сохранение историко-

культурного наследия народа. Первый Президент Н. А. Назарбаев отмечал, история 

каждой страны – это бесценное сокровище цивилизации. В музейных коллекциях 

экспозиции, экспонаты, архивные фотодокументы имеют практическую значимость 

для трансляции культурных кодов времени памяти поколений. Цель проектной 

деятельности и музейной пелагогики направлена на формирование социальных 

отношений, историко-культурных ценностей, воспитание нравственно-ценностных 

отношений молодого поколения к истории своего народа. 

Задачами музея является формирование личности через общекультурное 

начало, приобщение к богатствам национальной культуры и родного языка, 

сохранение этнических раритетов государства. Основным приоритетом развития 

личности является познание истории, развитие ключевых коммуникаций: 

общественно-политические, ценностно-духовные ориентиры, к социальному 

взаимодействию внутренней гармонии человека с внешним миром. Реализация 

образовательной программы осуществляется посредством координации, 

интеграции сотрудничества между музеями, вузами и школами, организации встреч 

с политиками, общественными деятелями, авторами научных проектов, проведения 

конкурсов детского творчества, интеллектуальных игр, обобщения опыта музейных 

уроков, лекций, семинаров, конференций, круглых столов. Проектирование новой 

модели в образовательной деятельности музея – это качественно новая парадигма, 

возникшая в контексте необходимости включения участника культурно-

просветительской деятельности в инновационные процессы. Интерес к наследию, 

по мнению многих ученых, закономерно возрастает в обществе на переломных 

моментах истории, когда ставятся вопросы о путях дальнейшего развития. 

Отвечая новым запросам современного посетителя, сферы культуры 

перестраивают свою работу с учетом особенностей региона и все чаще обращаются 

к инновационной проектной деятельности. На первый план выходят культурно-

творческие функции, их способность не только сохранять, но вырабатывать и 

актуализировать культурное наследие региона, «включать в современную культуру 

путем активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации». 

Научные сотрудники Библиотеки Елбасы реализуют проекты практической 

направленности.  
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Проектная деятельность – это результат «переживания» музеями Казахстана 

тех новаций, которые выработала за последние годы музейная педагогика, а вслед 

за ней образовательная деятельность, попытки осмыслить и реализовать инновации 

в музееведении детские программы.  

Следовательно, на сегодняшний день одним из важных аспектов 

современной культурно-образовательной деятельности музеев Казахстана, 

требующего пристального внимания является анализ проектной деятельности 

музеев в области музейной педагогики, как перспективного направления развития 

музейного дела. И как предсказывают специалисты: «Наиболее эффективным 

методом привлечения ресурсов, формирования долгосрочных стратегий и 

оперативного регулирования музейной деятельности станут партнѐрские, 

проектные и сетевые технологии». 

Проектная деятельность будет привлекать внимание исследователей в 

области образовательной деятельности музея. В проектах заложены «зѐрна 

будущего», они «возвышаются над поверхностью культурного моря и потому 

заметны каждому. Более того, они и придумываются затем, чтобы привлечь 

внимание, заявить о себе». 

В Казахстане насчитывается по официальной статистике на 2020 год 4,1 

тысяч библиотек, около 3,2 тысяч культурно-досуговых организаций, 245 музеев, 

65 театров, 94 кинотеатра, 39 концертных организаций, 132 парка культуры и 

отдыха.  

Особое место в культурно-образовательном пространстве столицы занимает 

музей Библиотеки Елбасы. Работа музея Библиотеки Елбасы нацелена на развитие 

гражданской позиции и патриотического сознания, толерантности, основанной на 

гуманизме, любви и уважении к языку, истории и обычаям казахстанского народа, 

сохранении и развитии его лучших традиций, формирования этических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями жизни общества.   

Воспитание как первостепенный приоритет начинается с Родины, оно тесно 

связано с историей и культурой. Поэтому строки из песни: «С чего начинается 

Родина? С картинки в твоѐм букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в 

соседнем дворе», знакомы многим, но для каждого человека существует свой ответ. 

Это родной дом, улица, мать и отец, друзья, школа. Это земля отцов, на которой 

рождались, жили, любили, трудились и защищали свою Отчизну наши предки. Их 

умелыми руками создавались сокровища уникальной культуры, строились города, 

осваивались необозримые просторы Великой степи. Из века в век на этой земле 

процветали торговля и ремесла, обрабатывались поля, паслись отары овец и табуны 

лошадей, ткались ковры, ковался металл, выпекался хлеб, в белоснежных юртах 

звучали вольные песни. Из поколения в поколение бережно хранились книги, 

письма, вещи – всѐ то, что могло бы рассказать о родных и близких. Старейшие 

рода составляли генеалогическое древо, писали родословную, по которой можно 

было изучать историю семьи, родного края, страны, иным словом, основы 

нравственных ценностей и духовных традиций.  

Воспитание как первостепенный приоритет в образовании является 

органичной составляющей культурно-просветительской деятельности Музея 

Библиотеки Елбасы. В своих выступлениях Первый Президент Республики 

Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев подчеркивает: «На сегодня обязанность семьи, 

детского сада, всей страны, народа – вырастить, воспитать и обучить поколение, 

которое соответствует требованию современного времени, разносторонне развитое, 

умеющее здраво мыслить, сформировавшимся национальным сознанием и 
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национальной психологией». Любовь к Родине – залог сильной и сплоченной 

нации. Чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к стране, родному 

краю – единственной, уникальной для каждого человека родной земле, данной ему 

судьбой, доставшейся от предков, связывающей его с духовной культурой своего 

народа, историческим прошлым, необходима целенаправленная, кропотливая 

работа. Система воспитания детей в Казахстане охватывает различные уровни 

образования, начиная с дошкольного. Учреждения дошкольного образования 

призваны формировать в воспитанниках первичные представления об 

окружающем мире, отношение к действительности, дать возможность 

почувствовать себя с самого раннего возраста гражданином своего отечества.  

В рамках Образовательной программы Музея Библиотеки Елбасы 

реализуется научно-просветительский проект «Музей и дети (азбука-путеводитель 

для самых маленьких)», разработанный в рамках программы «Атамекен». Как 

известно, знакомство с буквами – интереснейший момент в познании мира детьми 

дошкольного возраста. Именно азбука дает первое понимание того, что такое 

буквы, позволяет пристально рассмотреть их диковинную форму, впервые 

осознанно произнести звуки, отображаемые буквенными значками, осмыслить 

значение слов, составленных из букв. Азбука-путеводитель по Музею Библиотеки 

Елбасы представляет музейную информацию гораздо эффективнее. Осуществление 

педагогической деятельности в условиях музейной среды содействует развитию 

личности ребенка дошкольного возраста. Акцент сделан на усвоение букв по 

общепринятому учеными-психологами и педагогами принципу запоминания через 

рифму, подсказывающую продолжение строки, мысли. Явным преимуществом 

музейной азбуки является то, что познавательный материал разработан для 

самостоятельного изучения материала.  

В этом контексте Библиотека Елбасы тесно сотрудничает с дошкольными 

учреждениями города Нур-Султан. В течение года в рамках научно-

просветительского проекта «Музей и дети (азбука-путеводитель для самых 

маленьких)» проводятся музейные уроки к значимым датам и праздникам. Целью 

данного проекта является изучение алфавита через знаковые события в истории 

становления независимости Казахстана.  

Отличительная черта музейного урока – в активном применении 

наглядности музейных экспонатов из фондов Музея Библиотеки Елбасы. 

Гармонично и правильно организованное тактильное ознакомление с музейным 

экспонатом послужили основой для получения первичных знаний о смысловом 

значении, информационном потенциале и художественной ценности музейного 

предмета. Через игровые задания, групповые работы дети узнали много 

интересного об институте батырства, их военном снаряжении, о том, что трепетное 

отношение к оружию, к амуниции сложилось в Казахстане еще со времен великих 

предков: скифов, саков, сарматов и кипчаков. Казахский народ всегда ценил своих 

батыров. Доблестные защитники Отечества – Богенбай батыр, Кабанбай батыр, 

Баян батыр и многие-многие другие вооружались только тогда, когда родная земля 

была в опасности и возникала необходимость защитить свой народ от вероломных 

захватчиков. 

Как отметил академик Д. С. Лихачѐв, «любовь к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви 

к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране, к еѐ истории, еѐ прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству и культуре». Любовь к родному краю, 
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знание его истории – это основа, на которой может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества.  

Таким образом, принципами создания проектной работы в образовательной 

деятельности Библиотеки является тесное сотрудничество с управлениями 

образования, ВУЗами, общеобразовательными школами, учебно-методическими, 

культурными организациями, объединениями, клубами, деятельность которых 

направлена на содействие формированию личности гражданина и защитника 

Отечества. Конструктивистский процесс воспитания предусматривает 

диалогическую беседу с страницами музея Библиотеки с богатой экспозиции и не 

удивительно, что именно Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы создает условия коллаборативной среды к мотивации успешной 

деятельности учащихся для мобилизации внутренних и внешних ресурсов. 

Эффективно решает ключевые стратегии информативной коммуникации 

современного общества. Музеи предстают в общественном сознании как фактор 

конструктора будущего хранителя и носителя культурного наследия народа.  
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Сравнительное изучение проблем развития культуры кыргызов-

кочевников с культурой алтайцев 

Аннотация: Изучение истоков кочевой цивилизации, основанные на анализе 

этнической ментальности и исторических процессов очень актуальны в наши дни. 

Центральноазиатские ученые сегодня по разному трактуют духовные начала 
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древних культур кочевников. Некоторые кыргызоведы опираясь на кыргызскую 

санжыру считают, что 3000–3500 лет тому назад в Центральной Азии 

образовалось Угуз–Уйгурское государство, расположенное на реке Самара, оно 

стало называться Самаркенти. Государство Угуз во время правления Отор хана 

простянулось на западе до Аму–Дарьи и Каспия, а на востоке до Алтайских гор. 

Казахские философы на основе ―Дао Алтая‖ выдвигают гипотезу, согласно 

который ―золотая земля‖ (Алтай) породила древнюю цивилизацию–проалтайцев, 

просветивших территорию–Алтаиду или Гиперборею, а затем все древние 

цивилизации: Шумер, Египет, Вавилон, Индию, Китай и других. 

В данной статье делается попытка проведения анализа основных 

моментов сложения и дальнейшего развития духовной культуры кыргызов-

кочевников. Все данные сюжеты приведенные в докладе подытожены на основе 

изучения исторических фактов по вопросам сложения и формирования культуры 

кыргызов-кочевников. Проблема изучена путем сравнительного анализа культуры 

кыргызов кочевников историей культуры алтайцев. 

Ключевые слова: алтай, алтайцы, номады, кочевая цивилизация, культура 

кочевников, проблемы этногенеза кыргызского народа, теория цивилизаций, 

фагинун, сибирская история, культура алтайцев. 

Abstract: Nowadays the study of the origins of nomadic civilization, based on an 

analysis of ethnic mentality and historical process is very relevant. Scientists of Central 

Asia interpret the spiritual principles of the ancient nomadic cultures in different ways. 

Some Kyrgyz experts who rely on the Kyrgyz ancestors consider that 3000 – 3500 years 

ago Uguz–Uygur state was formed in the Central Asia located on the Samara River 

became known as Samarkanti. During the reign of Otar Khan the state Uguz stretched to 

the fmu Darya. In the west and the Caspian Sea, to the Altay Mountains in the east. 

Kazakh philosophers, based on the ―Tao of Altay‖ put forward a hypothesis according to 

which ―the golden land‖ gave rise to an ancient civilization – pro – Altaians, enlightened 

the territory of Altaida or Hyperforea, and then all ancient civilization: Sumer, Egypt, 

Babylon, India, Cina and so on. 

An attempt to analyze the main moments of formation and further development of 

the spiritual culture of Kyrgyz–nomads is made in the presented report. Au given plots 

cited in the report are summarized on the basis it a study of historical facts on issues of 

merger and formation of the culture of Kyrgyz–nomads. The speaker studied this problem 

through a comparative analysis with the history of Altai people's culture. 

Key words: Altay, Altay people, nomads, nomadic civilization, nomad culture, 

ethnogenesis problem of Kyrgyz people, civilization theory, Siberian history culture of 

Altay people. 

 

Изучения истоков кочевой цивилизации и национальных культур 

основанные на анализе этнической ментальности и исторических процессов очень 

актуальны в наши дни. Для центральноазиатских традиционных обществ в 

древности обитаемые ими пространства были привычными. Поэтому отношение 

оседлых людей к кочевникам было двойственным. Еще с середины V в. до н. э. 

греческий историк Геродот в своей ―Истории‖ отмечал идеализирующие моменты 

из жизни кочевников-скифов.[1] Со II тысячелетия до. н. э. сложилась 

скотоводческо-земледельческая экономика производящего типа. Подвижные, 

инициативные скотоводческие племена образовали обширные, могущественные 

политические объединения. В этот период в некоторых местах Азии впервые 

появились кочевники. Библия и другие источники содержать сведения о 

политической и социокультурной истории кочевников древности. Но они с научной 
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точки зрения никаких прямых этнокультурных и этнографических системных 

сведений не даст. 

Как отмечает академик В. М. Массон, два обстоятельства возвращают 

историческую науку к истокам общественного прогресса: 1.новые археологические 

открытия; 2.поиск общих закономерностей в истории общества как наиболее 

сложной формы движения материи.[2] 

Одним из важных рубежей социально-экономического и культурного 

прогресса является эпоха первых цивилизаций, закономерным образом связанная с 

первыми государственными образованиями и обществами. 

Введение понятия ―цивилизация‖ есть достижение европейской науки и 

литературы XVIII в. Тогда это понятие означало воспитанность и вежливость, 

включало в себя этические нормы поведения. В 20-30-х годах XIX в. термин 

―цивилизация‖ прилагается как понятие к большим эпохам, к целым народам, как 

универсальное обозначение всего, что создано человеком. В последующие века 

становилось ясно, что цивилизация сформировалась лишь на определенном этапе 

развития человечества как качественный рубеж на эволюционном пути, 

реконструированном в общих чертах еще мыслителями античной эпохи. В этой 

связи, можно смело утверждать, что первые попытки научного изучения жизни 

кочевников (гунов, монголов, кыргызов и т. д.) охватывает период античности. Это 

было описание социополитической организации кочевников: отсутствия 

земледелия, перекочевки со скотом в зависимости от наличия травы и воды, 

отсутствие постоянных маршрутов передвижение скота – вот стандартные 

рассуждения греческих, римских, китайских и других авторов периода 

средневековья. 

В этом контексте можно рассматривать в обобщающей форме социально-

экономические и этнокультурное развитие народов, входящих в алтайскую семью 

народов, в том числе тюркоязычных этносов. 

В наши дни проблемы научных направлений (в том числе исторической 

науки) условия возникновения новых теорий и парадигм постоянно находиться в 

центре внимания ученых. Современное развитие гуманитарных наук предполагает 

комплексный подход, с использованием многих сведений по истории, социологии, 

философии, культурологии и т.д. Поэтому, ранее ―незыблемые‖ концепции по мере 

накопления конкретных фактов и выводов оказывается в кризисе. О такой 

закономерной трансформации, еще в 60-е годы ХХ века, американский ученый Т. 

Кун в своей удивительной книге ―Структура научных революций‖ писал: ―часто 

новая парадигма возникает, по крайней мере в зародыше, до того, как кризис зашел 

слишком далеко или был явно осознан‖.[3] 

Разрабатывая проблему возникновения новых парадигм о роли носителей 

алтайской языковой семьи в мировой цивилизации профессор Кененсариев Т. 

справедливо отмечает, что в настоящее время бурно развивается специальное 

направление гуманитарной науки – ―алтаистика, которая в совокупности с 

историческими научными достижениями выдвигает все более свежие 

концепции‖.[4]. Алтайские народы и родственный им ряд этнонимов имеющие 

трехтысячилетную историю составляют большую группу этносов. Они начиная с 

эпохи кочевых держав, стояли у истоков всех крупных историко-политических 

перемен, стали первооткрывателями в перемещении культур и этносов во всех 

изменениях политической карты Евразии. 

Современные свежие концепции ―алтаистики‖ – историю народов, имеющих 

общие алтайские историко–культурные и этногенетические корни в советско-

кыргызской историографии возникли не на пустом месте. Так, например, первый 
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кыргызский историк Б. Солтоноев в своей книге ―Кыргыз тарыхы‖ (Бишкек, 2003.) 

несколько раз упомянул и писал, что ―кыргызы сложились из финских, могольских, 

гунских племен, которые в древности переселились из Средней Азии на Алтай и 

Орол (Урал – Ж.Ж). Они обитали земли возле реки Енисея, дальше между 

Урянхайско-Саянскими и Алтайскими горами.[5] Следует отметить, что Б. 

Солтоноев при создании своего труда целенаправленно и широко использовал 

труды Ошанина, Клапрота, В. В. Бартольда, а также сведения персоязычных и 

русскоязычных авторов. 

Для нас представляет большой интерес также повествование Б. Солтоноева о 

роли и места бүбү и бакшы в общественной жизни кыргызов. Опираясь на работу 

персидского автора Гардизи ―Зайналь акбар‖ (работа написана в 1050 – 1051 гг. по 

заказу Газневидского султана) он пишет интересные сюжеты из жизни бүбү и 

бакшы. Вот что мы читаем у Б. Солтоноева по этому поводу: ―среди кыргызов 

(имеется ввиду енисейско-алтайские – Ж.Ж.) живут фагинуны. Они в течении года, 

в определенные дни устраивают религиозные представления (пир) в 

сопровождении комузистов и кыякистов. Когда музыкальное сопровождение 

доводится до психологического пика, фагинун в состоянии транса теряет сознание 

и падает ничком. В таком состоянии он предсказывает,какие природные 

катаклизмы будут в будущем, урожайный ли год, или засуха в течение этого года. 

Анализируя такие моменты, Б. Солтоноев прямо указывает, что такие трансы без 

сопровождения кыргызских комузистов и кыякистов бакшы или бүбү не может 

войти в психологическое напряженное состояние. То есть без комузистов и 

кыякистов он не может ничего предсказать‖.[6] Как видим, Б. Солтоноев описывая 

действие фагинуна в момент камления, нигде не пишет и не упоминает слово 

―шаман‖. Вместе с тем, он их действия приравнивает к ―бүбү‖ и ―бакшы‖ в 

здоровом смысле этого слова. Остается добавить, что Б. Солтоноев (1878 – 1937 гг.) 

много лет ездил по районам, где жили кыргызы и собрал богатый фактический 

материал для своей книги ―Кызыл кыргыз тарыхы‖ (―История красных кыргызов‖). 

В ней автор на основе собранных им сведений и письменных источников изложил 

различные вопросы истории кыргызов с древнейших времен до начала ХХ века. 

В период формирования и развития советской исторической науки (20 – 80-е 

годы ХХ вв.) основные проблемы древней и средневековой истории Кыргызстана 

учеными исследованы достаточно полно. Среди многочисленных научных работ, 

имеющие непосредственное отношение к истокам происхождение и формирования 

этнической культуры кыргызов является  сборник, (научный труд), где собраны 

научные статьи досоветских, советских и кыргызских ученых, который издан в 

Бишкеке в 1996 году.[7] В данном сборнике опубликованы интересные материалы 

по древней и средневековой истории кыргызов: сведения сохранившиеся в 

древнекитайских письменах, орхоно-енисейских памятниках, арабских и 

персидских письменных источниках, а также отрывки из исторических 

исследований и научно-популярные очерки кыргызских и русских ученых в XIX – 

XX вв.  

Так, например, профессор И. Б. Молдобаев включенный в сборнике статье – 

исследования ―Происхождение этнической культуры кыргызов (III в. до н. э. – XV 

в. н. Э.)‖ на основе изучения этнографических, фольклорных, археологических, а 

также научных работ П. Н. Рычкова, В. Н. Татищева, В. В. Бартольда, Н. А. 

Аристова, С. М. Абрамзона, В. Я. Бутанаева и других раскрывает истоки 

происхождения и этнической культуры кыргызов. Автор в научный аппарат вводит 

этнографический и фольклорный материал собранный лично у коренных народов 

Южной Сибири и Алтая.  
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Известный этнограф С. М. Абрамзон изучая проблем этнической истории 

кыргызской народности в 50-60-е годы ХХ века, издал в 1971 году капитальную 

монографию ―Киргизы и их этногенетические и историко – культурные связи‖ (Л. 

1971.). В этой работе, автор отмечая параллели в названиях племен в составе 

кыргызского и алтайского народов (их свыше 15 племен) писал: ―прежней родиной 

киргизов называется Алтай‖.[8] При этом, С. М. Абрамзон непосредственно 

связывает эту проблему с вопросом о территории, в пределах которой происходило 

формирование некоторых этнических компонентов. 

Эти выводы С. М. Абрамзона в 90-е годы ХХ в. были признаны 

кыргызскими историками. В частности, И. Б. Молдобаев в вышеупомянутой статье-

исследования продолжая изучение этнической общности кыргызов с тувинцами, 

хакасами и шорцами резюмировал: ―выявленные одинаковые названия родов и 

племен, схожие черты хозяйства, общественного строя, материальной и духовной 

культуры, языка, фольклора кыргызов и народов Саяно-Алтая свидетельствуют об 

имевшейся этнической и культурной общности между ними. По прежнему 

наиболее трудно разрешимым вопросом остается датировка этнокультурных связей 

кыргызов с народами Саяно-Алтая‖. [9] Подытоживая свои мысли по данному 

вопросу, И. Б. Молдобаев приходит к выводу, что синхронность сообщений и 

легенд о кыргызах и народов Саяно-Алтая указывает не только на существование 

тесных этнокультурных связей между ними, но и на непременную причастность их 

к древнекыргызскому этносу. 

В суверенный период Кыргызстана (с 31 августа 1991 года по настоящее 

время) сравнительные исследования проблем формирования и дальнейшего 

развития культуры кыргызов-кочевников с культурой народов Южной Сибири 

продолжалась. 20-22 июля 2017 г. проведен в городах Бишкек, Чолпон Ата 

международный форум ―Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской 

языковой семьи‖. В ходе работы этого форума профессор Б. М. Төрөгелдиева 

анализируя современный этап изучая мировоззрения населения Центральной Азии, 

справедливо отмечает что ―в формировании этнического самосознания и культуры 

кыргызов еще с периода VII-X вв. большую роль играли кросскультурные связи с 

метаэтническими сообществами Алтая.[10] При этом Б. М. Төрөгелдиева считает, 

что в этническом сознании кочевников героико-эпический идеал занимает основное 

место в мировоззрении кочевых народов разных эпох. В этом вопросе взгляды Б. 

М. Төрөгелдиевой и А. М. Мокеева совпадают. Профессор А. М. Мокеев в своей 

фундаментальной монографии ―Кыргызы на Алтае и на Тянь–Шане‖доказывает, 

что ―именно эти алтайские кыргызы в эпоху распада Монгольской империи в силу 

ряда ... причин стали мигрировать в Семиречье... и в конце XV-начало XVI в. 

полностью овладели территорией Тянь-Шаня. Фольклорные выражение этих 

процессов нашло широкое отражение в эпосе ―Манас‖. Во всех известных 

вариантах эпоса рождение эпического героя происходит на Алтае, откуда он после 

достижения зрелого возраста переселяется со своим народом на Ала-Тоо. В этом 

наиболее ярко проявилась глубинная историческая память кыркызского народа, для 

которого имя его героического героя и название прародины неразделимы‖.[11] 

Из всего вышеизложенного вытекает, что истоки развития и взаимодействия 

культур родственных народов алтайской языковой семьи происходило на 

территории Южной Сибири. Устные предания и легенды о кыргызах, имеются 

почти у всех народов Южной Сибири. Кыргызы оставили этнокультурные связи от 

Енисея и северо-западной Монголии до Теӊир-Тоо, в Ферганской долине и на 

Памире, в горах Ала-Тоо и в Восточном Туркестане. Такой широкий диапазон его 
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этнокультурных контактов в значительной степени подкрепляется и топонимией, 

упомянутых в эпосе ―Манас‖. 

В настоящее время казахский философ С. Куттыкадам в своей книге ―Дао 

Алтая. Исток человеческой цивилизации (М:Беловодье, 2015.) прослеживает 

процессы, происходившие переселением народов в разных частях света, выходит 

на ―нулевую точку‖ – палеолитическая обитель: Изначальное знание. 

Как справедливо отмечает С. Ключников понять логику истории, на которую 

действует множество разнообразных факторов очень непросто. [12]. В этом плане 

С. Куттыкадам берет себе в помощь идеи двух мыслителей прошлого. Это автор 

―Заката Европы‖, немецкий историк О. Шпенглер с его мифологическими представ 

– о развитии государства, и основатель философии традиционализма, французский 

эзотерик Рене Генон, чьи идеи об участии сакрального начала в истории и жизни 

набирают сегодня все большую популярность. Эти идеи сводятся к слудующему: 

О. Шпенглер утверждает, что понятие о культурно – исторических типах, 

равноположенных друг – другу, исключает идею превосходства более поздних 

цивилизаций над ранними и ―отсталыми‖, что постоянно имеет место в 

американских и западных исторических теориях. С. Куттыкадам, вводящий 

понятие протоалтайцев, как первых людей высокого разума подчеркивает, что он 

не оспаривает призную теорию, согласно которой первые люди на планете 

появились в Африке. 

О. Шпенглер смотрел на развитие различных культур как на естественный 

процесс планетарного характера. Тем самым его концепция притягивает 

специалистов своим подлинным естественным демократизмом в подходе к истории 

не формально, а реально признающем эволюционное равенство. 

Французкий мыслитель Рене Генон выбравший ислам в качестве своего 

главного духовного ориентира, первым на западе заявивший о изначальной 

традиции ввел в интеллектуально – культурный оборот понятие ―центр мира‖, 

столь важное при исследвании сакрального Алтая.  

В этом контексте философия С Куттыкадама отличается от подхода 

немецкого философа О. Шпенглера отсутствием заданности исторического 

процесса. Книга С. Куттыкадама ―Дао Алтая‖... Интересна также своим 

многообразием рассмотренных тем и проблем. Автор считает, что с учетом 

абсолютно разных географических, пространственных, климатических и 

исторических особенностей, континент Евразию можно делить не на две части 

света – Азию и Европу а на три: Азию, Европу и Гиперборею (Алтаиду). 

Кыргызовед – философ Б. Жумабаев в книге ―Кыргыз таануу‖, (Б: Улуу 

тоолор, 2018) опираясь на санжыру манасчы Балыкооза, пишет, что 3000 – 3500 лет 

тому назад в Центральной Азии образовалось Угуз – Уйгурское государство. 

Впоследствии это государство, рассположенно на реке Самара, стало называтся 

Самаркенти. Государство Угуз во время правления Отор хана простянулось на 

западе до Аму – Дарьи и Каспия, а на Востоке – до Алтайских гор. [13]. 

Сегодня ученые пытаются ответить на вопрос: почему люди из 

первобытного животного состояния перешли к осознанной жизнедеятельности т. е. 

откуда пошло человеческое сознание. 
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Жалиева Б.Х.  

Ж.Баласагын атындагы 

КУУнун  Кыргызстандын 

тарыхы кафедрасынын ага окутуучусу 

 

Жарандык согуш жылдарында Ферганада тҥзҥлгөн “дыйкандар 

армиясы” жана анын жҥргҥзгөн иштери. 

 

Аннотация. Орус падышачылыгы Ферганага да келгин орус дыйкандарын 

кенен жайгаштырып, алар тез эле тыңып, алды кулак катмарына өсүп жеткен. 

Басмачылык кыймыл башталганда өз кыштактарын коргоо үчүн түзүлгөн 

дыйкандардын армиясы бай кулактардын, эсерлердин жетекчилиги менен тез эле 

совет бийлигине каршы чыгып, басмачылык кыймыл менен биригип кеткендиги 

жөнүндө сөз болот. Ошону менен биз Кыргызстандын түштүгүндө да кулактар 

козголону болуп өткөндүгү жөнүндө маалымат ала алабыз. 

Негизги сөздөр: антисоветтик кыймыл, кулактар козголоңу, басмачылык 

кыймыл, дыйкандар армиясы, эсерлер. 

Аннотация.Российская импери разместила в Фергане большое количество 

русских крестьян и они быстро богатели и превратились кулацкое сословие. В 

начале басмаческого движения армия крестьян сформированная для защиты своих 

деревень, под руководством кулаков и эсеров они быстро восстали против 

советской власти и объединились с басмаческим движением. В то же время мы 

можем получить информации о кулаческих метяжах на югеКыргызстана. 

Ключевые слова: антисоветское движения, кулацкие мемежи, басмаческое 

движения, крестьянская армия, эсеры. 

Abstract. The Russifn Empire created a large number of Russian heasants in 

Ferghana. Anl they guickly built a kulak estate/ At the beginning jf the press mjvemtnt. 

The htfsfnts formed to protect their villages, under the influence of the kulaks and 

socialist-revolutionaries. They guickly rebelled against the Soviet regime and merged 
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with the press movement/ At the same time.Wencan get information fbobt terrorism in the 

south jf Kyrgyzstan.  

Key words: laqnt-Sjviet movement. Kulak metyarhs, basmachi movement, peasant 

army, socialist – revolutionies/ 

 

Түркстанды Россия басып алгандан кийин жери жок, бунт чыгарууга 

катышкан орус дыйкандарын басып алган колониялык жерлерге көчүрүү 

башталган.  Бул иш Х1Х кылымдын 60-жылдарынын экинчи жарымында 

башталган. 1870-80-жылдарда көчүрүп келүү активдүү жүргүзүлгөн. Жети-Суу 

жана Сыр-Дарыя областарында бош жер деп эсептелген кыргыз, казак 

көчмөндөрүнө тиешелүү жерлер калбай калган. Ошондуктан Х1Х к. 90-

жылдарынын орто ченинде орус дыйкандарына Фергена өрөөнүнөн жер берүү 

башталган. Орустар түшүккө биринчи шахта, өнөр жай ишкааналарын курууга 

ыңгайлуу жерлерге көчүп барып, Сүлүктү, Кызыл-Кыя шахталарын, Тоо-кен 

комбинатын негиздешкен. Тез эле Жалал-Абад, Ош, Өзгөн аймактарында орус 

кыштактары пайда болуп жер жана суу маселеси кыйындап калган. Фергананын 

жакшы жерлерине ээ болгон орус дыйкандары бат эле байып калган. 

1917-жылы ноябрдын ортосунан баштап Түркстан крайында совет бийлиги 

орногон.Жаны бийлик түзүлүлүп, ага жергиликтүү улуттардан бир да өкүл 

кирбестен жалан большевиктер партиясына кирген орус, украиндар кирген. 

Бийликке ээ болбой калган жергиликтүү партиянын өкүлдөрү Коконго 

жыйналышып, 1917-жылы 26-29-ноябрда мусулмандарын крайлык шашылыш 

чакырылган 4 съездин өткөрүшөт. Съезде ―Түркстандык элдик совет‖ түзүү 

жөнүндө чечим кабыл алып автономиялык өкмөттү түзүшөт.[1] Ошентип Кокон 

автономиясы түзүлөт. Ошенти Түркстан крайында кош бийлик орногон. Бири 

Ташкенттеги совет бийлиги, экинчиси Кокон автономиясы. Кокон автономиясы 

жалаң жергиликтүүэлдердин өкүлдөрунөн шайлаангандыктан бул бийликке 

жергиликтүү калктын ишеничи артып бийликтин авторитети көтөрүлөт. 

Совет бийлигинин алгачкы жүргүзгөн иш чаралары: эгинге монополия 

киргизүү, динди мамлекеттен, мектепти динден бөлүү,жергиликтүү калкка тең 

укуктулукту берүү иштери бай орус дыйкандарына жаккан эмес. Ташкенттеги 

бийликке коркунуч туулуп калган. Ошондуктан борборго ―Кокон автономиясын‖ 

жоюууну өтүнүп кайрылышкан. 1918-жылы 25-январда Кокон аймагында Кызыл 

Гвардиячылар менен Кокон автономиясынын аскерлеринин ортосунда биринчи 

кагылышуу болуп өткөн. Бул совет бийлигине каршы куралдуу кагылышуунун 

башталышы болуп, Фергана областына аскердик абал киргизилген.  

1918-жылы  21-февралда Коконго Кызыл Армия киргизилип 22-февралда 

Кокон автономиясынын жетекчилери колго түшүрүлүп, Кокон автономиясы 

жоюулду деп жарыяланган. Кокон автономиясынын аскер башчысы (главкому) 

Эргеш качып кетип совет бийлигине каршы ачыктан-ачык күч топтоп басмачылык 

кыймылды баштаган. Басмачылык кыймыл башталгандан кийин орус 

кыштактарына кол салып талап-тоноп, айылдарды өрттөп, күнөөсүз адамдарды 

өлтүрө баштаган. Ошондуктан өзүлөрүн коргоо отряддарын түзө башташкан. 

Андан кийин башка кыштактар отряд түзө башташкан. Аларда таптык пртнцип эске 

алынбастан, стихийно топтолгон. Алардын арасында ак гвардиячыл офицерлер да 

болгон. 

Ошол кездеги Ферганадагы совет бийлиги башынан өткөрүп жаткан оор абал 

күч алып бара жаткан басмачылык менен күрөшүүгө болгон күчтү бир. союзга 

бириктирүүгө мажбурлады. Ошентип дыйкандардын армиясы түзүлгөн. 
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Бир нече уюштуруу иштери жүргүзүлгөндөн кийин дыйкандар армиясы 

стабилдештирилген. Фергана областындагы бардык дыйкан кыштактары 10 

участкага бөлүнгөн. Ал участкалар өз алдынча аскердик жана граждандык 

башкарууну түзүшкөн, шайланма кеңеш башкарган.[2] 

Бирок бул шайланма кеңештер жумушчу жана дыйкан Советтери менен эч 

жакындыгы болгон эмес, шайлоо мезгилинде кыштактардагы көп сандаган орус 

кулактары кедей жана орто дыйкандар менен бирдей эле укукка ээ болушкан. 

Тартип катары бул советтерге кулактар шайланышкан. Армиянын башында 

участкалардын өкүлдөрүнөн турган штаб түзүлгөн.Жогорку орган болуп аскердик 

(военный) совет эсептелген, анда армиянын башчысын (командующий) жана 

штабдын баардык мүчөлөрүн шайлаган. 

Дыйкандар армиясынын курамында 10 полк түзүлгөн. Ар бир полк 400 

адамдан турган. Анын алдынкы категориясына кирген полку басмачылар менен 

активдүү операцияларды, жүрүштөрдү жүргүзүү үчүн дайындалган. Экинчи 

категорияга кирген – полк биринчи категорияга кирген «полк жүрүшкө кеткенде, 

орус дыйкандары жашаган райондорунда пассивдик коргоонуну жүргүзүшкөн. 

Үчүнчү категорияга кирген 4 полк өз поселкаларын коргоого дайындалган. 

Дыйкандар армиясы түзүлгөн биринчи күндөн баштап саясий комиссарлар 

институтун түзүшкөн эмес.[3] Совет бийлигинин жогорку органы менен 

байланыштын негизги түрү фронттун командачысына оперативдүү баш ийиши эле. 

1918-ж. ноябрда Мадаминбек жана Калкожонун бириккен шайкалары Жалал-

Абад шаарынан 9 км. алыстыкта жайгашкан Сузак кыштагына кол салышкан. 

Талап-тоноп өрттөшкөн. Аны көргөн  коңшу Спасский жана Благовещенка 

кыштагынын дүрбөлөңгө түшкөн дыйкандары өзүлөрүн коргоо отряддарын түзө 

башташкан. Алардын саны 1919-жылы март айында  1080 жеткен.[4]  

1919-жылы 3-майда Фергана фронтунун штабы дыйкандар армиясын жоюу 

жөнүндө чечим чыгарганда, кулактар жооп катары ачык чабуулга өтө башташты. 

5-майда армиянын башчысы болуп көрүнүктүү контрреволюционер Монстров 

шайланган. Алволостук катчы болгон. Анын Бугра кыштагында чоң жер үлүшү 

болгон. Алар тез арада контрреволюциялык чыгууга тездик менен даярдана 

башташкан. Штабдын башчысына Монтров генерал Мухановду чакырган. 

Ошентип Фергана областынын Базар-Коргон, Көк-Арт, Куршаб болуштуктарында 

козголон башталган. 

Совет бийлигинин каардуу душмандары болгон Монстров жана Муханов 

активдүү контрреволюциялык кыймыл үчүн даярдыктарды өткөрүштү. Өзүлөрүнүн  

Кызыл Армиянын алдында начар экенин сезгенден кийин басмачылар кыймылы 

менен биригүүнү ойлошкон. Ошол мезгилде алар Ферганада кеңири кулач жайып 

калган. Басмачылар ошол мезгилде үч райондо өз операцияларын жүргүзүп турган, 

Коконд уездинде Эргеш, Скобелев уездинде Көршермат, Анжиянда 

Мадаминбектин жетекчилиги менен. Булардын ичинен эң ириси Мадаминбектин 

отряды эле. Басмачы отряддарында орус офицерлери да болушуп, инструкторлор 

жана оперативдүү жетекчилерден болушкан. 

Фергана фронту өзгөчө фронт болуп, туташ фронт болгон эмес. Басмачылар 

жайылып эс алып, капысынан түнкүсүн кол салып турушкан. Бир жерде жүрүп 

экинчи бир башка территорияга капысынан кол салышкандыктан басмачыларга 

күчтүү бириктирип даярдык кылуу да оор болгон. 

Мадаминбек улуттук саясий контрреволюциялык кыймылы – басмачылыктын 

уюштуруучусу болгон. Ошол мезгилде Түркстанда жашыруун уюмдардын тармагы 

(комитеттери) да иштеп турган. Алардын максаты Совет бийлигин кулатуу эле. 
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Контрреволюциялык иштер кыштактарда жүргүзүлгөн. Комитеттерде атайын 

интеллигенттер, жаштар, дыйкандар менен иштей турган бөлүмдөрү болгон. 

Совет бийлигине каршы бирдиктүү күрөшкө эки тарап тең кызыктар болгон 

платформасы жөнүндө келишим белгиленген. Алар эгинге болгон монополияны 

жокко чыгаруу, эркин соода киргизүү, согушка кеткен дыйкандарды өз 

райондоруна тез кайтаруу, ЧК, ревтрибунал, өзгөчө бөлүм жана саясий 

комиссарлар институттарын жоюу, Советтерге бардык элге бирдей шайлоо укугу 

менен кайра шайлоо жүргүзүү, байлар, манаптар, кулактар үчүн шайлоого жана 

шайланууга укуктуу, сөз, басма сөз эркиндигин талап кылышкан. 

1919-ж. жайында кулактар менен басмачылардын  жакындашуусу болуп өтөт. 

1919-ж. июнда Монстров менен Мадаминбек ошол мезгилдин шартында мусулман 

калкы менен орус дыйкандарынын кызыкчылыктары дал келип турган дешкен.[5]  

1919-х. 22-августа ―Дыйкандар армиясы ― Жалал-Абад районунда 

Мадаминбектин  басмачылары менрен союзда совет бийлигине каршы ачык эле 

чыгышты. 30-августа Монстров ―Дыйкандар армиясы‖ басмачылар менен  

Колчактын негизги күчтөрүнүн талкаланышына байланыштуу Кызыл Армия 

Орто Азиянын элдерине жардам берүүгө мүмкүнчүлүк алды. 1919-жылы августа 

М.В.Фрунзенин командачылыгы астында өз алдынча Түркстан фронту 

уюштурулган болучу. 13-сентябрда ал фронттун аскерлери Түркстан АССРинин 

аскерлери менен бирикти. 

1919-ж. жай-күз айларында  басмачылык кыймылдын эң күч алып турган 

мезгили эле.Бул мезгилде дээрлик Фергана өрөөнүндөгү ири шаарларда жана 

Кызыл армиянын көп сандагы бөлүктөрү жайгашкан жерлерденбашкааймактар 

алардын таасиринин астындаэле. Сан жагынан көп болгон Мадаминбектин кол 

астында басмачы кошундары жана контрреволюциячыл Монстровдун Дыйкандар 

Армиясы бириккенден кийин Фергана өрөөнүндө саясий-согуштук абалкыйындап 

Совет бийлигине чоң коркунуч пайда болгон. 1919-жылдын сентябрь айында 

Монстровдун Дыйкандар армиясы жана Калкожо баш болгон басмачылардын 

отряддары Ошко кол салышкан.[6] 

Бириккен күчтөрү 8-сентябрда Ош шаарын ээлеген. 18-сентябрда болсо 

дыйкандар армиясы менен басмачылардын  20 000 адамдан турган биргелешкен 

күчү  Анжиянга келип аны курчоого алышкан [7]. Анжиян жана бүткүл Фергана 

областы  үчүн коркунучтуу абал  түзүлөт. Гарнизондун командованиеси жана 

анжияндын  партиялык уюуму убакытты созуу үчүн Монстровдун жана баарынын 

башчысы Мадаминбектин программасынын бетин ачуу аракетинде алар менен 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Сүйлөшүүлөр маанилүү жыйынтык бере 

баштап, алданып келген  дыйкандардын көп бөлүгү үйлөрүнө кайта баштаган.  

Ошол мезгилде Анжиянга Казандан полк келип, 24-сентябрда чабуулга өтө 

башташты. Бул шаарларга жардамга келишкен Кызыл аскерлердин отряддары 

К.Монстров менен Мадаминбектин куралдуу күчтөрүн сентябрдын аягында 

талкалашкан. Күрөштүн жүрүшүндө дыйкандар армиясынын жаңы бөлүктөрү 

Кызыл Армиянын курамына өтө башташкан.  

Баш аламан качкан душмандардын  артынан кубалап 26-сентябрда Ошту 

ээлешкен. Андан кийин көшөрүп жүргүзгөн салгылаштан кийин Жалал-Аадты 

элешти.Жыйынтыгында дыйкандар армиясы үйлөрүнө кайта баштады жана 

басмачылар Гүлчө багытына талааларга кача баштады. 

Жеңилип, армиясынан айрылган Монстров калган отряды менен  

басмачыларга кошулул Гүлчөгө жайгашат. Жакын арада дыйкандардын козголоңун 

кайра баштоого мумкүн эместигине көзү жеткен Монстров словет бийлиги менен 

күрөш баштоо үчүн жаңы күчтөрдү издөөнү чечет. Ошол максатта ал  
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кыргыздардан отряд түзүүгө аракет кылат. Кашгардагы падышалыктын консулу 

Успенский аркылуу британиялык  консул Эссертон менен байланыш түзөт. Ал 

контрреволюциялык күчтөн жардам берүүго убада берет. Монстров менен 

Успенский ошол мезгилде Жети-Сууда өз операцияларын жүргүзүп жүргөн  

аненковдук бөлүктү түштүккө жылып дыйкандардын армиясы менен кошулуп 

кайра жанданат деп ишенишет. 

Успенский менен абалды талкуулап Монстров  Ферганада бардык 

контрреволюциялык күчтөрдү бириктирүүнү ойлойт. Ошол максатта Ферганалык 

Убактылуу өкмөттү түзүүнү чечет. 

Алардын аскерлеринин калдыктары Гүлчөгө чогулушуп, Фергананын 

убактылуу өкмөтүн түзүшкөн. 1919-жылы 24-октябрда Гүлчөдө Айым кыштагында 

корбашылардын кеңеши болуп өтүп, анда «Убактылуу өкмөт» түзүлдүү деп 

жарыялашат. Анын курамы үч адамдан турган: Мадаминбек өкмөттүн башчысы - 

«хан» катарында, Монстров – анын орун басары жана генерал Муханов аскер 

министри катары. 

Бул өкмөттө чечүүчү ролду Мадаминбек ойногон, бир ууч кулактар жана 

офицерлер Мадаминбектин кол астында скромный гана абалды ээлеп калышкан. 

Ошентип кыска мөөнөткө түзүлгөн союзда орус кулактары менен улуттук 

буржуазиянын ролу айыр башталган. Бул союзда күч бирдигин карасак 

басмачылык шайкалар көпчүлүк түтүзүп турган. Орус акг вардиячылары, кулактар 

жана эсерлер дыйкандар массасынын арасында таасирин жоготуп коюшкан. 

Эмгекчи дыйкандар аларга эми ишенбей калышкан. 

Кулактык-басмачылык армияда бузулу башталат, алдоо жана күчколдонуу 

жолу менен басмачыга алынган эмгекчилер үйлөрүнө тарап кетишет, алардын кээ 

бирөөлөрү Кызыл-Армиянын тарабына өтүшөт. Талкаланган  бандалардын 

калдыктары контрреволюциянын жагына өткөн Памир отрядынын колдоосу 

астында Гүлчөгө, Кытайдын чек арасына кетишет. 

Монстров өзүнүн бандаларынын калдыктары менен советтик аскерлерден 

катуу сокку жеп, Эркеш-Тамга кетет,  анын ою Кашкардагы пикирдеши падышалык 

консул Успенский аркылуу Кытайга киррүүгө уруксат алуу эле. Бирок, Кытай 

өкмөтү Монстровго Кытайга кирүүгө уруксат бербеди. Бардык еелечектеги 

үмүттөрүнөн ажыраганбандиттер Монстровду Арсланбаптын тоолоруна таштап, 

үйлөрүнө тарап кетишет да Совет бийлигинен ырайым сурап, кайрылууга үмүт 

кылышт. 1919-жылдын кышы түшкөн кезде тоолордо жашырынып жүргөн 

Монстров Жалал-Абадга келип 1920-жылы 17-январда колго түшүп берет. 

Калктын арасында жүргүзүлгөн партиялык жумуштун таасири астында 

басмачылардын арасында бузулу күчөйт. Басмачылар өз ыктыяры менен туткунга 

түзө баштайт.  1920-жылы февралда Фрунзенин кызыл бөлүктөрү басмачыларга 

бир катар олуттуу сокуларды урат. Андан кийин Мадаминбек колго түшүп берет. 6-

мартта түзүлгөн келишимдин негизинде Мадаминбек Совет бийлиигин тааныйт, 

басмачы шайкаларынын башка корбашыларын багындырып берүүдө советтик 

аскерлердин командованиесине жардам кылуу үчүн убада берет. Суховдун 

полкунун комиссары менен бирдикте ал Кор-Шермат турган Тамаша өрөөнүнө 

жөнөйт. Анын корбашыларынын бири болгон Калкожо Мадаминбекти жана 

Суховду өлтүрөт.[8] 

«Дыйкандар армиясынын» курамында орус армиясынын офицери 

Оренбургдагы Неклюевский кадеттик корпусту аяктаган биринчи дүйнөлүк 

согуштун баатыры Сулайман Күчүков өзү түзгөн полку менен да катышкан. 

Биринчи дүйнөлүк согушта чалгынчылардын атчандар дивизиясын башкарган. 

1915-жылы 25-апрелде Ыйык Георгий 1У класстагы ордени менен сыйланган жана 
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поручик наамын ыйгарышкан. Ошондой эле согуш талаасынан кармашта өлгөн 

орус генералы Гуревичтин сөөгүн алып чыгууда көрсөткөн кыраакылыгы, 

эпчилдиги үчүн англиянын посолу король Георг У атынан британиянын 

армиясынын эң жогорку ордени «Викториянын Крестин» орус армиясынын штабс-

капитаны С.Кучуковдун мундирине таккан.[9] 

1917-жылы Октябрь революциясынан кийин С.Кучуковдун тагдыры башка 

миңдеген орус офицерлеринин тагдырынан айрмаланган эмес. Ал дагы ары бери 

түрткүлөнүүгө, капалыкка дуушар болот. Ал Түштүк фронтко атаман А.Дутовдун 

казак аскерлеринин курамында келген. Биринчи дүйнөлүк согуштун батыры 

антисоветтик козголоңго жана Оренбурду бассып алууга катышат. Дутовдун 

армиясы талкалангандан кийин ал өзүнүн тулуп өскөн мекенине кайтып келет. 

1918-жылдан баштап К.Монстровдун дыйкандар армиясынын курамында 

совет бийлигине каршы согушат. 1920-жылы өзүнө баш ийген полк менен чогуу 

Совет бийлиги тарапка өткөн. С.Кучуковдун командалыгы астында Кара-кыргыз 

полку (кийинчерээк дивизион болгон) Памир-Алайда бекемделип алган 

басмачыларды жок кылууда өзгөчөлөнгөн. Анжиянда корбашы Ахунжандын 

бандаларын куралсыздандырууга жана бухара эмиринин режимин жоюуга активдүү 

катышкан. Бухараны алууда көрсөткөн эрдиги үчүн аты жазылган алтын саат менен 

сыйланган. Кара-Сакал кыштагында «лашкарбаши» Көршерматтын бандалары 

менен согушууда оор жаракат алган. Алган жаракатынан кийин Кучуков согушка 

катыштууга жараксыз деп табылып, армияда кызмат кылуудан бошотулган. Ал 

Ошко кайтып келип дипломатиялык иште иштеп корбашыларды Совет бийлиги 

тарапка өтүүгө, курал-жарактарды таштоого үндөгөн. Кийинчерээк Жал-Абаддагы 

аткананы башкарып, жоокерлерди ат менен жабдууда резервде аттарды даярдап 

Түштүк Кыргызстанда басмачылыкты биротоло жоюуга мүмкүнчүлүк түзүүгө 

активдүү катышкан. 

Кыргызстандын туштүгүндө советтик отряддардын күжүрмөн араткеттериин 

натыйжасында 1920-жылдын башында дыйкандар армиясы жоюлду.1922-жылы 

Кыргызстандын түштүк бөлүгү совет бийлигине каршы элементтерден биротоло 

тазаланды. 
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Аннотация. Макала кыргыз тарыхынын актуалдуу проблемасына – 

кыргыздар менен алтайлыктардын материалдык маданиятынын өз ара 

байланышына арналган. Кыргыздардын жана алтайлыктардын салттуу тамак-

ашындагы окшоштуктар жана параллелдер, даярдоо технологиясындагы жана 

терминологиясындагы параллелдер изилденген. Изилдөөнүн жыйынтыгы кыргыз 

элинин материалдык маданиятынын бир катар аспектилеринин Саян-Алтайдан 

келип чыгышын далилдеди. 

Ключевые слова: Саяно-Алтай, этнокультурные связи, материальная 

культура, традиционная пища, кыргызы, алтайцы, параллели. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме кыргызской истории 

- взаимоотношениям материальной культуры кыргызов и алтайцев. Исследованы 

сходство и параллели в материальной культуре традиционных блюд кыргызов и 

алтайцев, параллели в технологии приготовления и названиях этих продуктов. 

Результатом исследования стало свидетельство саяно-алтайского 

происхождения ряда аспектов материальной культуры кыргызского народа. 

Key words: Sayan-Altay, ethnocultural relations, material culture, traditional 

food, Kyrgyz, Altayans, parallels. 

Annotation. The article of dedicate to the actual problem of the Kyrgyz history  -  

the relations of the material culture of  Kyrgyz and Altaians. There were researched 

similarity and parallels  in material culture of  Kyrgyz and  Altaуans  traditional food, 

parallels in technology of this preparations and names.  A result of the research became 

the evidence of sayan-altayan origin of a number of aspects of Kyrgyz nation’s material 

culture. 

 

Тамак-аш аркылуу кайсыл гана эл болбосун, ошол элдин чарбалык укладын, 

негизги чарбалык кесиптерин, маданий деңгээлин, психологиясын, философиялык-

диний түшүнүктөрүн, тамак-ашты даярдоонун технологиясын ж.б. өзгөчөлүктөрүн 

көрүүгө болот. Тамак-аш ж.б. азык-түлүктөр аркылуу калк жашаган аймактын 

географиялык шартын, ошол аймактын флорасынан жана фаунасынан кабар алууга 

болот. Тамак-аш жана ага тиешелүү азык-түлүктөрдү даярдоо, аны дасторконго 

тартуу маданияты да этнографиялык өтө баалуу булак болоору ырас. 

Кыргыздардын күндөлүк жашоосунда мал чарбачылык үстөмдүк кылып 

тургандыктан алардын тамак-ашында да сүт азыктары жана эт басымдуулук кылып, 

дан жана дан азыктарынан жасалган азык-түлүктөр андан кийинки орунда турган. 

XIX кылымдын үчүнчү чейрегинен кийин, Кыргызстан Россиянын составына 

кошулгандан тартып кыргыздардын чарбачылык укладында болгон өзгөрүүлөр 

алардын тамак-ашында дан азыктарынын үлүшү көбөйүшүнө алып келген.  

Кыргыздар менен Саян-Алтай аймагындагы түрк тилдүү көчмөн элдеринин 

тамак-аш режими сезондук мүнөзгө  ээ болуп, кышкысын эт азыктары жана кээ бир 

сүт азыктары (курут, сары май) кошулган ун жана дан тамак-аштары басымдуулук 

кылса, жайкысын басымдуу сүт азыктары болгон.  

Бүгүнкү күндө кыргыздын улуттук дасторкону тамак-аштын түрүнө бай 

келет. Тамак-аштын түрдүүлөнүшүнө шаар жана коңшу орус, өзбек, тажик, дунган 

жана уйгур калктары менен байланыштардын кеңейиши көп таасирин тийгизген. 

Ошондой болсо да, тамак-аш өзүнүн сезондук мүнөзүн, бөтөнчө малчылардын 

арасында толук даражада жоготкон эмес.  

Кыргыз-алтай тарыхый-маданий байланыштарына тиешелүү маселелерди 

чечүүдө сүттөн азык-түлүк жасоонун жолу сыяктуу материалдарды карап чыгуу өтө 

маанилүү. 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

151 
 

Кыргыздарда жай мезгилинде эртең мененки, түшкү жана кечки тамактын 

баары сүт азыктарынан турган. Сүттөн айран, кымыз, жуурат, сүзмө, курут, эжигей, 

каймак, май, кымыз, быштак жасашкан.[9. 3-4-бб.]  

Эң көп тараган жайкы суусундук кыргыздарда жана алтай элдеринде 

ачытылган сүт («айран») болгон. Бул көрүнүш көчмөндүн жашоо шартында закон 

ченемдүү эле. Себеби, көчмөнчүлүк жашоодо сүттү ачытпай сактоо кыйын болгон. 

Ошондуктан, жайкы мезгилде кыргыз жана Саян-Алтай элдеринде даярдалышы 

ылдамдыгы жана жөнөкөйлүгү менен айырмаланган суусун «айран» көп 

колдонулган. Айранды төмөндөгүчө жасашкан: бышырылган сүткө, аны муздатып, 

бир аз жылуу болгондо ага «уютку» (ачыткы) салышкан. Кыргыз аялдары айран 

сезонунун (саан сезону) бүтө баштаган мезгилинде айрандын катып калган 

калдыктарын бычак менен кесип алышып, жазга чейин сактап коюшкан. [2. 14-б.] 

Бул айрандын катып калган калдыгы сүттү бат ачыткан. Айрандан жайкысын 

суусундук катары чалап жасап суусунга ичишкен.  

Алтайлыктарда да айран негизги ачытылган суусундук катары колдонулган. 
Бирок, ал көбүнчө монголчо «чеген» [11. 43-б.] деп аталып келет. Бул термин 

түштүк алтайлыктардын этникалык курамына кирип жуурулушкан монголдор 

тарабынан алынып келинип, алтайлыктардын айранды даярдоо ыкмасында да 

монголдордун технологиялык ыкмалары сакталган. Чегенди даярдоо үчүн 

алтайлыктар бышырылбаган сүткө жылкынын ыштап сүрсүтүлгөн куймулчак 

сөөгүн же ышталган тарамышын, кээде курут да кошуп ачытып жасашкан. 

Жогоруда айтылгандай кыргыздарда айранды бышырылган же кайнатылган сүттөн 

жасашкан. Бирок, Алтайда да бышырылган сүттөн ачытылып жасалган суусунду 

«айран» деп аташкан учурлар кезигет. Ф.А. Фиельструп өз маалыматтарында 

кыргыздар сейрек көрүнүш катары чийки сүттөн да айран уютуунун  

монголдук жолун сактап калгандыгын, андай айран бөтөнчө ысык күндөрдө 

уютуларын белгилейт.[15. 54-б.] Алтайда айранды териден тигилген «архытта» 

сакташкан. «Архыт» - монголчо аталыш, бирок Алтайдын кээ бир аймактарында 

«саба» деген түркчө аталыштары да кезигет. [11. 43-б.] Алтайлыктадын чегени, 

кыргыздардын айраны жай мезгилинде эң көп колдонулган суусундук катары ар 

бир боз үйгө кирген конокту кадыресе сыйлашкан.  

Айрандан кыргыздар жана Саян-Алтайдын  көчмөн жана жарым көчмөн 

калкы сүзмө менен курут алышкан. Кыргыздарда сүзмөнү төмөндөгүчө ыкма 

(технология) менен жасашкан: айранды атайын бөздөн тигилген баштыкчага куюп, 

жерден бийигирээк абалда илип коюшкан. Айрандын сары суусу убакыттын өтүшү 

менен агып түшүп, сүзүлүп бүткөндөн кийинки коюу бөлүгү - сүзмөсү калат. Сүзмө 

бузулуп кетпеши үчүн аны туздагандан соң чаначта сакташкан. Сүзмөнү кол менен 

тоголоктоп, күнгө кургатып, андан «курут» жасалган. [2. 14-б.] Сүзмө менен курут 

негизи кеч күздө жана кышында сүт жок болуп калган мезгилде тамакка 

колдонулуп, курутту кышкысын кургатылган же майдаланган абалда жылуу сууга 

эзип, даамына карата сары май ж.б. кошулуп чүйгүн тамак түрүндө колдонушкан.  

Курут алтайлыктарда кышта тамакка колдонуу үчүн көп өлчөмдө 

даярдалган. Алтайлыктардын жана кыргыздардын «куруту» бузулбаган азык 

(күлазык) болгондуктан ал малчылар жана мергенчилердин бир нече күндүк жолго 

чыккандагы негизги азыгы жана колунда жок көчмөндөрдүн кыш мезгилиндеги 

күнүмдүк тамагы болгону маалым. [10. 101-б.] Демек, жогоруда мисал 

келтирилгендей сүттөн сүзмөнү алууда жана андан курутту даярдоо ыкмасында 

кыргыздар менен алтайлыктардан өтө жакын жалпылыктарды жолуктурабыз. Ал 

тургай жогоруда аталган элдерде бул азык «курут» же «хурут» деп жалпы 

лексикалык терминде аталаары маалым. Лексикалык параллелдер жана 
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этнографиялык терминдер тилдин эң байыркы катмарын түзүү менен бирге, 

аралыкта жайгашкан элдердин тилдеринин жалпылыгын чагылдырат. 

Кыргыздарда жана Саян-Алтай көчмөн элдеринде сүттөн жасалган эң 

кадырлуу суусундуктардын бири «кымыз» болгон. Кымыз өзүнүн даярдалышы, 

даамы боюнча бир нече түргө бөлүнүп, аны жылкынын жана уйдун, айрым 

учурларда койдун да сүтүнөн даярдашканы белгилүү. Кымыз алтайлыктарда – 

«кымыс» [11. 44-б.] деп аталган. Кыргыздар кымызды «сабаа» деп аталган териден 

жасалган идиште даярдашкан. Алтайлыктарда «чегенди» сактоочу тери идиш да 

«саба» деп аталаары жогоруда айтылды. Кыргыздар кымыз даяр болгончо ар бир 

10-15 мүнөт өткөн сайын кымызды атайын таякча - «бишкек» менен аралаштырып 

(бышып) турушкан. Негизинен кымызды жасоонун технологиясында жана 

ыкмаларында кыргыздар менен алтай элдеринин ортосунда айырмачылыктар жок. 

Бирок, кымыздын ачыткысын даярдоодо  айрым бир ареалдык өзгөчөлүктөр 

кездешет. Кыргыздар сабаанын түбүндө катып калган калдыктарын топтоп, жазга 

чейин сактап коюшкан. Кийинки жылы ал кымыз үчүн ачыткы болгон. Эгерде 

мындай мүмкүнчүлүк болбосо жайында мажурум талдын бутагын кесип, анын 

кабыгын сыз жерге коюп ажыратып, анан аны майда кесиндилерге бөлүп коюшкан. 

Кесиндилерди керек болгондо жылкынын сүтүнө кошуп, күнөстүү жерге коюп 

ачытышып, ошондон кымыздын ачыткысын жасашкан. Бышкан сүткө жарма кошуп 

ачытып да, ачыткы даярдашкан. Чыныгы кымыз бир суткадан кийин даяр болот. [2. 

16-б.] Түштүк алтайлыктардын тамак-аш рационунда «кымыс» азыраак 

колдонулуп, ал өз учурунда бай малчылардын гана суусундугуна айланган. 

Сүттөн, сүт азыктарынан айран жана кымыздан башка сүттүн коюу, 

майлуу бөлүгүн – «каймак» алышкан. Ал үчүн кыргыздар сүттү бышырып 

(кайнатып) бир идишке куюп бир күнгө коюп коюшкан. Кечинде сүттүн бетине 

чыгып калган коюу бөлүгүн жыйнап алышкан. Бул «сыдырма каймак» деп аталган, 

ал эми кайнатылбаган сүттөн алынган каймакты – «кам-каймак» [1. 101-б.] деп 

аташкан. Алтайлыктарда да бышкан сүттөн алынган май – «каймак» [11. 45-б.] деп 

аталганы белгилүү. Алтайлыктар кайнап жаткан сүткө ун жана талкан 

аралаштырылган суюктук куюп, андан соң сүт муздагандан кийинки бетинен 

алынган майды «өрөме» деп аташкан.  

Топтолгон каймакты кыргыз аялдары чоң идишке салып, колу менен эзип, 

мыкчып суусу чыккандан кийин тоголоктоп, казанга салып, аны от жагып 

сызгырып «сары май» алышкан. Акырын күйгөн отко сары майды кайнаткандан 

кийин казандын түбүндө калып калган коюу масса – «чөбөгө» деп аталып ал да 

тамакка колдонулган. [2. 15-б.] Алтайлыктар дал ушундай жол менен алынган 

майды «сардю» [11. 50-б.] деп аташып, аны негизи кышкы мезгилде колдонуу үчүн 

даярдашкан. Мындай майды алтайлыктар сүттөлгөн жана туз кошулган чайга 

кошуп, ага талкан аралаштырып ичишкен.  

Ошондой эле көчмөндөрдүн дагы бир даамдуу жана сүйүктүү сүттөн 

жасалган азыгы «эжигей» болуп эсептелинген. Аны жасоо ыкмасы кыргыздарда 

төмөндөгүчө аткарылган: бир аз жылытылган сүткө ачыткы кошуп, бетин жаап бир 

аз убакытка тындырып коюшат. Сүт ачып баштаганда аны отко коюп, тынбай 

аралаштырып, акырын коюу масса калганча кайнатат. Казанда калган коюу 

массаны – эжигейди үстүнө оор нерсе менен бастырып коюшкан, муздагандан 

кийин эжигей тамакка колдонго даяр болгон. [2. 15-б.] Дал ушудай эле ыкма жана 

технология  менен даярдалган сүт азыгы түштүк алтайлыктарда да кезигет. Түштүк 

алтайлыктарда ал «эзегей» деп аталган. Кыргыздар эжигейге ачыткы катарында ууз 

сүттү колдонушкан же ууз сүттүн өзүнөн эжигей даярдашкан. Ал эми алтайлыктар 

эжигей жасоодо ачыткы катары чегенди жана айранды колдонгону маалым. 
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Ошондой эле дагы бир ныкталып жасалган сүт азыктарынан кыргыздарда 

«быштак», алтайлыктарда «пыштак» деп аталып, даярдоо ыкмасында да, 

аталыштарында да дээрлик айырмачылыктар кездешпейт. [11. 50-б.] Ал үчүн 

казанда кайнап жаткан сүткө айран кошулат, сүт ачып, коюуланып чыкканда аны 

бөздөн тигилген баштыкчага куюп, үстүн оор массалуу буюм менен бастырып 

коюшкан. Суусу агып бүткөндөн кийин даяр болгон быштакты четинен кесип чай 

менен жешкен.  

Байыркы доорлордон бери кыргыздар жана алтайлыктар сүттөн арак 

тартышканы бизге маалым. Бул маселе боюнча Ф.А.Фиельструптун эмгегинде 

баалуу маалыматтар камтылган. Ал кымыздан арак тартуу үчүн кыргыздар 

колдонгон жөнөкөй аппаратты биринчи болуп сүрөттөп жазган жана бул аппараттын 

конструкциясын жана арак тартуу техникасын моңголдордон жолуктурууга болоорун 

белгилеген. Алтайлыктардын Л.П.Потапов сүрөттөп жазган арак тартуучу аппараты 

жана сүттөн арак тартуу ыкмасы кыргыздардыкынан дээрлик айырмаланбайт деп 

белгилейт өз эмгегинде С.М. Абрамзон. [1. 107-б.] 

Аппараттын жана анын бөлүктөрүнүн аталыштарына тиешелүү терминдердин 

да бирдей экендиги көңүл бураарлык маселе. Аппарат кыргыздарда капка чорго 

(жапкыч капкак, чорго - буу чыгуучу түтүк) деп аталат. Алтайлыктарда да «чорго» 

[12. 165-б.] бул арак тартуу үчүн жасалган дого түрүндөгү түтүк. 

Демек, жогоруда мисал келтирилип каралып чыккан сүт жана сүт 

азыктарынан жасалган тамак-аштар боюнча кыргыздар менен алтайлыктардан 

жолуккан окшоштуктар бул элдердин терең тарыхый-маданий байланыштарын 

далилдей алат. 

Эт жана эттен жасалган тамактар кыргыздар жана мал чарбачылык менен 

кесиптенген Саян-Алтай элдеринин тамак-аш рационунун эң негизги бөлүгүн 

түзгөн. Кыргыздар эттин ар кандай түрлөрүн: жылкы эти, кой, уй этин, ж.б., 

ошондой эле жапайы айбанаттардын: тоо текенин, эликтин жана кулжанын этин 

тамак-ашка колдонушкан. Койдун жана жаш жылкынын эти эчкинин этине 

караганда көп бааланганы маалым. Адатта этти көбүнчө бардык жерде чоюн 

казандарда сууга салып кайнатып бышырышкан.  

Кыргыздар жана Саян-Алтай көчмөн элдери кышкы мезгилге ири мал – 

жылкы же уйду же бир-эки кой союп, этин кургатып (сүрсүтүп) алышкан. [3. 52-б.]  

Бул кыргыздарда жана алтайлыктарда «согум» [2. 58-б.] деп аталат. Кыргыздар 

эттин бир бөлүгүн бир аз туздап, аны терисине бир нече убакытка ороп коюп, андан 

соң, боз үйдүн ичиндеги очоктун үстүнө бийик илип алып ышташкан же 

сүрсүтүшкөн.  

Байыркы мезгилдерден бери кыргыздарда жана Саян-Алтай  элдеринде 

тамактануу учурунда бышкан этти бөлүштүрүүнүн байыркы салттык этикети 

сакталып келип, ал учурдагы кыргыздардын тамактануу системасындагы эң 

консервативдүү элементти түзөт.  

Кыргыздарда бышкан этти меймандын «кадырлуусуна» карап бөлүштүрүү 

регионалдык өзгөчөлүктөргө ээ. Кыргызстандын бардык региондору боюнча  

бышкан этти бөлүштүрүү салтын жалпылап караганда, ал  төмөндөгүчө тартипте 

өтөт: кой этинен эң сыйлуу конокко – «баш», анан  - «жамбаш», кийинкисине – 

«жото жилик» же «чүкөлүү жилик», анан – «кашка жилик», анан – «далы», анан – 

«карчыга кабырга», кийинкилерине – «кар жилик», анан - «күң жилик» тартылат. 

Ал эми «куймулчак» аялдарга гана тартылат. Жылкы этинен эң барктуу конокко 

«уча», ошондой эле «чучук» жана «жал» тартылат.[8. 224-б.] 

Жогорудагы кыргыздардын эт бөлүштүрүү этикетинен келтирилген 

кыскача маалыматтарга таянып, Саян-Алтай түрк элдерине тиешелүү болгон 
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параллелдерди аныктоого болот. Конок күтүүдө алтайлыктарда согум малдын 

устуканын бөлүштүрүү боюнча В.В. Радлов өз маалыматында арка жана 

куймулчак устуканы - эң барктуу экенин белгилеп өтөт. [12. 352-б.] Ал эми 

Л.П.Потапов минтип жазат: «Келин той берүүдө жана курмандыкка чалынган 

малдын  устуканын бөлүштүрүүдө сакталып калган устукан бөлүштүрүүнүн 

көбүрөөк эзелки жолдоруна ылайык, баш жана төш, анан төштүн көрчөөсү да, 

өтө кадырлуу меймандарга, мисалы таякесине (taj), жээнине (тойду тайы берип 

жатса) берилген». [11. 55-б.] Н.П.Дыренкованын билдирүүсүнөн кыргыздарда 

эске салынып өткөн учаны да кезиктиребиз. Ал боюнча: «Келин тойлордун 

убагында күйөө баланын жана колуктунун ага-туугандарына эң барктуу 

устукандар – уса (кыргызча - уча) же төс  (кыргызча - төш) тартылган... Кыздын 

таякеси жайланып отуруп, учаны колуна алгандан кийин гана сыйлоого 

киришишкен. Башкы устукандардын арасында төш сөзсүз болгон. Таякеси төштү 

жээнине бергенден кийин гана тамакты жей баштаган. Күйөө баланын 

таякесине, адатта союлган койдун башын тартышкан (кой бас)».[6. 26-б.] 

Кыргыздарда да кой союлганда сөзсүз «төш» ошол үйдүн кызына берилип, кыздын 

акысы болуп эсептелинери анык.  

Ошентип алтайлыктарда эң кадырлуу устукандын бири – төш, анан кой же 

жылкы этинен кыргыздар менен алтайлыктар үчүн жалпы устукан - «уча» (ужа) 

экени маалым болду. Бул окшоштук жогорудагы элдердин ата-бабаларынын 

ортосундагы этностук-гендик жана тарыхый байланыштарды аныктоочу факт боло 

алат. Себеби ар бир элдин салттуу тамак-ашында этностук салт-санаалар бөтөнчө 

туруктуу сакталаары шексиз. 

Эт тамак-ашынын ичинен кыргыздар жана саян-алтай элдери  үчүн жалпы 

окшош «жөргөм» (алтайча «дьөргөм», же «төрьгөм» [5. 30-б.] ал алтайлыктарда 

май, жүрөк, өпкө жана боор тилкеленип кесилип, ичеги менен бири-бирине 

бириктирилген), «карта» (жылкынын ичегисинен жасалат, алтайлыктарда 

«карта»), «керчөө» (алтайлыктарда «керзен»), «чучук» (алтайча «чочук» - жылкы 

этинен жасалган эзелки тамак, ал үчүн жүрөктүн кабына майда тууралган эт 

жана май салынып, түтүнгө ыштап сүрсүтүшкөн), быжы (Ыссыккөл аймагындагы 

кыргыздарда боордон жана ич кандан, Таласта мээден, майдан жана кандан 

жасалат, алтайлыктарда канга сүт кошуп, ичегиге куюп кайнатышып жасашат «кан») 

[1. 106-б.]  ж.б. тамак-аштарын атоого болот. Этнограф С.К.Алымкулова 

алтайлыктардын бүгүнкү күндөгү жөргөм жасоосун кыргыздардыкы менен 

салыштырып көрүп, даярдоо техникасы ал тургай аталышы да толук бирдей 

экендигин белгилеген. [4. 69-б.] 

Кыргыздардын дан азыктарынан жасалган тамак-аштарын жана 

суусундарын карап чыгып Саян-Алтай элдери менен көп жалпылыктарды байкоого 

болот. 

Кыргыздардын дан өсүмдүктөрүн өстүрүшү жөнүндө Б.Солтоноев «Түндүк 

кыргызы эгин айдоону көп билбеген, башка эгинге караганда эмгеги аз жана 

үрөөнү арзан болгондуктан көбүнчө таруу айдап, арпаны кем айдашкан» [13] деп 

жазат. Кыргыздар ундан боорсок, көмөч, каттама, май токоч, куймактарды ж.б. 

жасашат. Ундан жасалган тамак-аш өтө көп учурда башка азыктар менен катарлаш 

колдонулат, кээде эт кесме же сүт кесме жасашат. Кыргыздарда суусундуктардан 

жарма, ошондой эле бозо кеңири таралган, бозону негизинен кышында таруудан, 

арпадан же жүгөрүдөн жасалган шакка угут кошуп ачытып даярдашкан.  

Алтайлыктарда негизги ундан жасалган азык катары куурулган арпадан 

алынган «талкан» эсептелген. Талканды сууга, чайга, чегенге, сүткө кошуп 

колдонушкан. Кээде талкандын өзүн эч нерсеге аралаштырбай да азык катары 
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колдонушканы маалым. [5. 30-б.] Алтайлыктар буудайды (алтайча – буудай кулур) 

кол тегирмен менен талкалап андан «ун» алышкан. Ундан нан жана майга «порсох» 

бышырышкан. Ошондой эле түштүк алтайлыктарда дан азыктарынан «көчө» көп 

колдонулганы анык. Көчөнү арпанын дандарын сууга же сүткө кошуп кайнатып 

бышырышкан. Ал эми дан азыктарынан даярдалган суусундардан түндүк жана 

түштүк алтайлыктарда арпадан ачытылып алынган суусун көп кездешип ал 

шорлордо «почо» же «позо» деп аталган (түндүк алтайлыктарда көбүнчө «абыртка», 

челкандарда «орто», кумандыларда «ортко» деп аташкан). Түштүк алтайлыктарда 

арпага же талканга бээнин сүтүн кошуп «потко» даярдашкан. XIX к. – ХХ к. 

башында Борбордук Азия жана Саян-Алтай элдеринде көчмөнчүлүк жашоонун 

муктаждыктарына ылайык келген сынбаган материалдан – териден жана жыгачтан 

колдо жасалган идиш-аяктар колдонулган. Көчмөндөр териден, малдын ички 

органдарынан ар кандай чоңдуктагы идиштерди даярдашкан. Идиштерди даярдоодон 

мурда терини жана малдын ички органдарын (карын, ичеги ж.б.) идиш жасоого 

ылайыктап ыштоо керек болгон. Бул үчүн атайын жерди казып «ыштык» [3. 47-б.] 

(коптильня) даярдашкан. Алтайлыктарда да теринин мындай иштетүү «ыштык» деп 

аталган. [14. 184-185-бб.] Ышталып бүткөн тери алтайлыктарда «шири тере» же 

«шили тере» деп аталса, кыргыздар да ышталган терини «шири» деп аташканы анык. 

[16. 409-б.]  Жалпылап айтканда терини иштетүү техникасында кыргыз, алтай 

элдеринде бир катар өзгөчө элементтер менен бирге эле көчмөндөрдүн маданиятына 

ылайык келген жалпылыктар да сакталып калган.  

Демек, териден айран жана кымызды сактоо үчүн алтайлыктарда «аркыт» 

жана «саба» жасашкан. Бул кыргыздарда да «аркыт» же «сабаа» [7] деп аталат. 

Алтайлыктардын суюктуктар үчүн керектелген «тажуур» деген идиши формасы 

жагынан кыргыздардын «көөкөрүнө» окшош келет. Малдын алдыңкы бутунун 

терисинен тигилген идиш алтайлыктарда да кыргыздарда да  «торсук» деп аталат. Ал 

эми малдын арткы бутунун терисинен тигилген идиш алтайлыктар менен 

кыргыздарда «борбуй» деп аталат. [14. 190-191-бб.] 

Кыргыздар менен Саян-Алтай түрк тилдүү элдеринин жыгачтан жасалган 

идиштерин салыштырууда да бир катар аналогиялык аталыштарды жолуктурууга 

болот. Мисалы, алтайлыктардын «айак, чара, чөчөй» деген идиштери кыргыздардын 

«аяк, чара, чөйчөгү» менен дал келет. Жыгачтан жасалган чака кыргыздарда «көнөк» 

[7], алтайлыктарда да ―көнөк‖деп аталат. Тегерек жалпак идиш кыргыздар менен 

алтайлыктарда «табак» делип аталат. Мындан сырткары, түштүк алтайлыктар менен 

кыргыздарда гана жалпы ат менен кезиккен жыгачтан жасалган «челек» жана 

«элгек» (кырг. - элек) деген идиштерди да мисал келтирсе болот. [14. 196-197]  

Демек, кыргыз-алтай элдеринин териден жана жыгачтан жасалган идиш-

аяктарын салыштырып карап чыгып, иштетүү техникасынан, керектелүү максаты, ал 

тургай терминологиясынан бир катар жалпылыктарды жана параллелдерди тактап 

чыгууга болот. Кыргыздардын тамак-ашында Борбордук Азия элдери менен да 

тарыхый жана маданий тыгыз байланыштарын далилдөөчү көптөгөн көрүнүштөр 

бар, бирок жогоруда келтирилген кыргыз-алтай элдеринин тамак-ашындагы, идиш-

аяктарындагы көптөгөн жалпы фактылар кыргыздар менен алтайлыктардын өтө 

алыска кеткен этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланыштары болгонун 

ишенимдүү күбөлөндүрө алат. 
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Аннотация: Макалада социалисттик курулуштун биринчи он 

жыдыктарында Кыргызстан менен Россиянын маданият тармагындагы 

мамилери каралат. Конкреттүү мисалдар менен автор РСФСРдин республиканын 

маданиятын өнүктүрүүгө кошкон салымын белгилейт, интеллигенцияны 

даярдоодо, илимди, профессионалдык искусствону калыптандырууда жана 

өнүктүрүүдө анын жардамын көрсөтөт.  

Негизги сөздөр: маданий кайра түзүүлөр, РСФСРдин жардамы, кадрларды 

даярдоо, илимий изилдөөлөр, профессионалдык искусство. 

Аннотация: В статье рассматриваются взаимоотношения Кыргызстана и 

России в культурной сфере в первые десятилетия социалистического 

строительства. Автор на конкретных примерах освещает вклад РСФСР в 

культурное развитие республики, показывает ее помощь в подготовке кадров 

интеллигенции, становлении и развитии науки, профессионального искусства. 
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Abstract: The article reveals the relationship between Kyrgyzstan and Russia in the 

cultural sphere in the first decades of socialist construction. The author, using specific 

examples, highlights Russia’s contribution to the cultural development of the republic, 

shows its assistance in the training of the intellectuals, the formation and development of 

science, professional art. 

Key words: cultural transformation, Russian aid, personnel training, scientific 

research, professional art. 
 

  В 1920-1930-е гг. в процессе социалистического строительства в Кыргызстане 

встали задачи огромной важности. Надо было осуществить коренные 

преобразования в народном хозяйстве в прошлом отсталого края, создать новую 

советскую культуру. Решение этих задач было неимоверно трудным делом. В 

условиях масштабных социально-экономических и культурных преобразований в 

Кыргызстане особенно актуальный характер обрел вопрос подготовки кадров. Для 

обеспечения народного хозяйства не хватало квалифицированных специалистов. 

Эту проблему невозможно было решить без помощи РСФСР и других советских 

республик, так как в самом Кыргызстане не было никакой базы для подготовки 

кадров средней и высшей квалификации. Поэтому важной формой помощи 

Кыргызстану в создании кадров интеллигенции являлась подготовка 

квалифицированных специалистов через учебные заведения РСФСР и других 

республик.   

В июле 1925 г. Киргизский обком РКП (б) принял решение о подготовке 

специалистов из числа кыргызов в вузах РСФСР и других республик. В 1926 г. 

создаются специальные окружные комитеты по отбору и направлению молодежи 

Кыргызстана в учебные заведения центральных районов России [1]. С этого 

момента партийно-государственные органы республики стали ежегодно направлять 

в учебные заведения Москвы, Ленинграда, Омска, Оренбурга, Твери, Казани и 

других городов сотни посланцев Кыргызстана.  

В 1925/26 г. в высших и средних специальных учебных заведениях страны 

обучалось 522 посланца республики, в том числе 264 кыргыза. В 1929/30 г. в 

высших и средних специальных учебных заведениях страны обучалось уже 940 

человек, в том числе 432 кыргыза [2]. Количество кыргызстанцев, обучавшихся в 

различных вузах и техникумах страны, росло год от года. Так, в 1933 г. в вузах 

других городов страны обучалось уже около 2000 студентов из Кыргызстана [3].  

Большую помощь в деле подготовки кадров оказал г. Ленинград, взявший 

шефство над республикой с ноября 1932 г. Всего за 1927-1940 гг. в учебных 

заведениях Ленинграда получили высшее и среднее специальное образование более 

600 посланцев республики [4]. Многие посланцы республики – выпускники тех лет 

впоследствии стали учеными, ведущими специалистами и руководящими 

работниками партийных и советских органов.    

Следует отметить, что Советское правительство предоставило ряд льгот 

представителям коренной национальности при поступлении их на учебу. Вплоть до 

1934 г. кыргызские трудящиеся, как и представители других национальностей, 

пользовались особой системой брони при поступлении в учебные заведения 

РСФСР и других республик. Эта система не только закрепляла за ними 

определенное количество мест, но и предусматривала ряд исключений из общих 

правил для того, чтобы учащиеся нерусской национальности, несмотря на 

недостаточную общую подготовку и плохое знание русского языка, могли 
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беспрепятственно проходить курс обучения. Однако жизнь показала, что 

кардинально решить проблему подготовки квалифицированных кадров можно 

было, только создав достаточно развитую сеть высших и средних специальных 

учебных заведений на месте. Успехи социалистического строительства, рост 

культуры кыргызского народа уже в середине 1920-х – начале 1930-х гг. создали 

необходимые для этого предпосылки.    

Первое среднее специальное учебное заведение в Кыргызстане было открыто 

в 1925 г. Это был Институт народного просвещения, преобразованный в 1928 г. в 

Центральный республиканский педагогический техникум. Первенец высшего 

образования республики – Киргизский педагогический институт был открыт в 1932 

г., а через год был создан Зооветеринарный институт. Высшие учебные заведения 

страны и, прежде всего, вузы Российской Федерации принимали самое активное 

участие в становлении и развитии высшей школы республики. Москва, Ленинград 

и другие города РСФСР направляли во Фрунзе лабораторное оборудование, 

учебные приборы, научную литературу. Организаторами и преподавателями 

первых высших и средних специальных учебных заведений в Кыргызстане были 

представители русского народа и других народов СССР. По направлению 

Наркомата просвещения РСФСР в Кыргызстан приехали десятки педагогов, 

научных работников. В их числе были известные ученые-педагоги Б.М. Зима, А.Г. 

Зима, Г.Г. Куранов, И.И. Еникеев, Б.А. Лунин, В.В. Озаровский и др. Уже в 1936 г. 

Кыргызстан получил первых специалистов с высшим образованием, 

подготовленных непосредственно в республике.  

В условиях нехватки кадров в системе образования Российская Федерация в 

1930-е гг. усилила помощь Кыргызстану педагогическими кадрами. Наркомат 

просвещения РСФСР ежегодно направлял в Кыргызстан 100-150 выпускников 

педагогических учебных заведений. Так, в 1937 г. в Киргизскую ССР из Российской 

Федерации было направлено 159 учителей с высшим образованием, в 1938 г. 

прибыли десятки выпускников педагогических училищ Ельца, Орла, Задонска и 

других городов, в 1939 г. приехало 124 учителя. К концу 1938/39 г. в республике 

работало уже 9860 учителей [5].   

В период 1920-1930-х гг. в Кыргызстане возникли первые научные 

учреждения. Начало им положили ученые Москвы, Ленинграда, Казани. В 

Кыргызстан часто приезжали такие видные ученые, как В.В. Бартольд, П.П. 

Иванов, А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков, К.И. Скрябин, К.К. Юдахин, М.Е. Массон и 

др. Они участвовали в различных научных экспедициях, вели сбор всевозможных 

коллекций, образцов и т.п. Собранный материал попадал в крупные научные 

центры страны, где под руководством этих ученых проводилась его обработка.  

Начиная с 1922 г. в Кыргызстане ежегодно работали различные экспедиции 

Академии наук СССР и других научных учреждений страны. В 1924-1926 гг. под 

руководством академика А.Е. Ферсмана проводится исследование недр юга 

Кыргызстана. В 1925 г. экспедиция Института почвоведения АН СССР проводила 

геоботаническое и географическое изучение ряда скотоводческих районов. В это же 

время профессором Л.С. Бергом было положено начало исследованию организации 

рыбного хозяйства на озере Иссык-Куль. Организовываются также другие научные 

экспедиции, проводится фольклорное изучение республики, геохимическое 

исследование термальных источников. Наряду с организацией экспедиций 

центральных научных учреждений, закладываются основы для открытия 

собственных научных учреждений. 

 Важное значение для всестороннего исследования Кыргызстана, развития его 

науки имела организованная в 1932 г. Киргизская комплексная экспедиция АН 
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СССР по изучению производительных сил республики. Экспедицией изучалась 

гидрология озера Иссык-Куль, свинцовые, угольные и сурьмяно-ртутные 

месторождения, проводилось сейсмическое изучение территории, а также 

изучались вопросы улучшения пород скота, велись археологические и 

антропологические исследования. 

В феврале 1933 г. состоялась конференция по изучению производительных 

сил республики в Ленинграде. В работе конференции приняло участие свыше 200 

представителей различных научно-исследовательских учреждений страны, 

научных и практических работников из Кыргызстана, которые подвели итоги работ 

по исследованию природных богатств, экономики и культуры Кыргызстана и 

определили пути дальнейшего изучения и развития его производительных сил. 

Вторая конференция по изучению производительных сил республики состоялась в 

1935 г. в Москве и также имела большое научное и практическое значение. В ее 

работе приняли участие свыше 300 делегатов [6]. На основе результатов 

экспедиционных исследований конференция разработала план научных 

исследований по дальнейшему выявлению природных ресурсов республики и их 

освоению.  

Культурные преобразования 1920-1930-х гг. создали благоприятные условия 

для развития искусства кыргызского народа. И здесь значительную помощь 

Кыргызстану оказывали представители русского народа, посланцы крупнейших 

культурных центров страны. Например, большую роль в становлении и развитии 

кыргызского профессионального искусства сыграли прибывшие в республику в те 

годы композиторы П.Ф. Шубин, В.А. Власов, В.Г. Фере, М.Р. Раухвергер, режиссер 

В.Я. Васильев, дирижер В.В. Целиковский, балетмейстер Н.С. Холфин, художники 

В.В. Образцов, В.А. Ильина, А.А. Арефьев, А.И. Игнатьев, актер В.Ф. Казаков и др.   

По инициативе деятелей русской культуры в 1926 г. во Фрунзе открылась 

Киргизская музыкально-драматическая студия. В число ее первых учеников было 

отобрано 20 человек, из них 4 девушки. Организаторами и руководителями студии 

были Н.Н. Еленин, Д.Д. Мацуцин и А.Г. Поселянин. Им принадлежит почетное 

место в истории театрального искусства Кыргызстана. Именно они готовили 

первые национальные кадры работников театрального искусства. 

 В 1935 г. во Фрунзе открылся Государственный русский драматический 

театр, сформированный из выпускников Московского государственного института 

театрального искусства. Русская труппа помогала своим кыргызским коллегам в 

освоении актерского мастерства. Одновременно при Московском ГИТИСе была 

организована Киргизская национальная студия, сыгравшая важную роль в 

подготовке кыргызских актеров, композиторов, режиссеров, драматургов. 

При участии деятелей искусства Российской Федерации в 1936 г. в 

Кыргызстане была создана филармония. Она стала не только концертной 

организацией, но и школой воспитания национальных артистических кадров. При 

ней был создан кыргызский оркестр народных инструментов, организатором и 

руководителем которого стал композитор П.Ф. Шубин. 

 Современное изобразительное искусство Кыргызстана зародилось и 

утвердилось во второй половине 1920-х гг. благодаря усилиям русских 

художников. Пионером изобразительного искусства в республике стал художник 

В.В. Образцов, приехавший во Фрунзе в 1921 г. Для подготовки национальных 

кадров художников он дважды (в 1922 и 1927 гг.) создавал изостудию. В 

дальнейшем Образцов организовал в Киргизском педагогическом техникуме из 

художественно одаренных студентов кружок изобразительного искусства. В этом 
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кружке начал приобщаться к искусству Г. Айтиев – будущий народный художник 

СССР, один из основателей Союза художников Кыргызстана. 

Большим событием в культурной жизни Кыргызстана стало открытие в 1935 

г. Киргизской государственной картинной галереи. Существенную помощь в 

создании картинной галереи во Фрунзе оказали Государственная Третьяковская 

галерея и музейный фонд Наркомпроса РСФСР. В 1934 г. они передали республике 

72 художественных произведения, в том числе таких русских классиков, как Д.Г. 

Левицкий, В.А. Тропинин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.В. 

Верещагин и др. [7]. Кроме произведений классиков русского искусства, 

экспонировалось свыше 200 произведений живописи, графики и скульптуры 

советских авторов. Среди них были и работы художников из Кыргызстана: Г. 

Айтиева, С. Акылбекова, С.А. Чуйкова, В.В. Образцова, А.И. Игнатьева, Л.Л. 

Касаткина и других. 

В 1939 г. в Кыргызстане открылось первое художественное учебное заведение 

– художественное училище. В республику прибыли скульптор О.М. Мануйлова, 

другие мастера художественного искусства. Начали складываться новые формы и 

виды этого творчества. 

В целом, кыргызское профессиональное искусство в 1920-1930-е гг. 

обогатилось новым содержанием и получило признание в стране. Смотром 

культурных достижений республики стала декада кыргызского искусства в Москве. 

В декаде, проходившей с 26 мая по 4 июня 1939 г., принимали участие 

профессиональные театрально-музыкальные коллективы республики, мастера 

изобразительного искусства, лучшие представители художественной 

самодеятельности. 

В декаде приняли участие 550 мастеров национального искусства. Свыше 30 

тысяч зрителей присутствовали на просмотре 14 спектаклей и концертов. 

Участники декады – коллективы и отдельные исполнители – были отмечены 

высокими наградами. Орденом Ленина был награжден Киргизский 

государственный музыкальный театр, орденом Трудового Красного Знамени – 

Киргизская государственная филармония. 71 деятель кыргызского искусства был 

награжден орденами и медалями Советского Союза [8].  

Таким образом, в 1920-1930-е гг. в Кыргызстане при всесторонней и 

эффективной помощи РСФСР, а также непосредственном участии деятелей русской 

культуры были достигнуты значительные успехи в культурном строительстве, 

прежде всего в подготовке кадров интеллигенции, становлении и развитии науки, 

профессионального искусства.    
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Этническая история кыргызов в трудах А.Н.Бернштама 

Аннотация: Томонку эмгек А.Н.Бернштамдын кыргыз элинини келип 

чыгышынын аныктоодогу ролуна арналган. Коп убакыттан бери, коптогон 

окумуштуулар этногенез маселесине кызыгып келишкен. Макала 

А.Н.Бернштамдын кыргыз элинин келип чыгышына кошкон салымын аныктоого 

арналган. Окумуштуунун эпос боюнча эмгектери КР СПб шаарлардын 

китепканаларында, архивдеринде, кол жазма фонддорунда сакталып келет. 

А.Н.Бернштам – белгилуу чыгыштаануучу, Борбордук Азия чолкомун байыркы 

доордон XIX к чейин изилдеген. Озгочо кыргыздардын жана Кыргызстандын 

тарыхын изилдеген. А.Н.Бернштам коп масштабдуу окумуштуу болгон. Илимий 

ишмердуулугун кендиги менен айырмаланган. Бир жагынан бул доордун талабы 

эле.   

Негизги сөздөр: динлин теориясы, археология, тарых, А.Н.Бернштам, 

этнография, манастаануу, адабият, кыргыздар, Кыргызстан, Борбордук Азия 

Аннотация: Данная работа посвящена роли А.Н.Бернштама в изучение 

этногенеза кыргызского народа. Долгое время многие ученые интересовались 

проблемой происхождения кыргызского народа. В статье мы анализировали вклад 

А.Н.Бернштама в изучение этногенеза кыргызского народа. Его материалы 

хранятся в библиотеках, архивах и в рукописном фонде КР, СПб. А.Н.Бернштам 

является одним из крупным востоковедом, изучавший древность Центральной 

Азии от эпохи бронзы до XIX века. Список работ А.Н.Бернштама говорит о том 

что как много сил и времени уделил данной проблеме. Он занимался многими 

проблемами в истории кыргызов и Кыргызстана, но этническая история занимала 

важную часть в его исследованиях. Научная деятельность профессора 

А.Н.Бернштама была просторной. Поскольку время требовала такой научной 

деятельности.  

Ключевые слова: динлинская теория, археология, история, А.Н.Бернштам, 

этнография, манасоведение, литература, кыргызы, Кыргызстан, Центральная 

Азия. 

Annotation: This work is devoted to the role of A.N.Bernshtam in the study of the 

ethnogenesis of the Kyrgyz people. For a long time, many scientists were interested in the 

problem of the origin of the Kyrgyz people. In the article, we analyzed the contribution of 

A.N.Bernshtam to the study of the ethnogenesis of the Kyrgyz people. His materials are 

stored in libraries, archives and in the manuscript fund of the Kyrgyz Republic, St. 

Petersburg. A.N. Bernshtam is one of the major orientalists who studied the antiquity of 

Central Asia from the Bronze Age to the 19th century. The list of works by A.N.Bernshtam 

shows how much time and effort he devoted to this problem. He dealt with many problems 

in the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan, but ethnic history occupied an important part 

in his research. The scientific activity of Professor A.N.Bernshtam was extensive. Because 

time demanded such scientific activity. 

Key words: Dinlin theory, archeology, history, A.N.Bernshtam, ethnography, 

Manas studies, literature, Kyrgyz, Kyrgyzstan, Central Asia. 
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В исторической науке проблемы происхождения кыргызского народа 

постоянно привлекают к себе пристальное внимание известных ученых. Так, 

этническая история кыргызов до сегодняшнего дня является предметом дискуссий 

и спор многих обществоведов. 

В свое время и известный ученый – археолог, этнограф, востоковед, историк 

А.Н. Бернштам занимаясь историей кыргызов и Кыргызстана с древности до нового 

времени интересовался и этногенезом кыргызского народа. Впоследствии ученые 

историки отмечали, что А. Н. Бернштам упорно занимался, решением вопроса 

этногенеза кыргызского народа. Интерес к происхождению тюркского мира 

начался с изучения истории этнографии кочевых племен (крымские татары, 

туркмены) которой всю жизнь занимался ученый.  

Увлечение тюркским миром привело к написанию ряда статей в годы работы 

в севастопольском музее краеведения. В этот период времени это были работы 

посвященные крымским татарам. В дальнейшем  этнографическая экспедиция в 

Туркмению в 1930 году усилил интерес к этнографии народов, он окончательно 

заинтересовался историей и культурой кыргызского народа. Во время экспедиций 

он увлечено собирал археологические артефакты, этнографические и фольклорные 

материалы и затем, внимательно анализируя и обрабатывая их, готовил научные 

труды.  

В поле зрения постоянно находилась проблема происхождения кыргызского 

народа. Результаты исследований публиковались до и после войны в Кыргызстане 

и Ленинграде (СПб). Все труды ученого собраны археологами К. Ташбаевой и Л. 

Ведутовой и включены в избранные труды А.Н.Бернштама по археологии и 

истории кыргызов и Кыргызстана. Из них девять работ посвященных вопросу 

происхождения кыргызского народа. Но, как отмечают авторы сборника мелкие 

заметки и статьи А.Н.Бернштама не включено в данное издание. Особенность 

работы А.Н.Бернштама в том, что археологические экспедиции давали новые 

материалы для изучения истории кыргызов и Кыргызстана [1,л.3].  

А.Н.Бернштам упорно занимался сложным вопросом и изучая труды 

советских и иностранных авторов приходил к неординарным заключениям. Для 

решения проблем А.Н.Бернштама предлагал расширить источниковедческую базу 

генезиса кыргызского народа. В период становления исторической науки 

Кыргызстана, он, опираясь на доступные материалы, выдвигал интересные 

гипотезы о происхождение кыргызского народа, несмотря на ошибочность 

отдельных взглядов, А.Н.Бернштам считается одним из первооткрывателем науки 

Средней Азии. 

Его труды, изданные в начале становления исторической науки, сегодня 

являются источниковедческой базой по истории кыргызов и Кыргызстана. 

Особенность его работ состоит в том что они подготовлены на базе 

археологических материалов, кыргызского фольклора в т.ч. эпоса «Манас» 

китайских источников «Вэйлио», «Таншу» «Вэйшу», «Чжоушу», «Суйшу», 

«Юаньши», «Минши» а также китайские энциклопедии - Мадуань – линя под 

названием «Вэн Сянь –Тун као», «Ту-шу, зи чэн », персидских источников «Худуд 

ал-алам», антропологических данных и рунических надписей средневековья. Кроме 

того, использовал работу ученых, занимавшихся историей Енисея, это были 

известные сибироведы С. Теплоухов, Г.Сосновский, С.В. Киселев и другие [2,с 16-

26]. 

А.Н.Бернштам призывал параллельному изучению взаимосвязи Средней 

Азии с Центральной Азией и Южной Сибирью. Его правомерно называли 
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популяризатором советской кыргызской науки, в том числе проблемы 

происхождения кыргызского народа.  

По видимому, интерес к этногенезу кыргызского народа возник во время 

семиреченской экспедиции в 1938 года, когда им был открыт кенкольский 

могильник [3,л.10] 

По этому поводу он отмечал: «В кенкольском могильнике установлен ряд 

культурных явлений, идентичных культуре кочевников недавнего прошлого, 

казахов и киргизов, свидетельствующих, таким образом, об историко-культурном 

родстве ряда тюркских народов с племенами живших на территории Семиречья на 

рубеже н.э. – факт немаловажный для понимания этногенеза народов Средней 

Азии»[2,с. 18] 

Пик научной деятельности А.Н.Бернштама приходится в годы Великой 

Отечественной Войны, когда он работал над докторской диссертацией. В ней 

этногенезу кыргызов была отведена 10 страниц. Диссертация опубликована только 

55 лет спустя после его защиты. 

Основной концепцией А.Н. Бернштама по этногенезу кыргызов является  

«Динлинская теория». По его мнению истоки сложения кыргызского народа уходит 

к периоду Афанасьевкой культуры, когда возник динлинский этногенез и шел 

процесс смещения племени цзянь кунь с центральноазиатскими племенами гуннов 

и сяньби, положившие начало формирования кыргызского этноса.  

Данная идея, что, кыргызы сложились в результате скрещения 

центральноазиатских гуннов и сяньби с северным племенным союзом – динлинами 

встречатся и в докторской диссертации [4,с 159]. 

 По мнению А.Н.Бернштама этногенез кыргызского народа делится на 

несколько этапов. 201 г. до. н. э. считается временем впервые зафиксированным 

китайским источником по цзянь-куньям. Он писал, что они появились в результате 

какого то сложного исторического процесса на базе которого сложились 

кыргызские племена. Этими племенами являются динлины а из динлинского союз 

выделилось древнее кыргызкое общество.  

Однако с привлечением новых материалов в поздних работах он отказался 

от этой теории.  

Наличие в Семиречье рунического енисейско-кыргызского письма и 

памятников материальной культуры – кочкорский клад, украшения сбруи, одежда, 

оружия и другие А.Н. Бернштам ассоциировал с енисейским. 

Параллельно с археологическими материалами использовал «Худуд ал-

алам» и сочинение Истахри упоминающий о существование «города кыргызского 

хана». Работы В.В.Бартольда повлияло на теории происхождения кыргызов в 

трудах А.Н.Бернштама [5, с.501]. 

По мнению ученого енисейские кыргызы в большом количестве 

переселились в притяншаньские области в составе гуннских племен. Как уже 

отметили, проникновение гуннов он закрепил археологическими памятниками в 

частности материалом кенкольского могильника.  

 Как указано выше вопрос о принадлежности кенкольского могильника 

гуннам или другим племенным объединениям подверглись сомнениям аспирантами 

и учениками А.Н.Бернштама [5, с.503]. 

Западная ветвь енисейских кыргызов вошла в состав племенного союза 

Семиречья – юебань, которые вышли от северных гуннов. Они проникали в 

Семиречье в I в.н.э. Здесь он высказывал интересную мысль о том племена юебань 

в VI в. вошли в конфередацию дулу под этнонимом чубань. Таким образом, по его 
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мнению, что юебани и чубань один и тот же этноним, с закономерным 

видоизменением йокающей формы в жекающую [6,с. 457]. 

А. Н. Бернштаму, как выдающемуся ученому было характерно изменение и 

эволюция научных взглядов. Так, в начале он считал,  что история кыргызов 

начинается с енисейских кыргызов. Позже изучая этногенез кыргызского народа 

признал недостаточность исторических знаний и вследствие этого невозможно, 

какое этническое ядро было основным при сложении той или народности в 

Средней Азии.  

Его первоначальная теория о том что древние кыргызы сложились  в 

результате скрещивания центральноазиатских гуннов и сяньби с северными 

племенным союзом –динлинами претерпел некоторые изменения. Если в 50 –е 

годы писал, что первоначально кыргызы формировались только из центрально 

азиатских племен – гуннов и динлин то в  последних работах утверждал что, 

наиболее молодыми образованиями являются казахи и киргизы, но их 

формирования было приостановлен в связи с монгольским нашествием[7,c.18] 

По мнению А.Н.Бернштама кыргызы сложились из разных племен, 

народностей и рас. К такому выводу он пришел, изучая письменные источники и 

общую этнонимику племен Средней Азии.    

Изучая историю народов Средней Азии: таджиков, кыргызов казахов, 

узбеков он пытался выявить какие-то закономерные особенности каждого народа. 

По мнению А.Н.Бернштама особенность этногенеза кыргызского народа состоит в 

том что, формирование одновременно шло на двух территориях на - Енисее, и 

Тяньшане.   

Обращая внимание на ранние этапы появления кыргызов на Тянь-Шане, 

отмечал, что численность кыргызских племен даже ко времени монгольского 

завоевания не была достаточной для образования кыргызской народности.  

 Другим фактором была политическая зависимость от карлуков, караханидов 

и монголов. По мнению ученого, именно в этой среде, и в культурных связях с ней, 

он имел ввиду, связей с племенами и народами Средней Азии и оазистов 

Восточного Туркестана развивалась история кыргызов Тянь –Шаня до 

монгольского периода.  

А.Н. Бернштам при исследовании данного вопроса использовал широкий 

круг археологических материалов, которые способствовали раскрытию основных 

этнических и культурных этапов сложения кыргызской народности. По нашему 

мнению он сам полагал, что его теорию носит гипотетический характер и не раз 

будет актуальной проблемой в истории кыргызов и Кыргызстана.  
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Рахманкул хан жана анын Ооган памириндеги кыргыз эли  тууралуу 

изилдөөлөр, Кыргызстандык окумуштуулар тарабынан  совет бийлиги кулагандан 

кийин гана  жолго коюла баштаган. Ошондуктан, Рахманкул хандын заманындагы  

памирдик кыргыздардын жашоо тиричилигин жана Рахманкулдун аларды 

башкаруудагы саясий ыкмаларын иликтөөдө чет өлкөлүк изилдөөчүлөрдүн 

маалыматтары негизги ролду ойнойт. 

Белгилүү болгондой, памирлик кыргыздар жөнүндөгү изилдөөлөр өткөн 

кылымдын 50-жылдарынан тарта чет өлкөлүк  басылмаларда жарыялана баштаган. 

Алгач америкалык жубайлар Френк жана Джин Шор, андан кийин француз сүрөтчү 

жубайлар Сабрина жана Ролланд Петостор, о.э. белгиүү лингвист-окумуштуу Реми 

Дор, Калифорния университетинин профессору Назиф Шахрани, поляк В. 

Белкеевич, норвег Олиям Тома сыяктуу бир катар изилдөөчүлөр  Рахманкул 

хандын ишмердүүлүгү жөнүндө кеңири маалыматтарды калтырышкан.  

Ал тууралуу советтик баяндамачылар, өзгөчө, 1978-жылы Ооганстанга  

совет аскерлеринин киришинен чочулаган памир кыргыздары Пакистанга жер 

которушкандан тартып, Рахманкул ханды бир беткей каралаган макалаларды 

жарыялашкан. Аларга А. Ахмедзянов, Л. Строилов, К. Саргазаков ж.б. эмгектерин 
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атасак болот. Совет мамлекети кулагандан кийин гана Кыргызстандык Э. Турсунов, 

А. Муратов, Т. Турдубаев, Т. Насирдинов сыяктуу жазуучу-журналисттер 

Рахманкул ханга арналган баяндамаларды басма беттерине жарыялашты. Мындан 

тышкары Рахманкул хандын адамдык бейнесин ачып берүүдө, анын 

замандаштарынын, туугундарынын, балдарынын о.э. кудагыйы Айымкан 

Жаманкулованын  жыйнаган маалыматтары баалуу булак катары кызмат өтөйт. 

Рахманкул хандын  саясий башкаруу  ыкмаларынан мурда, анын бийликке 

келишине кыскача токтолсок, анын ата-бабалары азыркы учурда Тажик 

Республикасына караштуу болгон  Тоолу Бадахшан, Мургаб, Памир аймактарын 

жердешкен кыргыздын ичкилик уруулук курамындагы тейит уруусунун мыкты 

чыкмаларынан болушуп, ошол чөлкөмдөгү  кыргыздарга  баш-көз болуп келишкен. 

Памир тоолорун кыргыздар XVI-XVII кылымдардан бери эле мекендеп келишкен. 

Бул аймакта кыргыздардан башка дагы вахандыктар же кыргыздар ―калча‖ деп 

аташкан тоолук калк жашайт. Ал эми тажиктер өтө аз санда болгон.   

Рахманкулдун чоң атасы Кудаяр, ажы болуп, Кокон хандыгы тарабынан 

памир кыргыздарын же сарыкол кыргыздарын (памир аймагын кыргыздар 

«сарыкол» деп аташат) башкарган бек катары эсептелинген. Атасы Жапаркул да 

Мургаб, Памир аймагындагы кыргыздардын жол башчыларынан  болгондуктан, 

аны Жапаркул миң башы дешкен. 1918-жылдан тарта Совет бийлигинин кысымы 

башталгандан кийин, Жапаркул миң башы өзүнө караган уруулаштары менен 

бирге, Мургабдан жамаатташ жайгашкан Кичи Памир өрөөнүнө жер которушат. 

Ошентип, 5-6 жашар Рахманкул дагы, эли-журту менен кошо, Памирдин  бийик 

тоолуу аймактарын мекендеп калат (Рахманкул болжолу 1913-жылы төрөлгөн). 

Кийин мамлекет аралык чек аралар бөлүнгөн кезде Мургаб, Бадахшан тарабы 

Совет мамлекетинде калып (Тажикстан), Кичи Памир, Чоң Памир  өрөөндөрү 

Ооганстанга тиешелүү болуп калган. Кийинчерээк Совет бийлигине каршы чыккан  

адамдардын айрым  топтору, Жапаркул миң башынын кыргыздарына кошулуп 

турушкан. Ушуга байланыштуу, советтик  чек арачылар менен памирлик 

кыргыздардын башчысы Жапаркулдун ортолорунда карама-каршылыктар 

курчуган.   

1938-40-жылдардын аралыгында Жапаркул миң башынын көзү өткөндөн 

кийин, анын ордуна түздөн-түз баласы Рахманкул памир кыргыздарынын журт 

башчысы болгон эмес. Эки ортодо Ооган мамлекетинин бийликтик мансабы 

болгон, «кыргыздардын айыл башчысы» - «карыядар» деген кызматты жергиликтүү 

Сартпай деген адам ээлеп, Памир аймагындагы кыргыздардын башчысы болот. 

Бирок ал киши  өзүмчүл, зордукчул адам болгондуктан элге бат эле жек көрүмдү 

болуп калат. Өзгөчө анын  памир кыргыз  жаштарынан Ооган мамлекетине аскер 

берүү саясатын  колдогондугу элдин кыжырын келтирген. Мындай кырдаалда 

Рахманкул жаштыгына карабастан, элди колдоп, аларга чоң жардамдарды берген. 

Ошол себептен  элге алынган Рахманкул 1940-жылдардын ортосунда,  32 жашында 

памир кыргыздарынын журт башчылыгына шайланат. Ошондон тартып, өмүрүнүн 

акырына чейин Рахманкул памир кыргыздарынын лидери болуп, «хан» деп аталып 

келген. 

Чындыгына келгенде Рахманкул хан өз алдынча бийлик жүргүзгөн мамлекет 

башчысы болгон эмес. Ал Ооган мамлекетинин курамындагы бир ууч гана 

кыргыздардын башында турган, б. а. памир кыргыздар жамаатынын жол башчысы 

катары эсептелинген. Бирок Памирдин бийик тоолуу аймагын ээлеген кыргыздарга 

байланыш өтө татаал болгондуктан, памир кыргыздары кандайдыр бир деңгээлде өз 

алдынча автономиялыгын сактап турушкан. Ошондуктан Рахманкулдун бийлиги 
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дагы автономиялык мүнөзгө ээ болгон. Рахманкул хандын элди башкаруу 

системасы кыргыздын нукура салтуу бийлик системасына негизделген.  

Памир кыргыздары негизинен кыргыздын ичкилик урууларынан болгон 

тейит, кесек, найман жана кыпчак деп бөлөнгөн төрт уруудан турган. Бул 

уруулардан тышкары да, бир канча уруулардын өкүлдөрү болгондугуна карабастан, 

алардын саны аз болгондугуна байланыштуу, жогорудагы урууларга кошулуп 

эсептелинген.  Реми Дордун маалыматтары боюнча памир кыргыздарынын тейит 

уруусу сары тейит, кара тейит, кочкор, шахим, текрең, навруз, алапа, кутан, 

чегитир; кесек уруусу кызыл аяк, жыгдым, кыдырша, курулай, мамчар, кесек, 

бостончок, мөшкө, пур баш, кош кулак; найман уруусу мурза, жору, көн, жоон пут, 

куралай, көк эчки, куран; кыпчак уруусу чела, колчок, мудурук, сарт деген 

уруктарга бөлүнгөн. Сары тейит уругун хан уругу деп аташкан [10:14].  Ар бир 

уруунун башында уруу бийлери болуп, алар жалпысынан Рахманкул ханга баш 

ийишкен. Анын эч кандай башкаруу аппараты, жазалоочу отряды, түрмөсү, аскер 

күчтөрү болгон эмес. Памир кыргыздарынын мыйзамдары элдик адаттын 

негизинде болуп, ар бир уруунун ичиндеги  талаш-тартыш  маселелер уруу бийлери  

тарабынан чечилген. Качан гана уруулук деңгээлде чечилбесе, жогорку бийлөөчү 

катары Рахманкул хандын кароосуна коюлган. 

Рахманкул хандын бийлигинин эң негизги эки багыты болгон:  

1) Памир кыргыздары менен башка элдердин ортосундагы мамилелерди 

жөнгө салуу; 

2) Кыргыздардын ич ара маселелерин чечүү.  

Тышкы элдер менен түзгөн мамилеринде Рахманкул хан кыргыздардын 

соода-сатык проблемаларын  ар кандай сүйлөшүү жолдору менен чечип келген. 

1964-жылдан тартып, Ооган парламенти болгон «Лоя –Жиргага»  мүчө болгон жана 

өлкөнүн башкаруучусу Закир шах менен такай жолугушуп, кыргыздардын  ар – 

түрдүү маселелеринин башын ачкан.  Ал Ооган бийлиги менен тыкыз иштешип, 

кыргыздарды аскерге алуудан бошотууга жетише алган. Памир кыргыздарына 

Ооганстан мамлекетинин Совет өлкөсү менен болгон Памирдеги чек араларын 

кайтаруу милдети бекитилген. Ошондуктан Рахманкул ханга Ооган бийлиги 

«Пасибани Памир» (Памирдин  сакчысы), памир кыргыздарынын башчысы деген 

наамдарды ыйгарышкан. Оогандагы азчылык элдердин өкүлдөрүнүн арасында 

Рахманкул хандын кадыр-баркы өтө жогору болгон.  

Ал эми ички башкаруу маселелеринде Рахманкул хан памир кыргыздарынын  

лидер-жол башчысы болуп, бардык маанилүү иштерди элдик жыйын аркалуу алып 

барган.  Элдик салттуу башкарууга негизделген Рахманкул хандын өкүлдөрү уруу 

бийлери болушкан. Мындан тышкары аксакалдар кеңеши болуп, эң жогорку 

бийлик жалпы элдик жыйында ишке ашкан. Ал –Межилис деп аталган. Бул көчмөн 

кыргыздардын жалпы элдик башкаруу ыкмасынын негизги өзөгүн түзгөн.  

Рахманкул хан кыргыздардын ички проблемаларын тышка б.а. Оооган 

бийлигине алып чыккан эмес. Ал киши калыс, адилет болгондуктан анын 

чечимдери элде нааразычылык туудурбаган. Анын атайын кармаган жигиттери 

дагы болгон эмес. Күнөкөрлөрдү элдик адатка ылайык, шарияттын негизинде 

жазалаган. Жазалоонун түрлөрү  айып салуудан, төлөтүп берүүдөн, астына 

түшүрүп чапан жабуудан турган. Рахманкул хандын саясий  тажырыйбасында 

чектен чыккан тартип бузуу болбогондугун замандаштары белгилешет. Эгер адам 

өлтүрүү болсо анда кун төлөө менен басылган. Эрегишкен жактарды, куран менен 

антташтырып, «куран дос» кылып жараштырган. Памирлик кыргыздар  Рахманкул 

хандын эң катуу жазасы катары, опийим чеккен кишини сууга салып 

жазалагандыгын эскеришет. Элдик салтка ылайык башкарууда Рахманкул хандын  
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акылдуулугу, калыстыгы, жоомартыгы, боорукерлиги, элге жардам берип, элинин 

тагдырына чындап күйгөндүгү анын жеке кадыр баркынын өтө жогору 

болгондугуна алып келген.  Ошол себептен  аны эли  эч алмаштырбастан  сыйлап 

келген. Мындай болбогондо ал өмүрүнүн акырына чейин элдин кадырлоосуна ээ 

боло алмак эмес.  Рахманкул хандын бийлик жүргүзүү ыкмасы көп жагынан 19-

кылымдагы манапчылык институту боюнча иш алып барган Шабдан баатырдын же 

Ат-Башылык сары багыштардагы Чоко манаптын эл башкаруу системасына 

окшошуп кетет. Бул болсо кыргыздардын эл башкаруу салты, көчмөн жашоодо 

кылымдар бою калыптанып, кыргыз элинин бардык  аймактарына тегиз 

тарагандыгын  далилдеп турат. 

Рахманкул хандын көпчүлүк өмүрү өткөн бийик Памир аймагы аркалуу төрт 

мамлекеттин ( Ооганстан, СССР, Пакистан жана Кытай) чек аралары кесилишкен. 

Кыргыздар мекендеген бул аймак өтө бийик кыркалардан тургандыгына 

байланыштуу жердин ыңгайына карай, Памир тоолорунун төрт тарабы төрт 

мамлекетке бөлүнүп калган. Ошондуктан Рахманкул хан жетектеген кыргыздар 

менен советик чек арачылардын ортосунда узак мезгилге созулган карама-

каршылыктар курчуп турган. Мындай каршылашуулардын башаты Рахманкул 

хандын атасы Жапаркул миң башынын заманында эле, б.а. совет бийлигинин 

алгачкы жылдарынан тартып башталган болчу. Себеби, совет бийлигинин Түркстан 

чөлкөмүнө орношуна каршы турган адамдардын айрым топтору же басмачылар 

советтик кысымга кабылганда, Ооган тарабындагы кыргыздырга өтүп кеткенге 

аракет жазашкан. Совет чек ара башчыларынын Ооган кыргыз башчыларынан 

аларды кайтарып берүү талабы такай эле аткарылган эмес. Мындай процесстер 

мамилелердин чыңалышына алып келген. Бул ахыбал 1941-45-жылдардагы согуш 

мезгилинде өзгөчө абалга жеткен. Согушка катышуудан баш тарткандардын 

айрымдары Ооганстан аркалуу качууга аракет көрүшкөн. Ушуга байланыштуу 

Рахманкул ханды колго түшүрүп, анын көзүн тазалоого болгон советтик чек 

арачылардын бир нече аракетинен майнап чыкпагандан кийин, Совет биийлиги 

Рахманкулду бир беткей каралоо саясатына өтөт. Согуш аяктап, СССР дүйнөлүк 

державага айлангандан кийин 1946-47-жылдары, Ооган бийлигинен Рахманкул 

ханды совет тарабына өткөрүп берүү талабын катуу коюп башташкан. Ушуга 

байланыштуу Рахманкул хан Оогандагы кыргыздарды таштап, өзүнүн чакан 

туугандарынан турган топ менен 1948-жылы Кытай мамлекетине караштуу аймакка 

качууга аргасыз болот. Ал кытай Памириндеги (Сарыкол) Миң-Теке деген жерди 

мекендеп калат. Бирок 1949-жылдын күз айларында ал жерде коммунисттик бийлик 

жеңишке жетишип, орустардын таасири арта баштагандыгынан  чочулаган 

Рахманкул, 1950-жылдын жай мезгилинин аягында, Ооган мамлекет башчысы 

Захир-шах менен сүйлөөшүүлөрдү жүргүзүп, кайрадан өз мекени Ооган Памирине 

кайткан. 

Рахманкулду каралап, саясий ушактарды таратуу  Совет өкмөтү тарабынан 

улантыла берген. Ооганстандагы 1978-жылдагы «апрель» революциясынан 

кийинки кырдаал Рахманкулга көптөгөн коркунучтарды алып келген. Эзелки 

душманы орустардын таасири Ооганстанга да тарагандан чочуган Рахманкул памир 

кыргыздарына «андан ары эмне кылабыз» деген маселени койгон. Элдик жыйын 

каалагандар Рахманкул хан менен кошо Пакистан тарабына жер которуусуна 

маклдук берген. Ошетип, 1978-жылдын жай айларында 2000 жандын тегерегиндеги 

ооган кыргыздарынын 1300 гө жакыны Пакистанга караштуу Памирдеги Гилгит 

өрөөнүнө жер которушат. Бул аймак Памирдин түштүк тарабындагы күнөстүү 

чөлкөм болгондугуна байланыштуу климаты ысык келет. Көчүп келген кыргыздар 

ысык климатка көнө алышпай ар түрлүү жугуштуу оорулар менен оорушуп, 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

169 
 

кырыла башташат. Рахманкул хан буга байланыштуу эл аралык уюмдардан 

кыргыздарга ылайыктуу жер сурап, сүйлөшүүлөрдү  жүргүзө баштаган. Натыйжада 

АКШ мамлекети аларды Аляскага жайгаштырууну сунуштайт. Сүйлөшүүлөр кызуу 

жүрүп жаткан учурда Түрк мамлекетинен кыргыздардын көчүп келишине сунуш 

түшөт. Рахманкул хандын кыргыздары боордош түрк элинин чакырыгын кабыл 

алып, 1982-жылы, Пакистандын аймагында 4 жыл тургандан кийин Түркияга 3 

самолет менен учуп кетишет. Ошентип Түркиянын Ван көлүнөн анча алыс эмес 

жерде кыргыз айылы пайда болот. Кийин бул айылда жашаган памир кыргыздарын 

«ван кыргыздары» деп атап кетишкен. Рахманкул хан бул жерде да кыргыздарга 

башчы болуп туруп, 1990-жылдын 6-августунда 77жашында каза болгон. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ БАТКЕНСКОЙ,  

ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И ОШСКОЙ ОБЛАСТЕЙ КЫРГЫЗСТАНА  

 

Аннотация. Состав населения Кыргызстана сильно изменился в годы 

независимости. В настоящее время дезурбанизация приняла широкомасштабный 

характер, свидетельствующий об утрате градообразующего потенциала и начале 

дезиндустриализации страны в больших, малых городах и поселках городского 

типа, с одной стороны, и о гиперурбанизации и перенаселении столицы республики 

г. Бишкек и второй столицы г. Ош, в связи миграцией сельчан внутри республики, с 

другой. Этнический состав Кыргызстана является сегодня гораздо более 
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моноэтничным. Тенденции последних лет в сфере занятости и демографического 

развития указывают на увеличивающиеся различия между основными этносами 

Кыргызстана. Кыргызы стали более  урбанизированным, открытым современному 

образу жизни народом с изменяющимися гендерными отношениями. Они во многих 

отношениях сблизились с казахами, татарами, уйгурами и русскими. Для дунган, 

как и для узбеков, и таджиков юга, справедливо обратное утверждение. 

Ключевые слова: население, состав, этнический сотав, возрастные группы, 

расселение этносов, региональные отличия, миграция, изменения. 

Аннотация. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын калкынын курамы 

бир топ өзгөрдү. Азыркы учурда шаардан чыгуу ири масштабдуу мүнөзгө ээ болуп, 

бир жагынан шаарды түзүүчү потенциалды жоготконун жана өлкөнүн ири, чакан 

шаарларда жана шаар тибиндеги калктуу конуштарда өнөр-жай ишканаларынын 

токтошу, ошондой эле республиканын борбору Бишкек шаарынын жана экинчи 

борбор Оштун гипер урбанизациясы менен коштолду. Экинчи жагынан, айыл 

тургундарынын республиканын ичиндеги миграциясы күчөдү. Бүгүнкү күндө 

Кыргызстандын этникалык курамы бир топ өзгөрдү. Акыркы жылдардагы жумуш 

менен камсыз болуу жана демографиялык өнүгүү тенденциялары Кыргызстандагы 

негизги этникалык топторунун ортосундагы айырмачылыктардын өсүп 

жаткандыгын айгинелейт. Кыргыздар заманбап жашоо образына өтүштү. Алар 

көп жагынан казактарга, татарларга, уйгурларга жана орустарга жакындап 

баратышса, дунгандарга, ошондой эле түштүктөгү өзбектер менен тажиктерге 

тескерисинче өзгөчөлөнүү мүнөздүү. 

 Негизги сөздөр: калктын саны, курамы, этникалык курамы, курактык 

топтору, этностордун отурукташуусу, аймактык айырмачылыктар, миграция, 

өзгөрүүлөр.  

Abstract. Currently, since the beginning of independence by our state, 

deurbanization has become widespread, indicating the loss of city-forming potential and 

the beginning of the country's disindustrialization in large, small cities and urban-type 

settlements, on the one hand, and hyper-urbanization and overpopulation of the capital of 

the republic, in connection with spontaneous resettlement of villagers within the republic, 

on the other. 

    The ethnic composition of Kyrgyzstan is today much more homogeneous. 

Recent trends in employment and demographic development indicate increasing 

differences between major ethnic groups.  Kyrgyz people have become more urbanized, 

open to modern lifestyles, people with changing gender relations. In many ways, they 

became close to the Kazakhs, Tatars, Uighurs, and Russians. For the Dungans, as for the 

Uzbeks and Tajiks of the south, the opposite is true. 

Key words: population, composition, ethnic group, age groups, ethnic settlement, 

regional differences, migration, changes. 

 

         С принятием независимости происходили изменения в составе населения 

Кыргызстана. Распад СССР, вследствие этого переселение славянского населения 

из страны, привели к внутренней миграции кыргызов, направившихся в города на 

юге, Чуйскую область (г. Бишкек) и внешнюю трудовую миграцию в другие 

страны. 

          С 1999 г. разница между городскими и сельскими этническими группами 

начинала стираться. Так узбеки юга Кыргызстана были в большей степени 

городскими жителями (47%  в 1926 г.), чем кыргызы-кочевники (1% в 1926 г.). 

Сегодня значение этих показателей все больше сближается. Доля городского 

населения среди узбеков продолжает сокращаться (34% в 1999 г.), тогда как у 
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кыргызов, жителей городских селений, наоборот, прибавляется и в 1999 году их 

количество составило 28%. В этот же период  сельское население, состоящее из 

дунган, таджиков, турков и курдов была выше, чем у коренного населения. На юге 

республики наименее мобильными этническими  группами, по результатам 

миграционной подвижности, являются узбеки, турки и таджики [1].  

        Современное географическое  распределение этнических групп, сильно 

варьирующее с севера на юг и по всем областям республики, носит отпечаток 

истории заселения и колонизации. В 1999 г. более чем 80% славянского населения 

Кыргызстана проживало в Бишкеке и в Чуйской области. В Чуйской долине, 

включая г. Бишкек,  сложилось полиэтничное население со сложной структурой 

этнических взаимоотношений [2]. 

Таблица 1.  

Распределение основных этнических групп по регионам 

Кыргызской Республики, 1999 г. ( в %)[3] 
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Все 

население 

100 7,9  18,0  8,6 5,2 24,4  4,1 16,0 15,8 

кыргызы 100 9,1 19,4 10,5 7,9 24,0 5,6 10,8 12,7 

 

узбеки 100 8,3 31,9 0,5 0,1 55,0 0,3 2,0 1,9 

 

русские  

 

100 1,4 3,0 9.0 0,1 2,5 1,3 40,8 41,9 

 

          Издавна регионом с разнообразным населением считалась Ферганская долина 

и примыкающие к ней горные районы, которые заселяли кыргызы, занимавшиеся 

скотоводством и имевшие отношения с узбеками– крестьянами и торговцами. 

Узбеки населяют в Кыргызстане плотно территорию Ферганской долины, близко к 

цепи кыргызских гор, древние города Ош, Узген и их окрестности, г. Джалал-Абад 

и территорию, которая прилегает к нему, запад Баткенской области, близко 

находящийся с таджикским г. Ходжент. Узбеки составляли большую часть 

населения в 1999 г. г. Ош (49%) и г. Узген (90%), Араванского района  (59%), в  

других районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей [4]. Ветки 

дорожного сообщения отсутствуют в Южной части Баткенской области, с 

находящимися там узбекскими анклавами. Таджики проживают в селах на западе 

Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, рядом с г. Кызыл-Кия. 

Кыргызы населяют  практически  все горные пространства к северу, востоку и югу 

республики,  высокогорные площади вдоль Туркестанских и Алайских горных 

хребтов.  

Таблица 2. 

Доля населения в сельской местности по этническим группам к общей численности 

этнических групп, 1959–1999 гг. (в %) [5] 

 

 1959 1970 1979 1989 1999 
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Всего 
Кыргызы 

Узбеки 

Русские 

Дунгане 

Украинцы 

Уйгуры 

Татары 

Казахи 

Таджики 

Турки 

Немцы 

Корейцы 

Азербайджанцы 

Курды 

66,3 
89,0 

63,5 

42,2 

78,5 

61,4 

67,7 

23,7 

63,6 

70,7 

67,3 

68,3 

60,2 

87,7 

77,3 

62,6 
85,5 

63,9 

34,1 

73,8 

49.0 

53,6 

19,7 

59,8 

71,7 

80,2 

62,5 

36,1 

77,0 

78,2 

 

61,7 
81,7 

63,8 

31,4 

68,4 

41,0 

47,9 

18,3 

58,4 

71,9 

87,3 

58,9 

24,3 

74,5 

77,3 

61,8 
78,2 

62,5 

30,1 

69,2 

36,3 

48,0 

17,1 

55,8 

74,8 

87,2 

57,9 

22,3 

68,9 

77,7 

 

65,2 
72,3 

65,6 

34,5 

73,0 

44,7 

52,7 

21,2 

55,4 

78,5 

85,4 

52,3 

19,5 

66,2 

89,4 

    

       Этническую карту Кыргызстана можно разделить примерно следующим 

образом. Центральные и восточные регионы являются основным местом 

расселения кыргызов. Южный регион Кыргызстана характеризуется  

немногочисленными представителями  славянских и других народов, здесь, в 

основном, территория заселена узбеками и таджиками. Кроме этого, миграционная 

подвижность кыргызов, узбеков и таджиков имеет сегрегированный характер на 

юге, в сравнении с севером Кыргызстана. Расселение кыргызов по республике, в 

целом, является равномерным. Основным ядром их расселения является 

центральный Кыргызстан,  однако  коренное население  расселено и в других 

регионах страны. Такое же равномерное расселение имеют  малые этнические 

группы, как татары, уйгуры и турки, игравшие роль посредников в торговых и 

коммерческих отношениях и  не имевшие своих традиционных земель расселения.   

        Межэтнические браки свидетельствуют о характере межэтнического 

взаимодействия. Такие браки встречаются редко в Кыргызстане (согласно переписи 

1999 г. 10,8% всех семей были этнически смешанными), при вступлении в брак 

представители этнических групп имеют строгие предпочтения, которые 

соответствуют похожести культур и структуре региона, который населяет данный 

этнос.  По результатам переписи 1999 года  этнически смешанные браки  

приходятся на 5% семей кыргызов, из них есть семьи (одна треть), в которых один 

супруг является представителем узбекской нацинальности. Межэтнические браки 

между кыргызами и русскими  составляют 15% всех смешанных семей кыргызов 

(0,4% от всех семей в Кыргызстане). Если принять во внимание размер этнических 

групп, для кыргызов близкими по культуре и духу являются казахи, поэтому 

смешанных браков с казахами много, за ними следуют уйгуры и узбеки. Для 

сравнения, только 22% казахских семей состоят из кыргызов и казахов, что 

свидетельствует о близкой связи кыргызов и казахов [6]. 24 % межэтнических 

браков составляют семьи русских, из которых 52%- браки с украинцами, 16% – с 

немцами, 12% – с татарами, 10% – с кыргызами, 5% – с узбеками. Из узбекских 

семей смешанных  браков - 17%, из них 47% - с кыргызами, 19% – с уйгурами и 

16% – с таджиками. При вступлении в брак узбеки предпочитают в качестве 

брачных партнеров, прежде всего таджиков, затем уйгуров и кыргызов [7 ].  

Возрастной и половой состав населения является важнейшей социально-

демографической и экономической характеристикой населения, которая 
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одновременно служит наиболее красноречивым свидетельством и иллюстрацией 

динамики и структуры развития населения за истекший век и раскрывает его 

предпосылки и потенциал на обозримую перспективу.  

В областном разрезе наименьшее представительство мужчины имеют в 

Джалал-Абадской области – 49,7% от общей численности населения [8]. Равное 

половое соотношение наблюдается в Баткенской и Ошской областях. У кыргызов 

данных областей гендерное соотношение сглажено, процентная доля мужчин и 

женщин в структуре данного этноса характеризуется сближенными показателями, 

особенно по сельскому населению, что обеспечило равный удельный вес обоих 

полов в составе сельского населения. Удельный вес когорты в возрасте 63 лет и 

старше у мужчин и женщин населения Баткенской области составил 4,5%, в 

Джалал-Абадской области мужского населения – 3,8 и женского – 5,1%, в Ошской 

соответственно – 4,2 и 5,2% [9]. Основополагающее социально-экономическое 

значение имеет соотношение трех основных возрастных групп населения: детей и 

молодежи от 0 до 15 лет, трудоспособных и престарелых (пенсионеров). В 

демографическом отношении возрастная структура населения Кыргызской 

Республики довольно таки молодая, так как дети и подростки составляют- 36%, 

лица среднего, трудоспособного  возраста - 58,6%, пенсионеры - 5,5%. В 2009 г. 

удельный вес иждивенцев в общей структуре населения составил 47,8%, а 

трудоспособных возрастов – 52,2%. Таким образом, на 10 трудоспособных 

приходится 9 иждивенцев, из которых 7 детей и двое пожилых. В современных 

условиях стагнации экономики интенсивный прирост трудоспособного населения 

усугубляет сложившуюся ситуацию чрезвычайного напряжения внутреннего рынка 

труда.  

  Значительны этнические различия в возрастной структуре населения: у 

кыргызов – 42% составляют дети и подростки (аналогично у узбеков), лица 

трудоспособного возраста - 51%, старше трудоспособного  возраста -7%. А у 

русских, ввиду более низкой рождаемости и интенсивного оттока активных 

репродуктивных контингентов доля детей составляет всего 21%, лиц 

трудоспособного – 57% и старше трудоспособного возраста – 22%. Отсюда 

возрастную структуру русских можно отнести к стареющему населению. Средний 

возраст кыргызов – 23,9 года, у  узбеков – 24,4 года, у  русских – 37 лет [10]. 

 Домохозяйства характеризуются и по этническим  группам, так 

домохозяйства русских состоят из 1-2 человек – 52%, противоположная ситуация 

наблюдается у кыргызов, где домохозяйства состоят из 6 и более человек – 40%  и 

только в 12–17% – 1-2 члена [11]. 

 Процесс преобразований, начиная со времени провозглашения 

независимости, оказал влияние на брачное и репродуктивное поведение всех 

этносов. Вследствие экономических трудностей, незащищенности и разрыва 

социальных связей, во всех странах с переходной экономикой отмечается 

откладывание браков, снижение уровня рождаемости, повышение разводов и рост 

смертности. Однако более пристальный взгляд показывает, что этнические группы 

в Кыргызстане отреагировали самым различным образом на вызовы переходного 

периода. В 1999 г. среди кыргызов 35–39 лет только 2,3% мужчин и 3,3% женщин 

никогда не вступали в брак. Более высокий уровень брачности обнаружен среди 

узбеков, где только 1,1% обоих полов этого возраста никогда не состояли в браке. 

Среди кыргызов 35–39 лет были разведены  только 3,5% мужчин и 8,2% женщин 

[12]. Наиболее низкие показатели разведенных и разошедшихся наблюдаются 

среди таджиков, узбеков и дунган. 
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  Структура населения по возрасту также дифференцирована в региональном 

разрезе. Например, в Чуйской области и г. Бишкек наблюдается высокая доля 

населения старше трудоспособного возраста, составившая соответственно 13 и 

13,7%, тогда как в целом по республике, в среднем – 8,2 %, что свидетельствует о 

наличии в них тенденции «старения» населения [13]. В Джалал-Абадской области 

данный показатель значительно ниже и составляет всего 6,5% и является 

наименьшим среди других регионов. Неравнозначность представительства тех или 

иных возрастных групп у различных этносов обусловили выделение областей, 

наиболее подверженных процессам старения. В целом, выделены две области с 

достаточно высоким удельным весом в составе всего населения старших 

возрастных когорт. К ним относят Иссык-Кульскую и Чуйскую области, где 

проживает славянское население, имеющее высокий удельный вес пожилых людей 

и низкий уровень рождаемости. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской 

областях уровень рождаемости высок и доля тех, кто старше 63 лет меньше. 

Рассмотрим влияние процессов старения на демографическую нагрузку 

трудоспособного населения в различных областях. Картина демографической 

нагрузки в южных областях такая: в Баткенской – 761 на 1000, в Джалал-Абадской 

– 767 на 1000, в Ошской – 778 на 1000 человек [14]. В этих областях значительная 

часть демографической нагрузки связана с большей долей населения детского 

возраста, в будущем – трудоспособного.  

Динамика рождаемости в Кыргызстане определялась снижением 

интенсивности деторождений практически во всех возрастных группах. Влияние 

миграции на динамику числа рождений у некоренных народов было значительным. 

При отсутствии миграционного оттока у них бы родилось детей на 25% больше 

[15]. Это ускорило бы тенденцию к уменьшению доли родившихся в среде 

европейских по происхождению народов. Необходимость в адаптации к новым 

условиям, вероятно, заставляет людей рационализировать свое поведение и 

откладывать рождения. В современный период изменения в уровне и возрастных 

моделях рождаемости у наиболее многочисленных национальностей Кыргызстана 

происходили по-разному. Так, суммарный коэффициент рождаемости у кыргызов и 

русских сократился на 40%, у узбеков – только на 24% [16]. В итоге уровень 

рождаемости у узбеков стал самым высоким из этих трех народов. При этом у 

русских и узбеков рождаемость сократилась чуть быстрее в сельской местности по 

сравнению с городами, а у кыргызов – наоборот. Темпы модернизации, а, 

следовательно, снижения рождаемости в южных областях Кыргызстана ниже, чем 

на севере. У узбеков, проживающих в южной части Кыргызстана, уровень 

рождаемости мало отличается от уровня рождаемости у кыргызов юга страны [17].  

Таким образом, у каждого из этносов снижение рождаемости в 

постсоветский период протекало достаточно быстро. Как уже отмечалось, 

трудности периода социальных реформ ускорили демографический переход, а 

современные параметры рождаемости указывают на необратимость этого процесса.  

Таблица 3. 

Региональные различия в уровне рождаемости в Кыргызстане,  

конец 1999 г. [18]  

Области, 

население 

Суммарный 

коэфф. 

рождаемости 

Средний 

возраст матери 

(лет) 

Сред. возраст матери 

при рожд.1-го 

ребенка 

Баткенская  

Городское  

Сельское  

3,4 

2,5 

3,7 

27,3 

27,4 

27,3 

22,9 

23,4 

22,9 
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Джалал-Абадская 

Городское  

Сельское  

3,4 

2,8 

3,7 

27,4 

27,4 

27,4 

23,1 

23,6 

22,9 

Иссык-Кульская  

Городское  

Сельское  

2,8 

1,8 

3,4 

27,7 

27,8 

27,6 

23,6 

24,5 

23,1 

Нарынская 

Городское  

Сельское  

3,8 

3,5 

3,9 

27,4 

27,4 

27,3 

22,6 

23,5 

22,3 

Ошская  

Городское  

Сельское  

3,2 

2,7 

3,3 

27,4 

27,2 

27,4 

23,1 

23,9 

22,7 

Таласская  

Городское 

Сельское 

3,3 

2,7 

3,6 

26,9 

27,2 

26,8 

22,8 

24,1 

22,5 

Чуйская 

Городское  

Сельское  

1,9 

1,6 

2,0 

26,6 

26,3 

26,7 

23,2 

23,1 

23,2 

Бишкек 

(горкенеш) 

1,2 28,0 25,4 

 

 

Как видно из таблицы 3, резко снисходящая тенденция рождаемости 

непосредственно детерминирована очевидным ухудшением социально-

экономического положения населения в республике. Это, в свою очередь, привело 

к изменению положения женщин в семье и обществе, негативному изменению 

структуры потребностей, материального положения семьи, снижению реального и 

особенно потенциального качества поколений. Предполагается, что сам факт 

наличия миграционных настроений и смены места жительства может вести к 

ограничению деторождения. Потенциальные мигранты откладывают формирование 

семьи  до обустройства на новом месте. 

Сохраняются также существенные этнические различия в уровне смертности 

населения.  

Таблица 4. 

Изменения коэффициента смертности по крупным этносам 

 Кыргызской Республики (в промилле) [19] 

 

Национальности 1979 г. 1989 г. 1999 г. Темпы изменения за 

1989–1999  гг., в % 

Кыргызы 7,7 6,3 5,9 - 6,3 

Узбеки 6,5 5,4 5,8 7,4 

Русские 9,7 9,8 13,0 32,6 

Все 

национальности 

8,3 7,2 7,3 2,8 

Как показывает таблица 4, уровень смертности русских в 2,2 раза выше, чем 

у кыргызов, и в 1,8 раза больше среднереспубликанского показателя. Рост общего 

коэффициента смертности у русскоязычного населения объясняется их ускоренным 

старением. Другой существенной причиной общего повышения смертности 

является также утрата общего потенциала здоровья в условиях дестабилизации 

социально-экономических детерминантов. Динамика и структура причин 
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смертности в переходный период указывает на преобладание негативных 

тенденций в данном процессе. Повышенин доли и интенсивности смертных случаев 

от болезней системы кровообращения свидетельствует о наличии значительного 

дискомфорта и стрессов у почти половины всего населения. Следовательно, 

процесс адаптации к новым условиям и выживание в республике сопряжен с 

повышением и проявлением риска для большинства его жителей.  

Таким образом, в республике за истекшее десятилетие в динамике и 

структуре населения произошел ряд следующих кардинальных изменений: 

Нарушение эволюционного режима и типа развития населения в целом вызвал 

негативные симптомы в его динамике и структурах. Существенно замедлившийся 

общий прирост всего населения республики за годы реформирования происходил, 

во-первых, при доминирующем влиянии межгосударственного миграционного 

оттока населения, который «поглощал» почти половину естественного источника 

прироста и, во-вторых, преимущественно за счет жителей сельских местностей - 

95%, из них - 86% представители южных регионов. 

В настоящее время, с начала принятия независимости нашим государством, 

дезурбанизация приняла широкомасштабный характер, свидетельствующий об 

утрате градообразующего потенциала и начале дезиндустриализации страны в 

больших, малых городах и поселках городского типа, с одной стороны, и о 

гиперурбанизации и перенаселении столицы республики,  в связи со  стихийностью 

переселения сельчан внутри республики, с другой. В настоящее время преобладает 

характер моноэтничности в силу национального состава и структуры населения: 

увеличивается численность кыргызов, когда они  замещают в городах 

русскоязычное население, которое подвержено миграционным перемещениям из 

республики, идет усиление доминантного представительства кыргызов в областях, 

что приводит к сокращению доли и состава русскоязычного населения. В общей 

структуре населения за счет пополнения контингента престарелых растет удельный 

вес иждивенцев, что усиливает экономическую нагрузку и бремя на 

трудоспособное население. Возрастная структура коренного населения – кыргызов 

относится к категории «молодых», а состав русских, стремительно сокращающийся 

ввиду массовой миграции, все больше тяготеет к статусу «старого» населения. 

Сегодня кыргызы, как и другие народы Центральной Азии, имеют 

возрастную структуру народов развивающего мира. Они унаследовали развитую 

социальную и техническую инфраструктуру советского периода. Наиболее 

сложной задачей для нового независимого Кыргызстана является построение 

открытого общества и его интеграция в мировую экономику. Результаты 

принудительной коллективизации 1930-х гг. обращены вспять в 1990-е гг. 

возвращением к частной собственности и семейному сельскохозяйственному 

производству. Это сопровождалось фундаментальными изменениями в социальной 

структуре. После длительного периода постепенного снижения уровень 

рождаемости в середине 1990-х гг. резко снизился под влиянием переходных 

процессов. В настоящее время кыргызы, как и большинство среднеазиатских 

народов, приближаются к завершению «первого демографического перехода». 

Этнический состав Кыргызстана является сегодня гораздо более 

однородным, чем это было 30 лет назад. Независимость вновь переключила 

внимание на взаимоотношения непосредственно между народами Центральной 

Азии.  
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Аннотация: Аталган изилдөө адам жашоого мүнкүн эмес делинген, 

дүйнөнүн эң бийик тоо системаларынада, кылымдар бою жашаган Памирлик 

кыргыздардын бир бөлүгүнүн, бүгүнкү күндө Вандык кыргыздары деген аталышка 

ээ болуу тарыхына арналат. Кээ бир маалыматтар боюнча Памирде кыргыздар 
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байыртадан бери  жашап,  жана аларга жыл өткөн сайын кыргыздардын жаңы 

толкуну Енисейден жана Чыгыш Түркстан аймактарынан кошулуп турган деген  

илимий божомолдор айтылат. Памир кыргыздары дайыма дүйнөлүк 

изилдөөчүлөрдүн кызыгуусун артырып, алар тууралуу жетерлик деңгээлде 

этнографиялык маалыматтар алынган. Кийинки изилдөөлөрдө Памирге 

кыргыздардын келиши 5 этаптан туруп,  акыркы келгендер Совет бийлигинин 

саясатына каршы тургандардын тобун түзгөн. Аталган аймакта калк белгилүү 

бир саясий себептерден, улам бир мамлекетке жер которууга мажбур болушу, 

калктын улуттук жактан биригүүгө жана кандай гана кырдаал болбосун чогу 

чечип жол таап кетүүгө түркөн.  Бүгүнкү күндө аталган Памир кыргыздарынын 

бир бөлүгү Түркиянын Чыгышында жашаган Ван кыргыздары деген аталышка ээ 

болду.  Аталган изилдөө Ван кыргыздарынын басып өткөн жолу жана Памирден 

башталган көчтүн, Түркиядан бүтүшүнүн саясий жана социалдык себептерин 

ачып берүүгө арналмакчы.  

Ачкыч сөздөр: көч, куугунтуктоо, геосаясат, саясий кызыкчыл 

 This research is dedicated to the history of Pamir Kyrgyz, who lived for centuries 

in the highest mountains, which are considered impossible for life and today they are 

called Vandyk Kyrgyz.          

According to some sources, Kyrgyz have lived in Pamir, since ancient times and 

they were joined by a new part of Kyrgyz from Yenisei, East Turkistan time to time. The 

Pamir Kyrgyz always attracted interest of world researches thanks for that sufficient 

ethnographic information was obtained about them. Recent studies have shown that there 

were 5 stages of Kyrgyz arrival to Pamir the last one was a group of opponents of Soviet 

polities. They were forced to polities to leave their places which brought them to be one 

unite and find a way out of any situation.  

 Nowadays some of these Pamir Kyrgyz are known as Van- Kyrgyz living in 

Eastern Turkey. This study will focus on political and social causes of migrations Van – 

Kyrgyz from Pamir to Turkey.                                      

Kew word: migration, track down, geopolitics, political interest. 

Киришҥҥ 

         Памир тоолору дүйнөнүн эң бийик тоо системаларынын бири, анын жалпы 

аянты 70 миң чарчы чакырымды түзүп, бир канча өлкөнүн курамына кирет. 

Түндүгүнөн Кыргызстандын Алай, Чоң-Алай кырка тоолору, түштүгүнөн 

Пакистандын түндүк, Ооганстандын түндүк-чыгыш бөлүктөрү, ал эми Чыгышынан 

Кытайдын Уйгур-Цинзян автономдуу районунун түштүк-батыш бөлүгү жана 

батыш-борбордук бөлүгү Тажикстан аймагынын жарымын ээлеп жаткан жер 

«Памир тоолору» деген аныктама менен дүйнөлүк география терминине кирип 

калган. ХIХ кылымдын аягында, ХХ кылымдын башында дүйнөдөгү чоң 

державалардын геосаясий кызыкчылыгынан улам, аталган аймак 3 бөлүккө 

бөлүнүп кеткен. Түндүк-батыш тарабы Орусия империясына, Чыгыш тарабы Цин 

империясына жана түштүк тарабы Англиянын протектораты болгон Ооганстанга 

карап калат. 

      Эми ушундай зор мейкиндикке кыргыздар кайсы кылымда, кандай тарыхый 

бурулушта барып калгандыгынын сыры бүгүнкү күнгө чейин изилдөөчүлөрдү 

кызыктырып келет. Кээ бир маалыматтар боюнча Памирде кыргыздар байыртадан 

эле жашаган жана аларга жыл сайын уруулардын жаңы толкуну Енисейден жана 

Чыгыш Түркстан аймактарынан кошулуп турган деген илимий божомолдор бар.  

Ал эми Памирге алгач кыргыздардын келишин 3 жана 5 этапка бөлүп караган 

маалыматтар кездешет. Ошондой эле жергиликтүү калктын айтуусуна караганда 

ХVIII кылымда Алай аймагынан жайыт жер издеп барышкан жана кийинки 
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кошулгандар 1920-30 жылдары Совет бийлигинен чочулап келишкендер болгонун 

белгилешкен [1]. 
 

       Жогоруда сөз кылган беш этапты бөлүп карасак: 

      Кыргыздардын Памирге келишинин алгачкы этабы - Енисейдеги Кыргыз 

дөөлөтүнүн кыйрашынан жана түндүк Кытайдагы кидандардын кысымынан улам 

кыргыз (кыпчак жана тейит) уруулары Чыгыш Түркстанга, андан ары Памирге 

келишкен деген пикир айтылган. Башка көз караш боюнча,  Алтай  жана 

Жунгариядагы кыргыздар Моголистан мамлекетинин курамына кирген. Ошол 

доордун тарыхчылары кыргыздарды могол урууларына таандык кылышкан.  ХV 

кылымда кыргыздар Иртыштан азыркы Түндүк Кыргызстандын аймагына жер 

которушат.  Андан кийинки маалыматтарда, ХVI кылымдан баштап, памирлик 

кыргыздар жөнүндө алардын Бадахшан,  Вахан,  Шуган, Рушан ж.б. ушул сыяктуу 

аймактардагы саясий окуяларга катышкандыгы тууралуу маалыматтар кезигет. 

Орто кылымга таандык «Абдулла наме» чыгармасынын  автору  төмөндөгүдөй 

маалымат келтирген «1575-жылы Бухар эмири Абдулланын жоктугунан 

пайдаланган кыргыздар, Памирдин батыш бөлүктөрүнө чабуул коюп, Гисарды 

көздөй келе жатып, жолдон көптөгөн олжого ээ болушкан. Бирок акырында, 

хандын аскерлеринен талкаланып, кайрадан Каратегинге кайтып келишкен». ХVI 

кылымдын аягында Бухара эмири Абдулла  хан, батыш Памирдеги кичинекей өз 

алдынча хандыктар болгон Вахан, Шугнан, Рушанды каратып алат. Бирок Абдулла 

хан чыгыш Памирдеги кыргыздарга өз үстөмдүгүн орното алган эмес. 

Тарыхчы Махмуд ибн  Валинин эмгегинде кыргыздар алгач  Памирге   ХVII 

кылымдын биринчи жарымында келген  деп жазылган. Эмгекте 1637-1638-

жылдары  өзбектер  эң алгач Хуталлян  чебин баш ийдиришкенде, алардын 

башында Бакы аталык  жана шах Гариб турган. Шахтын өлүмү менен анын ордуна 

анын иниси делинип кичинесинен ордодо жетилген  кыргыз улутундагы адам 

келген. Кийинчерээк Шах Кыргыз Бадахшан, Рушан, Шугнан жана Каратегинди 

каратууга жетишкен.    

        Памир кыргыздары Чыгыш Түркстандык кыргыздарга салыштырмалуу 

дээрлик калмактардын туткунунда болушкан эмес. Айрымдары калмак 

үстөмдүгүнө каршы жана ак-тоолуктар менен кара-тоолуктардын ич ара  күрөшүнө 

катышышкан. Мухамед-Садык Кашкарынын билдирүүсү боюнча, курамында 

каратоолук кожолор болгон калмактарга каршы күрөштө кыргыз урууларынын 

төмөнкү топтору: кыпчак, тогуз кыпчак, сары кыпчак, найман жүз-угул, ж.б.  

катышышкан. Орус архив булактарында  «памирлик кыргыздар көз 

карандысыздыкка көнүшкөн, алар эч качан бирөөлөр тарабынан эзилип  афгандык 

же кытай бийлигин  тааныган эмес»- деп эскерилет[2].
 

 Ушундай себептерден улам, кытайлардын памирлик кыргыздардын үстүнөн 

жүргүзгөн бийлиги солгундаган. Себеби кытай бийлиги аларды башка 

мусулмандарга караганда чочулоо менен мамиле кылган. Алардын баш ийбестиги 

«мамлекеттик дегээлдеги иш» деп, кескин белгилеген. Чынында Памир 

кыргыздары  кытай башкаруучуларына көз каранды болгон эмес деген пикирлер 

көп кездешкен.  

      Кыргыздардын Памирге келүүсүнүн экинчи толкуну ХVIII кылымдын 

ортосуна туура келген. 1758-1759-жж. Цин империясынын Маньчжурлук кытай 

аскерлери  Чыгыш Түркстанды басып алганда, Кашгардын башчылары Бадахшанга 

качкан. Аларды артынан кууган кытайлык генерал Фу Де Памирдеги Яшиль-Куль 

аймагына чейин жетип  талкалап, ал аймакка өз аскерин жайгаштырган. Ал 

жактагы памирлик кыргыздар өз алдынчалыгын сактап кала алышкан. Памирге  

Ферганадан кыргыздардын акыркылары ХVIII кылымдын аягында жана ХIХ 
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кылымдын башында көчүп келген. ХIХ кылымда Памир аймагы Кокон хандыгы, 

Кашгар эмири жана Вахан башчыларынын бөлүшүүсүнө дуушар болот. Бирок 

мындай саясий кырдаал кыргыздарга эч кандай таасир берген эмес. Кыргыздар 

алардын бийлигин формалдуу түрдө тааныганы менен мурдагыдай эле аталган 

аймактын чыныгы ээси катары эркин көчүп конушкан. Салыкты да ар дайым 

төлөшкөн эмес. Ыгы келген учурда өз эркиндиги үчүн куралдуу кагылышууларга 

барышкан.  Кокан ханы Мадалинин көргөзмөсү боюнча алгачкы жолу Памирде 

Бустан-Берек жана Таш-Курганда чептер курулган. Ал чепке эң алгач хандын 

ишенимдүү адамы катары Ляшкер кушбеги келген. Андан кийин Алайлык найман 

уруусунан кыргыз Баиб датка, кыргыздардын кара тейит  уруусунан Тилла датка,  

найман уруусунан Каракул датка жана тейит уруусунан Топалды  Тосат  болгон.  

Кокон ханынын Памирдеги эң акыркы  өкүлү   тажиктерден чыккан Ниязали 

болгон. Кыргыздардын башка тарапка жүргүзгөн талоончул жортуулдарын Кокон 

хандыгынын өкүлү колдоп турган.  

Кыргыздардын  Каратегин жергесине келиши тууралуу алгачкы маалыматты 

Махмуд Ибн Валинин эмгегинен көрүүгө болот.  Анын белгилөөсүнө таянсак, 

«1636-жылы кыш мезгилинде Каратегин аркылуу Гиссарга 12000 кыргыз, 12 

башчысы менен келип, Балхта өзбек ханынын кабыл алуусунда болгон».  Бул өңдүү 

экинчи билдирүү, 1683-жылдагы Жунгар хандыгынын чабуулунан качып келген 

окуя менен байланышат. Дагы бир көз караш боюнча, кыргыздар  Памирге андан  

да эрте, ХIII кылымдын башында Чынгыз хандын кысымы астында келгенин 

белгилейт. 

      Үчүнчү көчүү мезгилинде  аталган аймактагы кыргыздар кайрадан өз уруулары 

жашаган аймактарга көчүп кетишкен жана бул жерде башынан бери жашаган 

жергиликтүү уруулар гана калган. Аларга: кыдырша, бостон, кыргыз-кыпчак, 

охтачы, тейит, найман ж.б. кирген. ХVIII кылымда Памирди жердеген 

кыргыздардын ичинен тейит, кесек, найман, кыпчак урууларынын бирге 

жашагандыгы ар түрдүү булактарда  көбүрөөк эскерилет. Баса белгилей кетсек, 

Памирге барган  Батыш Европа  жана орус окумуштуулары ал жерде жашаган 

кыргыздарды негизги төрт топко бөлгөн. Алар: тейиттер, кесектер, кыпчактар жана 

наймандар болгон.  ХIV-ХVIII кылымдарда Каратегин жана Фергана өрөөнүнөн 

журт которушкан урууларга кесектер кирген. 

      Окумуштуу  Реми Дор  ХVIII кылымга  чейин Памирде эл отурукташпаганын 

белгилейт жана В.В. Бартольддун оюна кошулуу менен алгач, тейиттер  Алай 

аймагына жайгашып, ал жактан ХIХ кылымдын  башында Памирге  көчүп  

келишкен деген пикирин айтат. Памирдеги эң чоң уруу тейиттер болгон жана алар 

калктын көпчүлүгүн түзгөн. Кыргыз урууларынын ичине Иртыш менен Илини 

жердеген булгачы деген могол уруусу да кирген. Анын ичине бостон, тейит, жоо 

кесек, дөлөс, кыдырша жана канды уруулары кирген. ХIХ кылымда алар 

Ферганага жер которуп «ичкилик  кыргыз» делинип атала баштаган.  

      Кытай булактарында бурут кыргыздары бири чыгыш (тяньшандык)  экинчиси 

батыш  (памир, алай) деп экиге бөлүнгөн [3].
 

       Памирлик  кыргыздардын көз карашында, алар  уруулук жактан   өздөрүн оң 

канатка тиешелүүбүз деп эсептешет. Бирок,  алардын ичинде  сол канатка тиешелүү 

да уруулар  кездешкен.  Памирлик кыргыздардагы  тейит, кесек, найман, кыпчак 

деген аталыштагы төрт ири уруулар төмөндөгүдөй майда урууларга бөлүнгөн.  

    - Тейит – сары тейит, кара тейит, кочкор, шахим, текрең, навруз, алапа, кутан. 

-  Кесек - жыгдым, кызыл аяк, кыдырша, мамачар, кесек, мөшкө,  кош кулак. 

- Найман - мурза, жору, жоон  пут, куралай, көк эчки, куран. 
- Кыпчак - чела, колчок, мудурук, сарт [4].
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 Мындан тышкары алардын ичинде калмактар, казактар  жана вахандар да 

кездешкен. Алгач калмак уруулары кул катары кызмат кылып, кийинчерээк 

кыргыздардын арасына сиңип кетишкен. Бүгүнкү күнгө чейин памирлик 

кыргыздардын калкынын саны так айтыла элек. Атайын эл каттоо 

жүргүзүлбөгөндүктөн, калктын санын билүү үчүн айрым бир маалыматтарга 

таянсак. 1972–жылы Совет өкмөтү тарабынан берилген жардамды бөлүштүрүүдө 

боз үйлөрдүн саны 469 болгон. Ошондо кишилердин жалпы  саны 3000 дин 

тегерегинде болcо, Г. Редардын иликтөөсү  боюнча  Ооган чек арасында болжол 

менен 20 миң кыргыз жашайт деген маалымат берет. Бирок кийинчерээк бул 

маалымат башка изилдөөчүлөр тарабынан такталып, 20 миңдин ичине Памирлик 

кыргыздардан башка элдерди да кошо киргизишкени  аныкталган. Изилдөөчүлөр  

П. Мирвальд  менен Х. Ромерлердин «Вахандагы байкоолор» деген  илимий  

география архивинин жазган материалында  1000ге жакын адам бар деп жазышкан.  

Памир кыргыздарын изилдөөдөгү көрүнүктүү адис Назиф Шахрани 

«Ооганстандагы кыргыздар жана вахилер» деген китебинде, 1921-жылы 

Ооганстанда жүргүзүлгөн эл каттоодо 1800 чамасында кыргыз болсо, 1970-

жылдары алардын саны ошол бойдон калганын жазат. Улуу Памирге  караганда,  

элдин  дээрлик  көп бөлүгү  Кичи  Памирде жайгашкан жана тейит уруусуна 

тиешелүүлөр  басымдуулук  кылары эскерилген.  Ал эми сары тейит уруусу хан 

тукуму катары элге кызмат кылган. Улуу Памирде дээрлик 100 түтүн, кызыл аяк 

уругунан чыккандар болушкан. Калган уруулар  майдаланып,  ар бир уруудан үч 

төрттөн кездешкен.        

 Памирлик кыргыздардын тарыхында алардын башчысы Рахманкулдун   орду 

чоң. Батышта Рахманкул жөнүндө алгачкы маалыматтарды америкалык 

журналисттер Жин менен Френк  Шордун «Марко Полонун изи менен» деген 

китебинде беришкен [5].
 

 Аталган журналисттер атактуу италиялык саякатчы Марко  Полонун изи менен 

саякаттап баратып, 1949-жылы сентябрда Ооган-Кытай чек арасына жакын  жерде 

Рахманкулдун көчүнө жолугушат. Франк Шор чек арадан өтүү боюнча 

Рахманкулдан жардам сурайт. Ал аларды  ат менен камсыз кылып, жол көрсөткөн. 

Кийин алар Кытайдан эмес, Кашмирдин түндүгүндөгү Хунза княздыгына туш 

болуп, ал жердеги Мигар кыштагынан памирлик кыргыздар жөнүндө төмөндөгүдөй 

маалыматтарды угат: «Рахманкул эки жыл мурун советтик Памирге кирип келип, 

кербенге кол салгандыктан артынан келген куугундан коркуп, Кытайга кирип, 

Миңтеке чек аралык заставасына жакын жерден орун алган. Кийинчирээк чек 

арадагы аскерлерди конокко чакырып, баарын өлтүрүп куралдарын аттарын тартып 

алып,  Кичи  Памирге  Ооган чек арасы аркылуу өтө качкан» деген  билдирүү алган. 

Тилекке каршы кыргыздарды, башкаларга жек көргөзүүгө далалат жасалган 

маалыматтар ар дайым айтылып келгенин белгилөөгө болот. Анын себеби 

кыргыздардын эч кимге моюн сунуп, салык төлөп жашаганды каалабаганы жана 

эркин көчүп конуп өз алдынчалыкка умтулушкандыгы болгон. Бул көрүнүштү өз 

изилдөөсүндө башкалар ар дайым памирлик кыргыздарды мыкаачы  катары 

көрсөтүүгө аракет жасашканын  изилдөөчү Реми Дор да  баса белгилеген.   

        Кийинчерээк  Франк  Шордун  жубайынын үйлөнүү саякатын  баяндаган 

китебинде,  памирлик кыргыздар жөнүндө кененирээк төмөндөгүдөй маалыматтар 

камтылган.  Памирге бет алардан мурда саякатчылар Кабулда болушуп, Закир-

Шахтын колдоосуна ээ болушкан. Закир-Шах аларды кытай-ооган чек арасынын, 

оогандык кыргыздар жашаган аймагына узатып барыш үчүн офицер Рашидди жана 

тилмеч Коханды кошуп берген. Алардын жазгандары боюнча: «Биз Харат менен 

Нурс аркылуу өтүп,  Вахандагы акыркы ооган посту Сархадга келдик. Ал жерден 
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кыргыздар Ооганстанга  баш ийишкени менен Кытай, СССР жана Пакистандын 

ортосунда  ээн эркин көчүп конушуп, эч  ким менен эсептешпегени тууралуу 

маалымат алдык. Андан тышкары алардан жосунсуз жоруктарынан (кытай чек 

арачыларын мууздап салышканы) жана алдын ала болжоого болбогон мүнөздөрү  

менен башкалардан айырмаланарын билдиришкен.  

      Бул жерден Памирлик кыргыздар дагы эле көчмөндүк кулк-мүнөзүн 

жоготпогонун байкоого болот. Бизди узатып баргандар, кыргыздарды «өзгөчө бир 

кулк мүнөзгө ээ бир эл» катары карагандарын билдирип кооптонушту. Бул тарапка 

мурда мындай экспедиция келбегенин, ал тургай чек ара башчысы ал жерде өзү 

болбогонун билдирген. Бирок, изилдөөчүлөр баардык кыйынчылыктарга карабай,  

кыргыздарга баруу оюнан кайткан эмес. Акырында кыргыздар менен болгон 

жолугушуу, мурда кыжалат кылган бардык коркунуч ойдон арылткан. Ал гана эмес 

саякатчылар кыргыздарды өтө урматтап, алардын башкалардан айырмасын 

төмөндөгүчө сүрөттөшкөн: эркектери дээрлик бою узун, кең көкүрөк, зирек, сергек 

болсо, аялдары тыкан жана жүздөрү жагымдуу. Мурда изилдешкен башка элдерге  

салыштырмалуу жашоо шарты жакшы жана таза жашашканын белгилешкен. Тамак 

ашы жалаң белок менен витамин, минералдардан тургандыктан, дене бою чымыр 

келип,  адамзат жашоого мүнкүн эмес жерди багынтып жашагандарына баа берген. 

Чет элдик изилдөөчүлөрдү шахтын буйругу менен ар дайым чек ара башчысы 

коштоп жүргөн, аларды ага дайындагандыгы үчүн жалгыз өздөрүн кыргыздарга  

жиберүүдөн чочулаган. Бирок кыргыздардын ар бир айылынан аларды жылуу 

кабыл алып, коноктогону алардын кыргыздарга болгон көз карашын толук 

өзгөрткөн.  Ал тургай, бир «Бозой күмбөз» деген айылга келгенде, өзүн Куолан 

Ларх деп тааныштырган кыргыз жигити Рахманкул деген башчыбыз силерди күтүп 

жатат деген сөзү, аларды коштоп жүргөн чек ара башчысына жакпай  калган.  

Рахманкул хан саякатчыларды өтө кадырлоо менен тосуп алып, алардын саякатын 

мындан ары коштоп барганга кишилерди жабдыктары менен берип узаткан. 

Аталган саякатчылар көздөгөн жерине үч күн калганда, күтүлбөгөн кырдаалдан 

улам, көздөгөн жерине (Үрүмчү) жетпей, жогоруда сөз кылган түндүк Пакистандын 

Хунзу деген жеринен чыгышкан [6]. 
 

        Памирлик кыргыздарды изилдеген окумуштуулардын ичинен, Индиана 

университетинин профессору антрополог Назиф Шахрани кылган эмгектери эң 

көрүнүктүү орунда.  Изилдөөчүнүн эмгегинин баалулугу түздөн түз алардын 

жашоосуна өзү катышып, баардык тараптан иликтегендигинде. Мындан тышкары 

окумуштуу өз изилдөөлөрүндө памирлик кыргыздардын жетимиш жыл үрп адатын, 

тилин сактап, башка элге ассимиляциялашпай  жашап, келгенине Рахманкулдун 

жеке салымын белгилейт. Себеби Рахманкул Кабулда абройлуу адам болгондуктан, 

анын өтүнүчү боюнча аларга түз жер деле беришмек. Бирок хан жогоруда 

белгилегендей, өз эли менен эч кимге көз каранды болбой жашаганга 

далалаттанган. Чындыгында эле Памирде алардын өз эркиндиги  колунда,  Афган 

өкмөтүнө анчейин көз каранды эмес болушкан. Анын үстүнө малдарынын  саны 

көп болгондуктан, Кабулдан жайыт маселеси чыкмак. Ошол мезгилде 2000 кыргыз 

үчүн 40 миңден ашык кой эчки, төрт миңден ашык топоздору болгону жазылган [7].
 

 Памирлик кыргыздар өз тарыхында кандай гана кыйынчылыктарды башынан 

өткөрбөсүн, ар бири биз үчүн Памир бейиштин төрү деп даңазалашат же алар  «Ар 

кимге өз мекени Кашмир» деген лакапты колдонушкан. Бул мекенди сагынуу 

ырларынын көбү ушул мезгилде чыгарылганын белгилесек болот. Эми сөз кезеги 

памирлик кыргыздардын азыркы учурда  Вандык кыргыздар деген аталышка ээ 

болуш тарыхына өтсөк. 1978-жылдын июль айында  Ооган кыргыздарынын 

башчысы Рахманкул хан  СССРдин Оогандагы таасиринен чочулап жана коомдогу 
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социалдык өзгөрүүлөрдөн улам  Кичи Памирдеги  эли менен бирге (1300 адам) 

Пакистанга ооп кетүүгө мажбур болушкан [8].  
 

        Бул Пакистанга жол алуудан мурда жергиликтүү элдердин айтуусуна 

караганда, хан ажы өз уулдарын тыңчы катары бир катар чет өлкөлөргө жиберип, 

ал жакта жашаганга ыңгайлуу жер издеген. Бирок абал кескин өзгөрүлүп, тез арада 

Памирден кетүү маселеси жаралганда, Пакистанга кетүү сунушталган. Рахманкул 

хан алгач элди козгобой өзү гана туугандары менен кетүүгө камданган. Бирок 

Пакистан тарабынан качкын деген макам алмак үчүн эл керек болгон. Жалпы эл да 

хан ажысыз кантип жашай алышарын элестете алышпай, алар да кошо кетүүлөрүн 

билдиришкен [9]. 
 

       Бул арада профессор Назиф Шахрани памирликтердин Пакистанга ооп 

кеткенин угуп, көңүлү тынбай, Америкадан учуп келген. Алардын акыбалын көрүп, 

эл аралык уюмдарга шашылыш кат жөнөткөн. Англис тилинде макала жазып, ал 

кезде эч ким билбеген памирлик качкындарды  дүйнө коомчулугуна тааныткан. 

Окумуштуунун жеке эскерүүсү төмөндөгүдөй «Гилгитке мен 1979-жылы июнда 

бардым. Абалдары оор, жардам берген киши жок. Малын сатып, союп түгөтүп,  ач-

жылаңач калышкан. Мен БУУнун Качкындар агенттигине кат жаздым. Ошондон 

кийин кыргыздарды чогултуп, Гилгиттин жанына чатырдан лагер куруп беришти. 

Чыгыш Түркияга кеткенге чейин кыргыздар ошол лагерде үч жыл жашашты.   

Качкындар лагериндеги турмуш какыраган талаага түшкөн ак чатырлуу лагерде 

памирликтерге тамак уюштурулуп, дарыгерлер келип турушкан. Балдар мектепке 

жиберилген». 

          Бирок Пакистанга келгенде эч ким өздөрүн жакшы сезе алышпады.  Көпчүлүк 

калк тоодон алгачкы жолу түшүшү эле. Алар жайгашкан жерде тоо болсо да,  жери 

чөлгө окшоп какыраган, турмушу жакыр Имитте жайыт жокко эсе болгон.  

―Пакистандын жери тар болот. Малчылыкка болбойт. От жок, малдарыбызды 

саттык‖ – деп эскерген  Кудаяр Субанкул уулу. Тыңыраактары койду ылдыйдагы 

Гилгитти көздөй айдап барып, арзанга сатышат.  Памирде Рахманкул хандын 10 

миңдеген майда жандыгын кармоо мүмкүн болбой сатууга мажбур болгон. 

Негизинен кыргыздар Гилгит, Хонза деген шаарларда  жан сакташкан. Аялдар үйдө 

калып, эркектер арзан акчага жалданып иштешет. Күндүн ысыгынан балдардын 

ичи өтүп, өлүм көбөйөт. Ай айланбай улам бир үйдөн өкүрүк чыгып, кошок 

кошулат. Турдакун ажы Атабек уулу Памир кыргыздарынын ооган 

парламентиндеги мурдагы депутаты болгон: 200-350 чакты киши, негизинен 

кыздар, аялдар, жаш балдар аптапка, ооруга чыдабай өлүп кеткенин эскерген.  1200 

чакты кыргыз ошондо ар бир төртүнчүсүнөн ажыраган. Дүйнөдөгү эң суук 

аймактардын биринен келген памирликтер ысыктан айрыкча азап тартышкан. 

Кудаяр Субанкул уулунун айтымында, көнбөгөн тамактан да кыйналышкан:  

Ылдыйда кан басымы түшүп кетет. Пакистанда суу жок, жылып  калган суу  

ичесиз. Анын ичинде микробу да, курту да бар. Аны ичип  ич оору көбөйдү. 45-50 

градус ысыкта тамак иче албай калышкан. Кыргыздар биз эт жегибиз келет, бирок 

жакшыраак эт таба албайбыз деп эскеришкен ал күндөрдү. 

       Көпчүлүк Памир кыргыздарынын мекен тууралуу, кусалык, арман ырынын 

башаты дал ошол климаты жагынан эч Памирге окшобогон ысык жерге келгенде 

жаралган. Элдин жарымы кусалыктын айынан кайра өз туулган жерине кайтып 

кеткен. Азыркы Ван аймагында жашаган  памир кыргыздарынын тарыхын жана 

каада-салтын изилдөө бүгүнкү күндө өтө маанилүү, себеби аталган аймакта ар 

кайсы уруудан куралган бир конгломерат түзүлгөн. Алардан алынган бардык 

маалыматтар  биздин өткөн доордогу тарыхыбызды чагылдырган табылгыс булак. 
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Аннотация: Макалада Кыргызстандагы эң чоң бийик тоолуу ойдуңдардын 

бири – Алай өрөөнүндө жайгашкан Талды-Суу көрүстөнүндөгү археологиялык 
казуу иштеринин материалдары талкууланып, илимий жүгүртүүгө киргизилген. 

Түндүк-түштүк сызыгы боюнча созулган, таш-топурак дөңсөөсү бар, тегерек 

формадагы № 2 дөбөгө мүнөздүү өзгөчөлүктөр ачылды. Көрүстөндү көмүү ырымы 

сактардын көрүстөндөрүндө окшоштуктарды берет. Макалада Алай өрөөнүндөгү 

коргондордун түрлөрү берилген. Дөбөнүн археологиялык маалыматтарынын өз 

ара байланыштарынын негизинде көчмөн уруулардын мурунку дөбөлөрү менен 

ритуалдык салттын салыштырмалуу датасы жана өз ара байланышы 

сунушталган, бул дөбөнүн этникалык интерпретациясынын көйгөйлөрүнө 

тиешелүү материалдарды толуктоого мүмкүндүк берген, эрте темир доорунун 

көрүстөндөрүн берет.  

Негизги сөздөр: Алай өрөөнү, Памир, сөөк коюу жөрөлгөлөрү, эрте темир 

доору, коргон. 

Аннотация: В статье рассматриваются и вводятся в научный оборот 

материалы археологических раскопок могильника Талды-Суу, расположенного в 

одной из крупнейших высокогорных впадин Кыргызстана – Алайской долины. 

Выявляются особенности, свойственные кургану №2, вытянутому по линии север-

юг, который имеет каменно-земляную насыпь  и округлую форму. Погребальный 

обряд кургана находит аналогии в сакских курганах.  В статье представлены типы 

курганов Алайской долины. На основе корреляций археологических данных кургана 

предложена относительная датировка и взаимосвязь ритуальной традиции с 

предшествующими курганами кочевых племен, что дало возможность дополнить 
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материал, связанный с проблемами этнической интерпретации погребений 

раннего железного века.  

 Ключевые слова: Алайская долина, Памир, погребальные обряды, ранний 

железный век, курган. 

Annotation: The article discusses and introduces into scientific circulation the 

materials of archaeological excavations of the Taldy-Suu burial ground, located in one of 

the largest high-mountainous depressions in Kyrgyzstan - the Alai Valley. Features 

characteristic of mound No. 2 are revealed, elongated along the north-south line, which 

has a stone-earth mound and a rounded shape. The burial rite of the burial mound finds 

analogies in the Saka burial mounds. The article presents the types of burial mounds of 

the Alai Valley. On the basis of the correlations of the archaeological data of the mound, 

a relative dating and the relationship of the ritual tradition with the previous mounds of 

nomadic tribes was proposed, which made it possible to supplement the material related 

to the problems of ethnic interpretation of the burials of the early Iron Age.  

Key words: Alai Valley, Pamir, funeral rites, Early Iron Age, kurgan. 

 

Введение 

Территория Алайской долины, которая граничит с одной из высокогорных 

систем Памира, на протяжении среднего, нового каменного веков, эпохи бронзы, 

раннего железного века играла важную роль в военно-политической и 

этнокультурной истории Средней Азии. На этой территории формировались 

различные археологические культуры, которые генетически были связаны с 

культурами прилегающих зон Восточного Туркестана, Памира и Ферганы. Данный 

факт находит яркое отражение в археологических источниках, которые дают 

материалы для составления картины жизни и быта кочевников, некогда 

проживавшего на территории Средней Азии.  

Проблемы изучения археологических культур этой территории 

неоднократно привлекали внимание таких исследователей, как А. Н. Бернштам 

(1956), Ю. Д. Баруздин, А.К. Абетеков (1982), Ю.А. Заднепровский (1960; 1962; 

1997) . 

На территории Алайской долины по данным К.А. Ташбаевой было 

зарегистрировано 1700 курганов разных типов и обследовано 56 курганных групп 

[Ташбаева 2011, С.121].  

А.Н. Бернштамом были охарактеризованы как памятники ранних 

кочевников саков и были датированы V-III вв. до. н. э. Он выдвинул гипотезу о 

приходе саков с севера-востока, Алтая. [Литвинский, 1972, С.4]. Вначале 1960-х гг. 

Ю.Д. Баруздин исследовал ранее не изученные районы восточной части Алайской 

долины. В результате раскопок были выявлены около 15 могильников и вскрыто 

свыше 100 курганов. Однако материалы остались не опубликованными и частью 

утерянными. [Ташбаева 2011, С.26]. В 1960-80-х гг. А.К. Абетековым в Алайской 

долине были раскопаны около 100 курганов. В результате, которого все 

исследованные памятники были интерпретированы как сакские. [Там же, С.29] А.Б. 

Литвинский на основе этих материалов рассмотрел вопросы датировки расселения 

и вопросы генезиса сакских племен на Восточном Памире [Литвинский 1972, С.29]. 

Ташбаевой К.А. на основании ранее исследованных археологических данных по 

Алайской долине был систематизирован и классифицирован материал по периоду 

ранних кочевников.[Ташбаева 2011, С.2]. 

После вышеуказанных исследований на территории Чон-Алайской и 

Алайской долинах археологические исследования долго не проводились. Только в 

1999-2002 гг. возобновлены археологические исследования в бассейне реки Гульчо 
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были проведены совместной кыргызско-турецкой экспедицией. Исследования 

проводились около селений Кун-Элек, Уч-Добо и верховьях реки Каракол 

археологами К.Ш. Табалдиевым, М.И. Москалевым, О.А. Солтобаевым и Рустем 

Бозер  [Табалдиев К.Ш. и др. 2000, C. 87-93].  

Таким образом, в настоящий момент, исследование памятников Алайской 

долины не исчерпал своих возможностей. Археологические находки 

свидетельствуют о достаточном распространении здесь памятников ранних 

кочевников. Вопрос о рассмотрении хронологической и этнической атрибуции, на 

основе новых материалов в исследовании памятников ранних кочевников остается 

открытым.  

На новом этапе исследований, археологические находки, обнаруженные в 

могильниках Талды-Суу, помогут вновь рассмотреть эти вопросы с учетом новых 

данных. Могильник Талды-Суу, обнаружен в 2018 г во время археолого-

спасательных работ Алайской экспедицией на территории Алайского района 

Ошской области.  

Материалы. В настоящей работе дается попытка определения характера 

обряда захоронений и сооружения курганов данного региона, на основе которых 

дается относительная хронология и определение этнической интерпретации 

кургана №2 могильника . 

Могильник расположен на южной окраине одноименного села, по левую 

сторону автомобильной дороги Дароот-Коргон – Сары-Таш. В могильнике 

насчитывается 3 объекта. Один объект – курган царского типа и два объекта – 

курганы более мелких размеров. Объекты вытянуты по линии С-Ю. Территория 

месторасположения могильника на сегодняшний день представляет 

сельскохозяйственное угодье. На дневной поверхности признаки остальных 

объектов не прослеживаются. 

Курган№2 имел каменно-земляную насыпь в плане округлой формы. 

Диаметр насыпи кургана составляет 12 м., высота – 0.3 м от дневной поверхности, 

после разбора насыпи была обнаружена каменная наброска из средних и больших 

камней на всей поверхности кургана. При разборке камней выявлены 7 могильных 

ямы, сверху сложенные каменные выкладки средних размеров и больших, по краям 

которых установлены каменные ограды, глубина могильных ям различна. 

Погребение №1 совершено в грунтовой яме. Край могильной ямы был 

выложен крупными камнями. Глубина могильной ямы составляет – 67 см. Костяк 

лежал на спине в вытянутом положении в направлении головой на север с 

небольшим отклонением на запад, правая нога слегка согнута в колене, правая рука 

отведена в сторону, левая вытянута вдоль  тела и согнута в локте  на животе выше 

таза, голова повернута на запад . 

Погребение №2 как и предыдущее совершено грунтовой в яме, кости 

сохранились фрагментарно. Костяк лежал на глубине – 26 см. Трупоположение 

удалось установить по оставшимся костям. 

 Погребение №3 по типу сооружения аналогично предыдущему, глубина 

могильной ямы составляет - 41 см, В результате для сохранности костяка глубины 

ямы скелет был разрушен. Сохранность костей плохая, тем не менее, удалось 

установить определить ориентировку трупополжения погребенного С-Ю. 

Погребение №4 Костяк плохой сохранности. Могильная грунтовая яма с 

глубиной – 52 см. В результате неглубокого залегания ямы захоронение разрушено. 

Погребение №5. На глубине могильной ямы – глубиной 50см, обнаружен 

скелет. Костяк лежал на спине с расположенными вдоль тела руками. 
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Погребение №6 ограблено. Сохранились лишь несколько фрагментов костей. 

Глубина могильной ямы составляет – 25см. Положение и ориентация погребенного 

не установлено. 

Погребение №7. Грунтовая яма имела глубину – 68см. В результате 

неглубокого залегания ямы в захоронении был разрушен скелет. Костяк сохранился 

плохо, лежал в вытянутом виде на спине. 

Курган №2 представляет с собой курган-кладбище, в основании которого 

располагаются несколько могил в индивидуальных ямах, глубина которых 

колеблется от 25 до 68см. Во всех могильных ямах погребенные хоронились по 

способу трупоположения, были ориентированы головой на север с небольшим 

отклонением на запад. 6 костяков из семи в анатомическом порядке, на спине, руки 

вдоль туловища, ноги вытянуты. Ориентация погребенного №1 отличается. По 

трупоположению, следует отметить, что в обряде захоронения выражается 

культовый ритуал сакских захоронений, так как при  погребении сакские племена 

мужчин клали лицом на Восток, а женщин на Запад, повернутой к реке [Бернштам 

1952, С. 297]. У всех захоронений отсутствует погребальный инвентарь, что не дает 

оснований говорить об имущественном и социальном статусе погребѐнных. 

Дискуссия. Для кочевников погребальный обряд выражал идею культа 

предков и имел значительную важность. К курганам они относились, как особо 

почитаемым родовым культовым центрам, так как верили, что захоронение предков 

обеспечит благополучную жизнь потомков в данной земле [Прохорова, 2014 

С.223]. 

В соответствии с имеющимся систематизацией погребальных сооружений и 

типам погребальных обрядов на территории Алая были раскопаны курганы в 

грунтовой яме, в каменном ящике, над дневной поверхности и курганы с 

намогильными каменными выкладками, отражающие идеологическое 

представления саков, однако такой комплекс детских погребений обнаружено 

впервые. 

А.Н. Бернштам считал, что круглая выкладка кургана из камней  

символизирует солнце, а кольцо кургана одновременно символизировала форму 

Вселенной. Символика солнца впервые появились у древнейших кочевников и 

материализовались в планировке и форме курганов [Прохорова 2014, C.210]. 

По внешним признакам курганов Алайской долины, Ташбаева описывает их 

однотипными и единообразными, выделяя 3 вида захоронений; в грунтовой яме, в 

каменном ящике и на дневной поверхности. При этом, отмечает что иногда под 

насыпью имелись намогильные каменные выкладки овальных очертаний. Нередко 

края могильных ям были выложены крупными камнями. Количество погребенных 

разное [Ташбаева 2011, С.143]. 

Курганы в грунтовой яме А.Н. Бернштамом были отнесены к сакским 

племенам, второй тип кургана, захоронения в каменных ящиках был открыт 

Баруздином, Ташбаева характеризует этот тип синхронными к первому типу [Там 

же. С.144]. 

Как отмечает Ю. Баруздин основными носителями большинства курганов 

Алая были сакские племена и погребения в каменном ящике свидетельствовали об 

их пребывании в этом припамирском районе с эпохи бронзы до железного века 

[Рыбаков и др. 1992, С.494]. 

Захоронения на дневной поверхности Ю.Д. Баруздин относит к VII-VI вв. 

до. н. э., которые считаются ранними по сравнению с захоронениями в грунтовых 

могилах, принадлежащие к сакским племенам. [Ташбаева, 2011 С.143]. 
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Как характеризует Ю.А. Заднепровский инвентарь саксих погребений Алая 

довольно бедный и не разнообразный. Захоронения совершались в простых 

грунтовых ямах, наряду с одиночными погребениями встречались и коллективные 

погребения, насчитывающие до шести костяков. Внутри их находился один 

погребенный или несколько [Рыбаков и др.1992, С. 89].  

В могильниках Кургак, Кара-Швак и Шарт II Алайской долины  по данным 

А. Н. Бернштама встречались погребенные в скорченном в виде [Бернштам 1952, 

С.198-200]. Во всех остальных курганах данной территории по данным А. К. 

Ташбаевой погребенные лежали на спине вытянуто, иногда со слегка с согнутыми 

ногами [Ташбаева 2011, С.123]. Данный факт позволяет нам говорить о двух 

разных типах трупоположения в сакский период на территории Алайской долины. 

Первый в скорченном положении, ориентированные на В, и второй в вытянутом 

виде на спине. 

В результате сравнительно-типологического анализа был выделен 

экстраординарный тип погребальных конструкций для данного региона, 

позволившее датировать детские погребения из могильника Талды-Суу. По 

комплексу внешних признаков: размеру, положению  тела в могиле и др. курган мы 

предположительно можем отнести данный курган находит ряд соответствий с 

курганами сакских племен. Таким образом, это дает возможность дополнить 

материал, связанный с проблемами этнической интерпретации раннего железного 

века. Данный факт позволяет считать, что эти памятники существовали в рамках 

единой культуры одного большого хронологического периода от VII-середины II 

вв. до. н.э., когда территорию Алайской долины  заселяли сакские племена. 
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Рис. 1. Месторасположение могильника Талды-Суу. 

 

Рис. 2. Могильник Талды-Суу. 
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Рис. 3. Курган №2. Могильник Талды-Суу. 

 

Рис. 4. Курган №2. Могильник Талды-Суу. 
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Рис. 5. Курган №2. Могильник Талды-Суу. 
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Рис. 6. 
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Рис. 7. 
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Рис. 8. 

 

Рис. 9. 
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Рис. 10. 

 

Рис. 11. 
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Рис. 12. 

 

Рис. 13. 
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Рис. 14. 

 

Рис. 15. 

 

Рис. 16. 
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Хакастардын ишенимдериндеги бөрҥ 

Аннотация: Макалада түрк-монгол элдериндеги тотем жаныбар болгон 

карышкырдын енисей кыргыздарынын тарыхый жана маданий мураскерлеринен 

болгон хакас ишенимдериндеги орду жана ролу иликтенет. Бөрүнүн сакралдуу 

жаныбар экендиги хакастардын күндөлүк турмушунан, урунган буюм-

тайымдарынан, элдик оозеки жана эпикалык чыгармаларынан да байкалат. Адам 

баласы менен бөрүнүн дайыма өзгөчө байланышта болуп келишкенин хакастарда 

айтылып келген макал-лакаптар чагылдырат. Хакастарда үйгө жаңы келген 

келинине кайын энеси күйөөсүнүн улуу бир туугандарын, айрым жаратылыш 

объектилерин жана карышкырды өз аты менен атоого тыюу (табу) салганын 

чагылдырган фольклордук чыгармалар кездешет. Адамдардын традициялуу 

таанып-билүүсүндө карышкыр аллегориялык сапатка ээ болуп, адамдардын айрым 

мүнөздөрүн талдоого, тактоого колдонулат. 

Ачкыч сөздөр: бөрү, енисей кыргыздары, табу, хакастар, сакралдуу, 

фольклор, тотем  

Аннотация: В статье изучается роль и место тотемного зверя волка в 

верованиях хакасов, исторического и культурного потомков енисейских кыргызов. 

Сакральность волка можно заметить в повсевдневной жизни хакасов. Кроме 

того, эти параллели обнаруживаются в домашних утварях и в эпических 

произведениях. Особенности взаимоотношений человека и волка отражаются в 

народных пословицах и загадках. По данным хакасского исторического фольклора 

пришедщему к новому дому невестке давали наказ о запрете (табу) звать по 

именами родственников мужа и некоторых природных обьектов. В традиционных 

познаниях людей волки имели аллегорические качества, они помогали давать 

характеристики разным людям. 

Ключевые слова: волк, енисеские кыргызы, табу, хакасы, сакральность, 

фольклор, тотем    

Abstrakt: The article studies the role and place of the wolf totem animal in the 

beliefs of the Khakas, the historical and cultural descendants of the Yenisei Kyrgyz. The 

sacredness of the wolf can be seen in the everyday life of the Khakass. In addition, these 

parallels are found in household utensils and in epic works. Features of the relationship 

between man and wolf are reflected in folk proverbs and riddles. According to the 

Khakass historical folklore, a daughter-in-law who came to a new house was given an 

order to prohibit (taboo) to call by the names of her husband's relatives and some natural 

objects. In the traditional knowledge of people, wolves had allegorical qualities, they 

helped to give characteristics to different people. 

Key words: wolf, Yenisei Kyrgyzes, taboo, Khakasses, sacredness, folklore, totem 

 

Енисей кыргыздарынын түз маданий мураскорлору болушкан хакастар 

Россия Федерациясынын Хакас Республикасынын түпкүлүктүү калкы. Соңку эл 

каттоолор боюнча хакастардын жалпы саны 80 миңден ашуун, учурда 

республиканын калкынын 13 пайызын түзүшөт. Мындан сырткары, хакастардын 

айрым бөлүктөрү Красноярск крайында, Кемерово облусунда жана Тува (Тыва) 

Республикасында чачырап жашашат. Мурдагы Россия империясынын 

мезгилиндеги адабияттарда хакастар «абакан татарлары», «минусин татарлары» 

деген аттар менен да белгилүү болушкан. Хакастар негизинен төрт субэтникалык 

топтон куралышкан. Алар: качиндер (хааш, хаас), сагайлар (сагай), кызылдар 
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(хызыл) жана койбалдар (хойбал). Мурда бельтирлер (пельтир) өз алдынча 

этнографиялык топ болгон; кийинчерээк бельтирлер кошуна турушкан качин, 

сагайлардын курамына жуурулушуп кетишкен. 

Тотемистик көз караштар жана ишенимдер хакас этнографиялык топторунда 

кеңири таралган. Тотемдик айбанаттар, канаттуу куштар жана башка жаратылыш 

обьктилеринин ичинен бөрү (карышкыр) өзгөчө орунда турат.  

Байыркы жана орто кылымдардагы енисей кыргыздарынын каада-салты, 

үрп-адаттары, философиялык-диний түшүнүктөрүнүн көп элементтери хакастарда 

сакталып калган. Мисалы, енисейлик кыргыздардын урпактары болгон 

хакастардагы ―чити пүүр‖ (жети бөрү) уругунун келип чыгышы жөнүдөгү уламыш 

генетикалык жактан байыркы көк түрк санжырасы (557-ж. кытайлар тарабынан 

жазылып алынган, ―Чжоу-шу‖ жыл баяны) менен толук дал келет: ―Душман 

капысынан кол салганда, кош бойлуу аял Ниня дарыясынын жогорку агымндагы 

бир үңкүргө барып жашынып, анда көз жарат, уул төрөйт. Бул үңкүрдө ага чеийн 

эле алты бөлтүрүктүү эне-карышкыр жашаптыр. Аял төрөт учурунда каза табат 

экен. Ошол наристени эне-карышкыр өзүнүн алты бөлтүрүгү менен кошо эмизип, 

багып чоңойтуптур. Алардан бүгүнкү хакастардагы ―чити пүүр‖ (жети бөрү) уруусу 

(сөөгү) тарайт (Бутанаев.,Бутанаева, 2001:44).  

Байыркы түрктөрдүн теги жана алар жайгашкан аймактар тууралу 

маалыматтар Кытайдын эрте орто кылымдар доорундагы жазма булактарда 

(хроникалары) эскерилет. Алар санжыра-уламыштар түрүндө берилгени менен 

тарыхнаамалык, булактаануучулук багытта зор мааниге эгедер. Бул уламыш-

санжыраларды Вэй (―Вей-шу‖), Чжоу (―Чжоу-шу‖), Суй (―Суй-шу‖) 60 

династияларынын тарыхнаамачылары императорлордун сарайларына келген түрк 

элчилеринин оозунан жазылып алынган. Бул тарыхый маалыматтарды белгилүү 

орус алымы, чыгыштаануучу-синолог Иакинф Бичурин орус тилине оодарып 

(XVIII к. аяк чендери – XIX башы), андан соң башка тилдерге которулган. Кытай 

тарыхнаамачылары өздөрү белгилегендей бул уламыштар ар кыл мезгилде, ар 

башка адамдардын ооздорунан жазылып алынгандыгын кээ бир уламыштардан 

сюжеттик өзгөчөлүктөр бар экендигин жазышкан. Кээ бир айрымачылыктарына 

карабастан жазма булактардагы окшош сюжет жана мотивдери толук сакталып 

калган. Булактардагы кээ бир айрымачылыктар тууралу өз учурунда синолог 

Иакинф Бичурин да эмгегинде белгилегендиги маалым. Ооба, кытай 

императорунун (Чжоу династиясы) сарайына келген түрк каганынын өкүлдөрүнүн 

билдиргендерине караганда алардын кытайларга баяндап жаздырткан санжыра-

уламыштары далилдүү тарых болгон (Кляшторный, 1964: 103). Үч династиянын 

жазма булактарындагы чагылдырылган эки уламыштын тагыраагы ―Чжоу-шуда‖ 

баяндалган жана негизинен ошол учурдагы тарыхый окуялар менен дал келет, илим 

изилдөө багытында маанилүү булак катары кызмат өтөйт. Тарыхый санжыра-

уламыш катчы Линху Дэ-фэн тарабынан жазылып алынып, түрктөр булактын 50- 

бөлүмүндө эскерилет. Кытай тарыхнаамачысы эмгек жазууда өзүнөн мурдагы 

жазма булактарды колдонгон (Габуев, 2000: 7-8). Андан мурдагы "Вэй-шунун" (Вэй 

династиясынын жазма булагы) 99-главасы мамлекеттик жогорку даражалуу 

чиновник Ли Яньшоу тарабынан жазылып, эзелки көк түрктөргө таандык эки 

этногониялык уламыш катталган. Тарыхый уламыштар байыркы усундардын 

санжырасына сюжеттери жагынан окшошуп кетерин өз учурунда И.Маркварт жана 

С.Г.Кляшторныйлар белгилеген (Кляшторный, 1964: 101-102; Габуев, 2000: 7-8). 

Эң кызыктуусу, Ашина мамлекеттик саясатта жана генеалогияда өз ата-

бабасы болгон хуннулардын ата-тегин эмес, энеси болгон Эне-карышкырдын 

уруусун жогору койгон. Белгилүү болгондой, түрк-монгол дүйнөсүндө агнация 
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(аганциум. латынча - тукум улоонун ата жактан улануусу, таралышы) мүнөздүү 

болгондугу белгилүү. Мында, Эне-карышкыр (Бөрүдөн) адамдын куткаруучусу 

жана бир элдин пайда болуусуна, өмүр, жашоо берүүсүнө башкы себепкер 

болгондугу айкындалып турат. Бул тукумдан таралган эл кийинки Түрк же Көк 

Түрк каганатынын (Түрк Эли) калкынын уюткусу (ядро) болуп калгандыгы 

тарыхый чындык. Эне-карышкырдын пайда болуусу, куткаруучу жана сактоочу 

функцияларын аткаруусу, эне катары кийинки тукумдарды жаратуусу кокусунан 

эле эмес. Бөрү – Көк асман духу (Көк Теңир кудайы) тарабынан жиберилген 

касиеттүү жаныбар. Учурда да буряттар, алтайлыктар ж.б. элдердин эс-

тутумдарында карышкыр (ак түстүү бөрү) Көк Теңирдин жөнөткөн кудайы катары 

кабыл алышары маалым. Ак түстүү карышкырды "Көк Теңирдин ити" (бурятча - 

"Тенгри нохой", алтайлыктарча - "Теңирдин адайы") деп аташат. 

Ошол эле кытай булактарында (Вэй-шу, Чжоу-шу, Суй-шу) чагылдырылган 

экинчи санжыра-уламыштын да тарыхый булак катары чоң мааниси бар. Анда түрк 

тектүү элдердин таралышы, географиялык жайгашуусу, анын ичинен кыргыздар 

тууралу тарыхнаамалык мааниге ээ маалыматтар баяндалат (Кожобеков, 2013: 12). 

Экинчи уламыш-санжыра боюнча түрктөрдүн теги Со деген мамлекеттен чыгышат. 

Белгилүү тарыхчы Н.А.Аристов Со мамлекетин азыркы Алтайдан түндүгүрөөктөгү 

Лебедь жана Бий дарыяларынын ортолугуна жайгаштырат (Аристов, 1896: 279). 

Бирок, бул пикирге эч ким каршы чыга электигин белгилөө керек. 

Байыркы кыргыздар көк түрктөргө теги жагынан эң жакын эл болгон. 

Эзелки генеалогиялык уламыштарда ―бөрүдөн‖ тараган ―Цигу‖ (кыргыздар) ―Афу 

(Абакан) жана Гян (Енисей) дарыяларынын ортолугуна‖ байырлашып, Таштык 

маданиятынын чегинде өнүккөн. ―Ак куу‖ тобуна кирген кыпчактар Тоолуу 

Алтайга (жогорку Обь мада нияты), Ашина өз урулаштары менен азыркы монгол 

Алтайына көчүп келип жайгашат жана монгол тектүү жуаньжуандардын (жожуань) 

бийлигин өз өлкөсүн курганга чейин тааныганга аргасыз мажбур болушкан 

(Кляшторный, 2010: 199, 200; Ушницкий, 2016: 35). Ашина же Асянь-шад 

―бөрү‖(кытайча – ―були‖, ―фули‖) уруусуна башчы болуп, Эне-карышкырдын 

урматына тууга (асаба) бөрүнүн баш келбетин чектирет, калкы ―Түрк‖ (Türk) деген 

атты кабыл алышат. Көк түрктөрдүн башкаруучу династиясы ―Ашина‖ атын сактап 

кала берген 

Хакастардын диний түшүнүктөрүндө бөрү өзгөчө орунда турарын, эң 

алгачкы тотемдик жаныбар болгондугун өз учурунда изилдөөчү Д.Хайтун 

белгилеген (Хайтун, 1959: 24). Хакастардын ичиндеги ―хахпына‖ уругун (сөөгүн) 

да теги бөрүдөн чыгарын белгилешет. Хакастарда ―чıтi пүүр‖ (жети бөрү) уругу эң 

күчтүү жана таасирлүү болгон. Белгилей кетчү маселе, ―жети бөрү‖ уруусу жана 

анын аталышы Кытайдын Хэйлунцзянь (Маньжурия) провинциясына Хубилай-хан 

тарабынан XIII-XIV кк. көчүрүлгөн фуюй (Фу-ю уезди) кыргыздарынын ичинде да 

бар экендиги белгилүү болду. 

Тотемистик көз караштардын таасирлери хакастардын эпикалык 

чыгармаларынан да байкалат. ―Алтын Арыг‖ баатырдык дастанында ―Пис Тумзух 

Пiлö Харын Хуу Иней» (Шибеге тумшук кемпир – кыргызча ―жез тумшук‖) 

улгайган кемпир ак түстөгү Эне-карышкыр түрүнө кубулуп келгени баяндалат. 

Кубулган Эне-карышкыр Алтын-Арыг уруусунун колдоочусу жана сактоочусу 

ролунда сүрөттөлөт (Алтын Арыг, 1988: 296-297). Хакас фольклор таануучусу 

В.Мойногашева эпостогу Эне-карышкырдын туулушу жана өлүмү, образы уруулук 

территория менен байланышкан деген тыянагын жазган (Мойногашева, 1965: 212). 

Алтайлыктардын түшүнүгүндө бөрү адамдарга кудай тарабынан жиберилген 

колдоочусу жана сактоочусу болгон. Мисалы, ―Ак Тойчу‖ деген дастанда ак түстүү 
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карышкыр баатырдын тарбиячысы катары катышат. Ымыркайды жер алдындагы 

дүйнөнүн каардуу башкаруучусу болгон Эрликтен куткаруу максатында ак 

карышкыр наристени өз ийинине (үңкүр) жашырат, элик-маралдардын сүтү менен 

багып чоңойтот. Дастандын аягында ак түстүү бөрү баатырдын улуу агасынын  

кейпине кубулуп калат экен. Эр жеткен Ак Тойчу Көк Теңирдин кызына үйлөнөт 

(Потапов, 1949:122, 128). Буряттардын диний ишенимдери менен түшүнүктөрүндө 

Көк Тенир тарабынан жиберилген бөрү жана ага байланышкан ишенимдер кеңири 

учурайт. Бурят уламыштарында Көктөн түшкөн бөрүлөр ―Көк Теңирдин иттери‖ 

деп аталып, алар кудайдын каалаганын аткарганы баяндалат. Буряттар ак түстүү 

карышкырлардын мал короого кол салышын жакшылыктын белгиси катары кабыл 

алышкан (Галданова, 1987: 29-30).  

Адам баласы менен бөрүнүн дайыма өзгөчө байланышта болуп келишкенин 

хакастарда айтылып келген макал-лакаптар чагылдырат.‖Бөрү сүзүп өтпөгөн көл 

болбойт, тааныш-тамыры жок өскөн адам болбойт‖ (Катанов, 1907:189). ―Бөрүсү 

жок тоо-таш болбос, айлакерлиги жок эр болбос‖, ―бөрүсү жок тоо болбос, 

мыйзамы жок эл болбос‖, ―бөрүсү жок тоо болбос, жаманы жок эл болбос‖ 

(Бутанаев, Бутанаева, 2008:288). Хакастардын байыркы көз караштарынын бири 

―карышкыр менен тууган болуу‖ жана анын атына табу салуу расмиси болгон. 

Мында белгилүү этнограф-тарыхчы Л.П.Потапов карышкырдын табу (тыюу салуу) 

аттарын жалпы түрк традициясындагы улуу туугандардын ысымдарын өз аттары 

менен атоого тыюу салуу менен байланыштырган (Потапов, 1958:142). Хакастарда 

үйгө жаңы келген келинине кайын энеси күйөөсүнүн улуу бир туугандарын, айрым 

жаратылыш объектерин жана карышкырды өз аты менен атоого тыюу салганын 

чагылдырган фольклордук чыгармалар кездешет (Катанов, 1907: 303). Бул салтты 

кыргыздарда да ―тергеп чакыруу‖ деп айтылат. Түштүк Сибирдин хакастары, 

тувалары жана алтайлыктары аталган салтты эзелтеден тутунуп келишери маалым. 

Хакастарда бөрүнү сакралдуу жаныбар катары тергеп, каймана маанидеги ар кыл 

аттар менен чакырышкан. Мисалы, ―чир хулах‖ – узун кулак, ―таг адайы‖ – тоонун 

ити, ―чазы адайы‖ – талаа ити ж.б. Хакастардын архаикалык түшүнүктөрүндө ―тоо 

ээлери‖ (хак. ―Таг ээлерi‖) айрым учурларда кырышкыр түрүндө кубулуп 

көрүнөрүн белгилешкен (Бурнаков, 2006: 16, 112-113). Хакас фольклорунда 

мергенчи тоо ээсинин кызына үйлөнүп, ымыркай көз жаргандагы уюштурулган той 

салтанаты бөрүлөрдүн майрамы менен коштолгон. Алтайлыктардын 

фольклорундагы ―Алтайдын ээси, кожоюну‖ айрым сюжеттерде ак түстүү 

карышкыр абалында көрүнгөн (Потапов, 1991: 200).   

 Бул жырткыч жаныбардын сакралдуу болгондугуна карабастан, енисей 

кыргыздарында бөрүгө аңчылык жасалганы эскерилет. Бөрү териси дайыма кымбат 

аң тери катары эсептелген. XVIII к. (1737-ж.) орус жазма булактары енисей 

кыргыздары ―түлкү, сүлөсүн, карышкырдын терилеринен баш кийим кийишерин‖ 

баяндайт (Бутанаев, 1996:92). Карышкырдын териси менен салык төлөгөн учурлар 

да кездешкен (Ярилов, 1899:12). Ириде, карышкырдын териси адамдарды коргоочу 

өзгөчө касиетке ээ болгон. Баатырдык эпикалык чыгармаларда Көк жал (хакасча - 

Көк түстүү) бөрүнүн териси каармандын ишеничтүү коргоочусу катары кызмат 

өтөгөн. Бул жырткычтын териси, сөөктөрү магиялык жөрөлгөлөрдү ишке 

ашырууда да колдонулган. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркайды бөрүнүн 

терисинин баш жагындагы жаагы аркылуу өткөрүшкөн. Бөбөктөргө айрым 

учурларда ―Пөөр‖, ―Пүүр‖ (Бөрү) деген аттарды беришкен. Мындай ырым-

жырымдар балдарды духтардын зыянынан куткарат дешкен. Бул ырымдарды 

кыргыздарда да колдонушкандыгы маалым. Хакастар бөрүнүн тиштерин, 

тырнактарын ж.б. сактоочу тумар, тарамышын ууруга каршы колдонушкан. 
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 Хакас этнографы В.Я.Бутанаевдин эл арасынан жыйнаган маалыматтарында 

хакастар бөрүнүн тырнагын, тишин, куйругун айрым оорууларды дарылоодо 

колдонушкандыгын белгилейт. Мисалы, карышкыр тырмалап казган жерди басып 

койсо, ―бөрү жатыш‖ (хак. iт iскiн) каптап кетет, бул дарттан сакайуу үчүн бөрүнүн 

куйругу менен денени арчышкан (Бутанаев, 2003: 66). Хакас-Минусин ойдуңу ар 

кыл чөп-чар, өсүмдүккө өтө бай келет. Бул аймактын флорасында бөрүнүн атына 

байланыштуу көп сандаган өсүмдүктөр кездешет. Анын айрымдарын адамдар 

кырсыктап, колу-буту сынганда, ичеги-карын ооруганда пайдалана билишкен. 

Киши жарадар болуп, кансыраганда колдонулган дары чөптөр болгон. Аны 

хакастардын легендарлуу баатыры Ханза-бек колдонгон экен. Ханза-бек орустар 

менен беттешүүдө жарадар болуп, кансырап токойго кире качат. Баатыр ошондо 

бир жарадар карышкыр чөп тамырын казып жеп, дарыланганын көрүп калат да, 

ошол карышкыр жеген тамырды чайнап өлүмдөн аман калган имиш (Бутанаев, 

2003:66). ―Пүүр оды‖ (Бөрү оту) дарылык гана эмес, магиялык касиетке да ээ 

болгон. Бөрү чөбүнүн гүлүн эркектер, гүлсүз болгон сабагын аялдар 

колдонушкандыгы айтылат. ―Пүүр одун‖ күн чыга элекке чейин же күүгүм 

киргенде казып алышкан. Аны так сан менен, үч, беш, жети ж.б. үзүп алышып, 

көлөкөдө кургатышкан (Бутанаев, 2003: 66). 

 Изилдөөчү Р.С.Липец бөрүнүн образын изилдеп келип, түрк-монгол 

элдеринин фолькорунда ―карышкырга жана башка сакралдуу нерселердин баарына 

тең амбиваленттик‖ мамиледе болушкан. Амбиваленттүүлүк – бир нерсе, зат же 

жаныбардын адамда эки башка, карама-каршы сезимди пайда кылуу дегенди 

туюнтат. Мисалы, карышкыр бир жагынан эч нерсени аябаган жырткыч жаныбар, 

экинчи жагынан бөрүдө көк жал жүрөктүүлүк, коркпостук, акылдуулук, ыкчамдык 

жана эч качан чарчабагандык касиеттери бар. Ушул сапаттардын баары бөрүнүн 

символикалык маанисине өз таасирин берген (Липец, 2981:120; Орел, 2008:93). 

Хакастарда карышкырдын символу даана бөлүнгөн эки жактуу мүнөзгө ээ болгон. 

Карышкыр акыл-эси, инстинкти өтө жогору өнүккөн, айосуз ири жырткыч 

жаныбар. XIX к. орто чендеринде Н.С.Щукин Сибирдин фаунасын сүрөттөп жазып 

жатып, ―Сибирь карышкырлары түсү көгүш кара келип, көлөмү өтө зор, кайсыл 

гана иттен болбосун чоңдук кылат‖ – деп жазат. Енисей губернатору А.П.Степанов 

бул жырткыч тууралу минтип жазат: ―карышкырлар аябай каардуу келишет, 

аюуларга да кол салышат, негизги тиреги дарактар болбогон жерде аюулар 

карышкырлардын чабуулунун курмандыгы болушат‖ (караңыз: Потапов, 1958: 

136).  

 Адамдардын традициялуу таанып-билүүсүндө карышкыр аллегориялык 

сапатка ээ болуп, адамдардын айрым мүнөздөрүн талдоого, тактоого колдонулат. 

Мисалы, хакастар каардуу-жаалдуу кишини ―пүүр хылыктыг кизи‖ – бөрү мүнөз 

киши‖ деп аташат. Бөрү жаныбарлардын ичинен эң канкор жырткычы болуп, анын 

тиштери жер алдындагы дүйнөгө алып кетчү өлүмдүн символу катары белгилүү. 

Карышкыр жер алдындагы дүйнөнүн өкүлү, өзгөчө куулугу менен айрымаланган 

жана көк түстүү бөрү фольклордө өлгөндөр дүйнөсүнүн өкүлү болгон, ошондуктан 

хакастарда бөрү жамандык, кайгы алып келет дешкен. Бөрү адамдарды өлүктөр 

дүйнөсүнө коштоп барат имиш. Жолоочунун алдынан бөрү кесе өтүп кетсе, 

жамандык же кокустук болот деп түшүнүшкөн. Жети кабат жер алдынын кожоюну 

Кара Моол куу түстөгү карышкыр образында боло турган (Попов, 1884: 20-21). 

Тескерисинче, Орто Азиянын түрк тилдүү элдеринде карышкырдын сапарга чыккан 

жолдон учурашы, кесе өтүшү жакшылыктын белгиси катары кабыл алынган. Бул 

балким, транформацияга учураган философиялык-диний түшүнүк болуусу 

ыктымал. 
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 Ошол эле учурда хакас фольклорундагы ―кесилген куйруктуу көгүш түстүү 

карышкыр‖ өлгөн адамдарды аркы дүйнөгө коштоп барып, айрымдарын кайрадан 

тирилтип, зарыл болгон учурда байлык менен да камсыз кылган касиетке эгедер 

болот. Карышкырдын башка дүйнө менен болгон сакралдуу байланышы 

фольклордогу кубулууну (оборотничество) пайда кылган. Бул адамдын бөрүгө, 

бөрүнүн адам түспөлүнө айлануусу жана адамдын акылын сактап калуу касиети 

пайдаланылган. Бул карышкырлар адамча сүйлөшкөн, ой жүгүртүү жөндөмүнө ээ 

болушкан (Соколова, 1998: 128). 

 Илимпоздор алгачкы коомдогу жашаган адам баласы аң уулоонун 

ыкмаларын карышкырдан (бөрүдөн) үйрөнүшкөндүгүн белгилешет. Кийинчерээк 

бул ыкмаларды көчмөн элдерден, уруулардан болгон скифтер (сак), сарматтар, 

хуннулар, кыргыздар, көк түрктөр, андан соңку монголдор коллективдүү аң уулоо 

учурунда (орусча – ―облавная охота‖) үйрөнгөн ыкмаларды согуштук жүрүштөрдө 

жана беттешүүлөрдө колдонушкан. Чындыгында, карышкырлардын үйүрүндөгү 

жогорку денгээлдеги социалдык уюшкандык, иеархиялык жана темирдей бекем 

тартип, өжөрлүк жана күч-кубаттуулук алгачкы общиналык коомдо (жарым 

жапайы коомдо) жашаган адамдардын социалдык алакаларынан, түзүлүшүнөн бир 

топ жогору тургандай. Себеби, адам баласынын өзү аң уулоонун ыкмалары менен 

согуштук амал жана айлакерликти (стратегияны) карышкырдан үйрөнгөндүгүндө 

болуп жатат. Мисалы, карышкыр бир жагынан эч нерсени аябаган каардуу 

жырткыч жаныбар болсо, экинчи тараптан бөрүдө көк жал жүрөктүүлүк, 

коркпостук, акылдуулук, ыкчамдык, ийкемдүүлүк жана башка айбандарга 

мүнөздүү болбогон чарчап-чаалыкпагандык касиеттери калыптанган. Ушул 

сапаттардын баары тең бөрүнүн символикалык маанисине өз таасирин тийгизген 

(караңыз: Липец, 1981: 120; Орел, 2008: 93 ж.б.). 

Евразиянын түрк-монгол элдеринде тотемдик жаныбарларды өз аты менен 

атабай (магиялык табу же тыюу) каймана аттар менен тергеп чакырышкан. 

Кыргыздарда бөрүнүн ―карышкыр‖, ―көк жал‖, ―кашаба‖, ―бөрү‖, ―көк серек‖, 

―бокой‖ (бохой) деген аттары болсо, Сибирь түрктөрүндө ―токой ээси‖, ―теңирдин 

ити‖, ―көгүлтүр көз‖ ж.б.у.с. көптөгөн каймана аттары болгон. Тотемдик 

жаныбарлар өз кезегинде адамдарга же ―уруулаштарына‖, жакын кандаш 

туугандарына ар кандай коргоо, колдоо жагынан көмөк беришкен, байлыктарынын 

улам көбөйүшүнө колдоо көрсөтүшкөн, тотемдин боло турган ар кандай 

кырсыктардан коргогон магиялык ―сактоочулук‖ касиеттерге ээ болгондугуна 

ишенишкен. 
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    Каратаев О.К., профессор, д.и.н. 

Енисейские кыргызы: происхождение и функции государственного титула 

 “эльтебер” (Elteber-İlteber). VI-X вв. 

 

Аннотация: Древние и средневековые кыргызы имели централизованные 

органов власти и государственно-административные управления на местах. 

Государственная бюрократия, система управления и названия титулов (эпитеты) 

в целом была идентичны с другими тюрко-монгольскими кочевыми государствами 

Центральной Азии в древности и в средневековье. Вместе с тем, система 

управления у енисейских кыргызов имели свои особенности и различия, они 

отражаются в названиях и функциях некоторых государственных титулов и 

должностей. Анализ государственных титулов, должностей и эпитетов к ним, 

отражают весьма сложную и развитую систему государственного управления у 

древних и средневековых кыргызов. Кроме того, попытка систематизации 
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титулов отражают лексическую (языковую) основу происхождения и ареал 

распространения данных титулов. Один из известных государственных титулов 

кыргызов является – Эльтебер. Титул также зафиксирована в китайских хрониках 

Танского периода, упоминаются арабографических и армяноязычных источниках . 

Ключевые слова: кыргызы, титул, Кыргызский каганат, жуаньжуане, 

руника, династия Тан, эльтебер, иероглифы. 

Abstrakt: The ancient and medieval Kyrgyz had centralized authorities and state-

administrative departments in the field. The state bureaucracy, the system of 

administration and the names of titles (epithets) were generally identical with other 

Turkic-Mongolian nomadic states of Central Asia in ancient times and in the Middle 

Ages. At the same time, the management system of the Yenisei Kyrgyz had their own 

characteristics and differences, they are reflected in the names and functions of some 

state titles and positions. Analysis of state titles, positions and epithets to them reflect a 

very complex and developed system of state administration among the ancient and 

medieval Kyrgyz. In addition, an attempt to systematize titles reflects the lexical 

(linguistic) basis of origin and distribution area of these titles. One of the well-known 

state titles of the Kyrgyz is Elteber. The title is also recorded in the Chinese chronicles of 

the Tang period, Arabicographic and Armenian-language sources are mentioned. 

Key words: Kyrgyz, title, Kyrgyz Khaganate, Zhuanzhuan, runic, Tang Dynasty, 

Elteber, hieroglyphs. 

 

Как верно отмечали, известные кыргызоведы, профессора В.Я.Бутанаев и 

Ю.С.Худяков, со времени образования государства кыргызов на Енисее одной из 

его важнейших функций стало осуществление внешней политики. Главной целью 

этой политики на протяжении первых веков существования государства стало 

сохранение его самостоятельности в условиях постоянной угрозы со стороны 

центральноазиатских кочевых держав - древнетюркских, сейяньтосского и 

уйгурского каганатов (Бутанаев.,Худяков, 2000: 83). Одной из форм борьбы за 

независимое положение было принятие кыргызскими правителями титула кагана, 

что означало претензию на формальное равенство с тюркским или уйгурским 

каганом и стремление к гегемонии над кочевыми народами Центральной Азии. В 

VI-VIII вв. кыргызские правители неоднократно провозглашали себя каганами, что 

приводило к войнам с тюрками и уйгурами. В результате военных поражений 

правители кыргызского государства в некоторое времена лишались каганского 

титула, сохраняя титул эльтебер или сылифа, или пицьсйе-тегин, ажо, то есть 

признавали неравноправное, зависимое положение от каганов древних тюрок и 

уйгуров. 

Только в 630 г. после захвата Танским Китаем (618-907 гг.) 

Восточнотюркского каганата кыргызы обрели свободу, но ненадолго. Предки 

кыпчаков – племена сиров (кит. сейяньто), во главе с каганом Йенчу Бильге заняли 

почти все земли восточных тюрок. Они также с боями подчинили земли и народа 

кыргызов. Со стороны правителей Сеяньто (Сир-тардуш) для управления над 

кыргызами был назначен эльтебер. Итальянский тюрколог А.Бомбачи пишет: 

―Каган Сеяньто (Hsüeh-yen-t‘o) попавший в зависимость кыргызам (Hsia-chia-ssu 

黠戛斯) отправил наместника―ильтибера‖ (Bombaçi, 1970: 12). У кыргызов 

эльтебер является самым ранним из известных правителей и званий. Также, 

военно-политическое усиление государства енисейских кыргызов началось после 

разгрома сиров (сейяньто) уйгурами в 646 году.  

Помимо военных мер отстаивания своей независимости, важное значение 

имели дипломатические усилия правителей Кыргызского государства. Были 
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попытки создания военных коалиций, направленных против господства тюркских и 

уйгурских каганов, поиск союзников в кочевом мире и установление прямых 

дипломатических, торговых и союзных отношений с государством Тан и Тибетом, 

позже карлуками, тюргешами. 

Вождь токуз-огузов, уйгурский эльтебер Тумиду, около 647 г. создал новое 

государство на севере Монголии, со ставкой на р. Толы. Китайские хроники 

сообщают: «Тумиду всѐ же самовольно именовал себя каганом, учредил должности 

чиновников, одинаковые с тюркскими (должностями)» (см.: Chavannes, 1903: 91). 

Танское правительство не признало вновь созданное государство. По данным ―Цзю 

Тан-шу‖ у уйгуров первым из правителей был иркин T‘e-chien İrkin‘in, после его 

смерти правителем стал его сын P‘u-sa‘yı (*Pusar), был умным. В 627 г. он 

выступил против тюрков и праздновал победу, народ ему присвоил титул Huo 

İlteber 活頡利. После него уйгурами правил T‘u-mi-tu, в источниках сообщается как 

Hu-lu Hsieh-li-fa T‘u-mi-tu (Великий сылифа - эльтебер Тумиту). После него 

правителем был его сын P‘o-juan‘a 婆閏. Китайцы ему присвоили титул Ta Hsieh-li-

fa 大胡祿頡利發 (Великий эльтебер). Но, он тогда, ещѐ до присвоении китайцами 

имел титул Великий эльтебер (Ulug İlteber) (Chavannes, 1903: 89-90, 92). В 

Восточно-тюркском каганате хорошо известны были главы уйгуров – иркин 

Шыгянь и его сын Пуса, присвоивщий себе титул Хо-Гйелифа  - сылифа, гей-лифа, 

т.е. эльтебер (Бичурин, 1953: 288; Киселев, 1949: 316; Таскин, 1984: 414, коммент. 

55).   

У кыргызов эльтебер является одним из самых ранне упоминаемых 

известных государственных титулов. Вероятно, титул ―эльтебер‖ у кыргызов был 

известен еще ранних времен, до того когда они попали в зависимость от Тюркского 

каганата в VI в. По данным письменных источников кыргызы были подчинены в 

555-году Мух(г)ан-каганом (Кляшторный, 1964:20). Возможно, территория где 

проживали кыргызы (Южный Сибирь) после завоевания стал называться 

―эльтеберством‖. В действительности, эльтеберы назначены тюркским каганом. 

До этого титул ―эльтебер‖ впервые упоминаются в государственной управлении 

Жуаньжуаней (жожуань). Двоюродной брат жуаньжуанского кагана A-na-kui 

阿那瓌 (Анакуй) был известен титулом Teng-chu İlteber idi 登注俟利發 (см.: 

Bombaci, 1970: 4). Турфанских текстах 575 г. упоминаются некий турфанский 

правитель Hsi-li-fa 希利發. А Бомбачи предполагал, что слово обозначал титула 

―эльтебер‖ (Bombaci, 1970: 4-5). 

После распада телесского союза начинается история токуз-огузов с одной 

стороны, и союза тюрков и сиров, с другой. Сиры в своем каганате во главе с 

династией Ильтэр после 630 г. подчинили токуз-огузов, а также енисейских 

кыргызов, у которых держали своего наместника эльтебера (Бичурин, 1950, Т.I: 

354). Титул ―эльтебер‖ кыргызский правитель носил ещѐ когда кыргызы были 

временно подчинены Сир-тардушскому (Сейаньто) государству (630-646 гг.).  

После падения государтсво Сир-тардушей в это смутное время делегация 

кыргызов во главе эльтебера Шибокюй (Исибоцюй) Ачжаном прибывает в Чаньянь, 

столицу Танского Китая (618-907 гг.). ―В двадцать второе лето правления Чжэнь 

Гуань (648 г.), получив известие, что тйелесские (т.е. телеси) поколение поддались 

Дому Тхань, из Хягаса (т.е.Кыргыз) отправили посланника с местными 

произведениями (т.е. подарками). Старейшина Сылифа Шибокюй Ачжан лично 

приехал к Двору. ...Император переименовал его владения областью с названием 

Гянь-Гунь. Было создано Гяньгуньское (Кыргызское) наместничество в составе 

империи Тан. Сы-ли-фа получил военный чин, поставлен главноначальствующим в 
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своей области, которая подчинена была яньжаньскому наместнику...‖(см.: Караев, 

1994: 8).  

Теперь о соответствии «ге-ли-фа» или «сы-ли-фа»:  По историческим 

данным слово «ге-ли-фа» или «сы-ли-фа» соответствует титулу ―эльтебер‖ 

орхонских памятников. В этих надписях чѐтко различаются два вида народов 

(―budun‖), наиболее значительные каганства («qaγanlyγ budun») и второстепенные 

эльтеберства (―älteberlig budun‖). В текстах китайских исторических хроник титул 

пишеться как ―Ch‘i-li-fa‖ ve ―Hsieh-lifa‖, термины фонетически и исторически 

обозначает титула ―Elteber‖ (см.: Bombaçi, 1970: 1-66). Се-ли-фа 頡利發 (< пиньин. 

xié-lì-fā < ран. ср.-кит. *γɛt-lih-puat, позд. ср.-кит. *xɦjiat-liˋ-fjyat/fa:t) (Pulleyblank , 

1991: 341, 188, 89), соответствует др.-тюрк. *eltäbär / *iltäbär (Цэнь Чжун-мянь, 

1958: 986; Тишин, 2019: 136) или, как предложено М. Эрдалем *(h)elitbär (Erdal, 

2016). См. также: (Róna-Tas, 2016: 72–74). Одним из первых случаев фиксации 

титула является его нахождение на надписи 575 г. правителя Гао-чана 高昌 с 

территории Турфана, в форме си-ли-фа 希利發 (Pelliot, 1929: 228, n. 1; Цэнь Чжун-

мянь, 1958: 903; Bombaci, 1970: 4–5; Тишин, 2019: 136).  

Например, Бильге-каган в 716-717 гг. называет уйгуров eki elteberlig bodun - 

«народом, имеющим двух эльтеберов (правителей)‖. В составе Второго Тюркского 

каганата (684-744 гг.) позиции вождей племенных союзов стали более 

отчетливыми. Уйгурский эльтебер (Малов, 1959: 22) одновременно являлся главой 

всех токуз-огузов, а каждое племя в этом объединении возглавлял иркин / бег / 

сенгун (Васютин, 2016: 286). Близкую структуру имело объединение трех племен 

карлуков (мо-уло, чисы / пофу, таши (Малявкин, 1989: 41, 168-170, коммент. 250-

252), во главе которого также стоял эльтебер (см.: Малов, 1959: 22). В 

древнетюркскую эпоху по степени политического значения орхонские надписи 

различают два типа народов (будун): народ с эльтебером  или ―элтеберлиг 

будун‖(ДТС, 1969: 171) и народ с каганом - каганлыг будун; титул эльтебер 

распологался ниже титула каган и давался предводителям народов и племен 

(племенных обьединений), не имевших самостоятельной политической структуры.   

Со сменой политической власти зачастую менялась и структура власти и 

управления, но изменения эти не носили кардинального характера, а знаменовались 

лишь сменой акцентов и функций, или же наличием дополнительных должностных 

звеньев. Эльтебер (Elteber-İlteber) – был одним из высших государственно-

административных и политических титулов в тюркских каганатах, 

титул автономного, но вассального по отношению к верховной власти правителя 

в древнетюркской иерархии. На китайском языке в период Танской династии титул 

звучало в форме ―сы-ли-фа‖ (см.:Малов, 1951:31). Вместе с тем, титул «эльтебер» 

распространялся кроме тюрков, у кыргызов, уйгур, карлуков, аз, татабы, байырку, 

хазар и волжских булгар. По определению исследователей вассальные правители 

уйгуров, кыргызов и кун носили титул ―ulug ilteber‖ т.е. ―старшие или лучшие 

эльтеберы‖ (Donuk, 1988:21-22). 

В 648 г. кыргызский 黠戛斯 правитель Шибокюй Ачжан (Исибоцюй Ачжан) 

прибыл для приема в город Чаньянь императору Танской династии Ли Шимину 

(627-649 гг.). Вероятно, титул Shih-po-ch’ü-a-chan кыргызскому правителю был 

присвоен по прибытии посольства (Bombaci, 1970: 13). Как известно, китайцы 

традиционно считали всех соседей данниками. Император кыргызскому правителю 

предоставил (переутвердил – О.К.) титул ―эльтебер‖ или Сы-ли-фа-ши-бо-цюй-а-

чжань [VII в. g’jie-lji-piw a t-siet-puat-k’iuat-a-dz’an]. Из компонентов имени можно 

выделить титул «сы-ли-фа», который в литературе имеет различные 

толкования (Peliot, 1929: 225; Hamilton, 1955: 97; Супруненко, 1970: 30). Сы-ли-фа-

http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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ши-бо-цюй-а-чжань; китайских иероглифов танского периода Г.П.Супруненко 

транкрибировала в такой форме. В составе имени выделяется титул «и-си-бо» 

(ыспар), «шэ-ю-чжэ» (?), «би-ши» (= би(л), би(р)-ш) и титул «се-цзинь», который 

обычно реконструируется как «эркин»
1
. По определению синолога Г. П. 

Супруненко здесь выделяется дополнительно ещу два титула Ышбара и Эркин, 

который носил кыргызский правитель (см.: Супруненко, 1970: 69). Нужно отметит, 

титул ―ышбара‖ (İşbara) также носили каганы Первого тюркского каганата
2
, также 

Западно-тюркские правители.  

Рассматривая титулатуру Тюркского каганата (эля) Г. Дѐрфер привел такое 

суждение: «эльтеберы» не принадлежали к правящему дому, но происходили из 

древних родов некогда самостоятельных коалиционных правителей. Им как будто 

бы предоставлялась определенная автономия. Данный титул присваивались 

каганом главам крупных вассальных племен и правителям вассальных оазисных 

владений (Doerfer, 1965: 396-397). А.Бомбачи пишет: ―Эльтеберы выполняли 

разные государственные поручений и функций. Они служили наместниками у 

покоренных народов, племен, были губернаторами различных земель, выполняли 

военные функции, вступали командующими войсками, послами, служили при 

дворе кагана (правителя) (Bombaci, 1970: 55). Итальянский востоковед А.Бомбачи 

также отмечал, что титул эльтебер использовался правителями при назначении 

вождем малочисленного племени, вплоть до крупных племенных объединений 

(Bombaci, 1970: 55). 

Эльтеберы иногда выполняли военные функции, командовали войсками. По 

данным источников ―Синь Тан-шу‖ и ―Цзю Тан-шу‖ одним из командующих 

войсковыми соединениями тюрков, осаждавщих г. Беш-Балык (Pei-t‘ing‘e) в 714 г. 

был Shih-a-shih-pi (эльтебер) Huopa. Этот эльтебер Huopa был мужем родной 

сестры Капаган-кагана. После поражение войск под Беш-Балыком (Pei-t‘ing‘e) 

Huopa побоявшись от наказания Капаган-кагана вместе с женой бежал к китайцам 

(Liu, 1958-I: 169, 220, 258, 275).  

Эльтеберы также исполняли посольские поручение правителей. Например, 

имя и титул правителя Кучы Suvarṇadeva (Su-fa-tieh) который правил городом-

государством в 630 г. фиксируется в ―Цзю Тан-шу‖ как Shih-chien Baga İlteber 

(Bombaci, 1970: 5; Chavannes, 1903: 115). По данным ―Син Тан-шу‖ повествует о 

послах племенных обьединений Теле (T‘ieh-le *Tegreg) в Танский Китай. Послами 

были представители телесских племен, которые носили титулу иркин 俟斤 и 

эльтебер 頡利發 (Liu, 1958-I: 244). В 724 и 731 гг. Бильге-каган столицу Танского 

Китая (г.Чаньянь) дважды отправлял в качестве посла эльтебера Ke-chieh. В 725 г. 

Бильге-каган Танскому государству отправил послом высокого чиновника элтебера 

A-shih-te (Liu, 1958-I: 176, 228; 1958-II: 618). Древнетюркских рунических 

памятниках титул упоминаются дважды: в памятнике Хойто-Тамыр и памятнике 

Кюл-тегину – Тойгун Эльтеберу. 

В системе управление государством у древних и средневековых кыргызов 

была вполне развитый для своего периода бюрократический аппарат управления. 

По нашим данным титулатура енисейских кыргызов в целом совпадала с титулами 

көк тюрков и уйгур. По китайской классификации (Суй, Танская династия), 

основной штат чиновников тюрков (Тюркского каганата) включал 28 уровней, 

разделенных на высшие и прочие чины. К высшим относились ябгу, шады, тегины, 

эльтеберы и тутуки. К остальным – различные ранги тарханов и буюруков 

                                                             
1 Эркин (Erkin) - государственный титул, должность у кыргызов, кок тюрков, уйгур. – О.К. 
2 Бага Ышбара-каган (581-587) – сын Кара Иссык-кагана, шестой каган небесных тюрков. 

http://inkvn.ru/
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(приказных). Титул и власть не всегда соответствовали китайским 

сопоставительным текстам, целью которых было ориентирование китайских 

дипломатических чиновников в тюркютской иерархии (Васютин, 2016: 287-290).  

Одну из самых многочисленных элитарных групп составляли главы 

подчиненных племенных союзов и племенная знать. Эти категории условно можно 

отнести к среднему звену имперских вельмож. В тюркских и уйгурских текстах 

представители этой страты фигурируют как эльтеберы (эльтебиры) (Малов, 1959: 

22, 24, 43; Кляшторный, 2010: 66), иркины (Малов, 1951: 41;1959: 29), шадапыты 

(Кляшторный., Лившиц, 1971: 139,140) и др. (Васютин, 2016: 281-282). 

Эльтеберами были вассалы древних тюрок - правители, выполнявшие 

«обязанности губернаторов» у таких народов как кыргызы, карлуки, азы, уйгуры и 

др. Например, система имперского управления у тюрков позволяла (Васютин, 2016: 

197) ―установить контроль над племенными вождями и местными владетелями‖ 

(беги, сылифа = эльтеберы) и тем самым сделать империю более 

консолидированной. Титул эльтебер носили главы крупных племенных 

объединений и народов. ―Титулом определенных крупных вассалов и вождей таких 

коалиций, как карлуки, азы и уйгуры, был eltabar... Эльтэбэры не принадлежали к 

―правящему дому‖, но происходили из древних родов некогда самостоятельных 

коалиционных правителей. Им как будто бы предоставлялась определенная 

автономия (см.: Giraud,1960: 73; Шервашидзе, 1990: 82).  

По данным ―Чжоу-шу‖ и ―Суй-шу‖ в иеархической системе государственной 

управлении носившие титула Ssu-li-fa 俟利發 (Еlteber) занимали четвертое место ―в 

ранге должностей‖ после Ябгу, Шад, Тегин, а после Эльтебера в списке 

распологались  Тудуны (см.: Liu, 1958-I: 8, 41). В период Танской династии (618-907 

гг.) в системе государственной управлении тюркских каганатов произошли 

некоторые изменение, о чем свидетельствуют китайские хроники. По ―Синь Тан-

шу‖ Hsieh-li-fa 頡利發 (Эльтебер) занимал в списке места после титулов Күлүг Чор 

(Külüg Çor) Апа (Apa), выше титулов Тудун (Tudun) и Иркин (İrkin) (Liu, 1958-I: 

132, 1958-II: 498). ―Цзю Тан-шу‖ сообщает, что государственная служба 

начинаются от Ябгу (Yabgu), после Күлүг Чор (Külüg Çor), после Апа (Ара), после 

Ssu-li-fa 俟利發 (Эльтебер), после Тудун (Tudun), после Иркин (İrkin), последующий 

Yen-hung-ta 閻洪達, Hsieh-li-fa 頡利發 и Таркан (Tarkan). В источнике ―Tzu-chih 

T'ung-chien‖ тегины в листе занимали первое место (см.: Liu, 1958-I: 181, 1958-II: 

556-557).  

Нужно отметит, в источнике ―Цзю Тан-шу‖ Ssu-li-fa 俟利發 (Эльтебер) и 

Hsieh-li-fa 頡利發 написаны как разные титулы, но самом деле оба названия одного 

титула ―эльтебер‖. Титулы были написаны разные периоды, в разных языковых 

средах, о чѐм уточнял итальянский тюрколог А.Бомбачи (Bombaci, 1970: 1-3, 33-

35). Выше названных китайских хрониках сообщаются о том, что титул переходила 

по наследству от отца к сыну. По ―Синь Тан-шу‖ титулы могли передаваться от 

старшего брата к младшему (Liu, 1958-I: 8, 41, 132, 181, 1958-II: 498). Такая форма 

и система передачи титулов (должностей) существовало также у Западнотюркского 

каганата (Chavannes, 1903: 21). 

Система титулов у Западно-тюркского и Восточно-тюркского каганатов 

были идентичными. Упоминаемые в ―Суй-шу‖ люди носившие титулы Ssu-li-fa 

俟利發 (İlteber) и Yenhung-ta в Западно-тюркском каганате выполняли те же 

функции как и в Первом Тюркском каганате (Chavannes, 1903: 15). Как, выше 

говорилось, носители титула ―эльтебер‖ в государственной службе выполняли 

самые различные функции. ―Западно-тюркский правитель Тонг Ябгу-каган (правил 

http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://inkvn.ru/gimnetupac/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
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618-630 гг.) главам зависимых город-государств на западе страны всем присвоил 

титул сы-ли-фа (俟利發, eltäbär), потом для контроля деятельность эльтеберов над 

ними назначил тудуна‖ – сообщает ―Синь Тан-шу‖ (Chavannes, 1903: 24; Tekin, 

2003:75‚77; Бабаяров., Кубатин, 2016: 901).  

Например, в 619 г., согласно официальным Танским хроникам (―Цзю Тан-

шу‖, ―Синь Тан-шу‖), Западно-тюркский Тон е/шэ-ху 統葉護 каган, распространив 

власть на всю Среднюю Азию, присвоил местным правителям титулы се-ли-фа, а 

также представил людей с должностью ту-тунь 吐屯 (Тишин, 2019: 136). 

Средневековый чачский (ташкентский) правитель носил титул ―багатур-тудун‖, 

правитель Хами – ―тудун-шад‖ (Golden, 1971: 216).  Далее, по данным того же 

―Цзю Тан-шу‖ правитель Западным-тюркским каганатом Tieh-li-shih в 634-638 гг. 

находящиеся у себя в подчинении племенам назначил правителей из числа тудунов 

и эльтеберов 俟利發 (Chavannes, 1903: 57). Согласно сообщениям китайских 

письменных источников, 605 г. Шегуй-каган (правил в 610–618 гг.) назначил 

правителем Ши (Чач) Тянь-чжи с титулом тэлэ (тегин), а Тон-йабгу каган (правил в 

618–630 гг.) в самом начале своего правления присвоил действующим правителям 

завоеванных областей титул сы-ли-фа (эльтебер), и для осуществления контроля 

над их действиями отправил к ним своих личных представителей с титулом тудун 

(Бичурин, Т. I: 283; Chavannes, 1903: 24).  

Кроме кыргызов и уйгур титул ―эльтебер‖ носили правители карлуков и 

азов. По данным ―Синь Тан-шу‖ в 656 г. карлуками правил Hsieh-li-fa, т.е. эльтебер 

(Chavannes, 1903: 36). Рунические письменные памятники подтверждают о 

правителе карлуков – эльтебера (Clauson., Tryjarski, 1971: 22; Orkun, 1994: 139). Он 

отмечен в надписях несколько раз: 1) в том месте текста, где рассказывается о 

битве с карлуками, есть фраза «карлукские иль-теберы были уничтожены»; 2) в 

связи с сообщением о сражении Кюль-тегина с теми же карлуками говорится: 

«Кюль-тегин взял в плен мало иль-теберов (из карлуков)». Очевидно, что этот же 

титул использовался и токуз-огузами. Во фрагменте, сообщающем о сражении с 

токуз-огузами, есть следующее предложение: «уйгурские иль-теберы бежали на 

восток». В 753 г. правитель Үч карлукского (три карлуки) племенного объединение 

Ku-to-lu‘nun 骨咄祿 (Кутлуг-Kutlug) носил титул P‘i-fang-chia Hsieh-li-fa (*Бильге 

эльтебер) (Chavannes, 1903: Дополнительный часть, 86-87).  

У народа Аз один из правителей назывались эльтебер. В памятнике Кюл-

Тегина повествуется геройство принца в походе против племени аз в 711 г.:‖...на 

своего белого коня Шалчы сев, он бросился в атаку, схватил Элтебера азов; народ 

азов тогда погиб‖ (см.: Орхон-Енисей текстери, 1982: 79). Рашид ад-Дин в XIV в. 

повествуя об уйгурах пишет: ―у уйгуров раньше не было общего правителя. Народ 

собравшись выбрал самого умного человека из племени Ишкөл по имени 

Менгутай, и присвоили ему титул Ильтебер (Rashiduddin, 1998-I: 75). У токуз-

огузских племен тонра (tonra), пугу (pugu), байырку (bayırku), кун/күн (hün) все 

правителли носили титул ―илтибер‖ (Bombaci, 1970: 11-12).  

Но по титулу ―эльтебер‖ есть разночтения. В. Томсен читает Elteber (Ältäbär) 

и İltebir (İltäbir); А. Бомбачи и Х. Н. Оркун - Elteber (Eltäbär); А. Кафесогу, А. Донук 

и М. Ергин предлагают чтение в форме İlteber; А. фон Габен предложила İltebir 

([i]l-täb[i]r), Дж. Гамильтон предпочел вариант чтение в форме İltebir, позже 

предлагал читать в форме Elteber (Eltäbär) (Bombaci, 1970: 1-63; Clauson, 1972: 134; 

Donuk, 1988: 21; Orkun, 1994: 800; Kafesoglu, 1968: 93; Hamilton, 1955: 97, 1997: 

197, 217; Ergin, 2002: 96; Thomsen, 2002: 254-255, 277, 278; von Gabain, 2000: 275).  
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И.Н.Шервашидзе титулу дает такое определение: al-tibar ―канцлер, 

начальник королевской канцелярии, хранитель печати‖, ―рейхсканцлер, премьер-

министр‖. Титул имеет, по-видимому, частично иранское происхождение: первая 

его часть - тюрк. al ―государство‖, а во второй представляется возможным 

усматривать ―р.-перс. (парф. и др.) dbyr [dibir] ―канцелярист‖ <^ др.-иран. *dipi-

vara- (для тюркской формы не исключено согдийское посредство). 

Засвидетельствована среднекитайская передача этого термина в виде - *fiet-H-pwdt 

(по С.А. Старостину), что, очевидно, должно передавать тюркское звучание типа 

*al~tipdr или *al-tibar. Сходная форма отмечена также у жуаньжуаней, однако, 

учитывая иранский характер титула с тюркским компонентом al, представляется 

вероятным его тюркское начало в языке жуань-жуаней (Шервашидзе, 1990: 89).  

Происхождение термина elteber <е1 + teber (teb ~ teg) и смысловое значение 

обозначаеть "доходить, доводить, нападать" (см.: Кононов, 1980: 102). Эльтебер 

(древнечувашск. «эл» - народ, «тебер» - предводитель) – в волжской Булгарии в 

конце IX-X вв. предводитель народа, царь. Ибн Фадлан в 922 г. упоминал об 

Э.Алмуша. Титул эльтебер (Elteber) как правило, имели люди назначаемые 

верховными каганами для управления подвластными племенами и мелкими 

владениями (Clauson, 1972: 135). Зависимые хазарскому кагану предводители 

волжских булгар носили титул ―элтебер‖ (Rasonyi 1953: 334-336). В иерархической 

лестнице Тюркского каганата эльтебер занимал промежуточное положение между 

титулами тегин и тудун (Бичурин, Т. 1: 229, 279; Taşağıl 2003: 107). По 

предположению В.Томсена, «иль-тебер» не было словом для обозначения какого-

либо поста или чиновничьего титула, а имело смысл «подданный, платящий дань», 

«союзник» или близкое к ним значение. 

В целом, по этимологии лексики есть следующие предложение 

исследователей: По мнению В. Томсена (Thomsen, 2002: 255) титул ―эльтебер‖ 

обозначала ―знать‖, ―не чисто военное, политическая должность‖, elteberlik -

―племенное обьединение принужденный к плате дань‖, ―союзник‖; Х. Р. Оркун 

(Orkun, 1994: 800) ―губернатор‖, ―администратор‖; А.Кафесоглу (Kafesoglu, 1955: 

93) ―высокопоставленный государтсвенный чиновник назначаемый правителем‖; 

Дж. Клоссон (Clauson, 1972: 134) предлагает ―вождь племени, признавщий власть 

кагана, правителя‖; М. Ергин (Ergin, 2002: 96) предпочел такую этимологию: 

―титул‖, ―генерал-губернатор‖,‖командующий‖; Аннемари фон Габен ― -титул‖ 

(von Gabain, 2000:275).  

Точка зрения, о том, что титул имеет не жуаньжуанское, о тюркском начале 

имеются у итальянского тюрколога А. Бомбачи (см.: Bombaçi, A. On the ancient 

Turkic title Fltabiir, Proceedings of the IXth. Meeting of the PİAC, Naples, 1970, p. 1-

66). По определению Ж. Р. Гамильтона (J.R. Hamilton) титул-термин обозначаеть (el 

+ tabar) ―хозяин, управленец населением и властью‖. Этого определения свое время 

поддержал Алессио Бомбачи (см.: А.Bombaçi).  

В. Банг (W. Bang) склонен считать, что титул имеют монгольские и 

маньчжурские корни и связывает титулами ―Teber‖ и ―Tabar‖ предложенную Дж. 

Марквартом (J. Marquart); К. Цегледи (K. Czeglédy) предлагает, что слово ―Teber‖ 

нужно перевести как ―железо‖; Л. Рашьони (László Rásonyi) ―Tep-(Tepmek)‖ 

переводит слово в форме ―копыто‖; О. Прицак (O. Pritsak) корень слова ―Teb‖ 

производить от ―Tutmak‖, т.е. ―держать‖; Дж. Гамильтон предлагает такой 

смысловый перевод слова: (о человеке) ―принадлежащий государству, народу, 

власти‖ (Donuk, 1988: 22; Hamilton, 1997: 197-198). 

Титул также получали известные люди того времени нетюркского 

происхождения. Например, некоторые из согдийцев сделали в каганате неплохую 
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карьеру. Во II Восточно-тюркском каганате титулы ―элтебер‖ и ―тархан‖ носили 

наследственные чиновники согдийского происхождения. Так, Ань Янь-янь стал 

тюркским военачальником и женился на девушке из рода Ашидэ. Их первенцем 

был Рокшан, которого китайцы называли Лу-шанем, а потом Ань Лу-шанем. Он 

стал организатором знаменитого восстания ху в Китае в середине VIII в. При 

Капаган-кагане главе согдийской общины был дарован титул эльтебер. В пору 

междоусобиц в каганате, спасаясь, Ань Лу-шань со своими родственниками бежал 

в Китай (Васютин, 2016: 287). Как отмечает С. Г. Кляшторный: ―В 742 г., накануне 

полной ликвидации Восточнотюркского каганата, среди сдавщихся китайской 

армии тюркских вождей назван Кан A-и Кюль-таркан, согдиец из рода, служившего 

еще Хели-кагану. Дед Кан А-и — Кан Янь был зятем одного из тюркских каганов, а 

отец служил Капагану и носил титул эльтебера; возможно, с этим титулом, который 

носили обычно племенные вожди, здесь связано главенство над согдийской 

колонией в каганате (см.: Кляшторный, 1964: 12).В Восточнотюркском каганате 

некий беглый согдиец An Wu-huan 安烏喚 из Кучы за службу тюркам от кагана 

получил титул эльтебер (Bombaci, 1970: 14; Кляшторный., Лившиц, 1972: 91). 

По мнению С.Г.Кляшторного титул не был царским, каганским, он обычен в 

Центральной Азии тюркского времени для вождей крупных племен и племенных 

союзов, зачастую сохранявших полную независимость. Выясняется также, что 

кроме азиатских тюрков, у европейских гуннов использовался похожий на титул 

«иль-тебер» титул «илутвер». Известно, что предводитель одного из гуннских 

племен, которое поселилось на Северном Кавказе около 682 г., т.е., после распада 

государства Аттилы (454 г.), носил титул или имя «алп-илутвер». В армянских 

письменных источниках VII в. есть данные, о том, что предводители северо 

кавказских гуннов (хуннов) и другие вассалы (возможно, сабиры - О.К.) носили 

титул Aıp İlut-uer (Donuk, 1988:21).  В армянских письменных источниках 

сообщаются, что комендантом крепости Варажан на территории современного 

Дагестана (Дербент) был хунн Алп Илтебер, который служил хазарам. В 763-764 гг. 

воевавщего против арабов на территории Армении командующего хазарскими 

войсками звали Кадыр Илтебер (χat‗ir-lit‗ber) (Bombaci, 1970: 21-23). В Х в 

арабский путешественник и миссионер ибн Фадлан в своем знаменитом труде 

правителя волжских булгар называл Илтебером (İbn Fazlan, 1995: 23). 

По определению некоторых ученых традиции управлении государством 

хазары переняли у Западнотюркского каганата. У западных тюрков элтеберами 

назначались из членов каганской семьи. Alp + İlitver (Alp + Elteber), здесь 

присуствует носитель двойного тюркского государственного титула (Golden, 1971: 

147-150). Можно считать также доказанным, что зафиксированный в арабских 

источниках титул «блту-ар», принадлежавший хану булгарских тюрков бассейна 

Волги (Идель), которые приняли ислам в 920 г., нужно интерпретировать как «алп-

илет-вер».  

В целом, в системе управление государством у древних и средневековых 

кыргызов была вполне развитый для своего периода бюрократический аппарат 

управления. Данные китайских и других письменных источников дасть 

реконструрировать государственное устройство Кыргызского каганата, иеархию 

существующих должностей, титулов и эпитетов к ним. О кыргызах и его 

государственно-политическом и военно-административном устройстве китайские 

историографы довольно четко и достоверно упоминали в особенности период 

Танской династии (618-907 гг.). Китайские императорские историографы 

описывали государственно-административные устройство и титулатуру 

(государственных должностей) кыргызов, по ним можно будет реконструрировать 
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иеархическую лестницу бюрократии и административную систему в государстве, в 

которых помимо военных и входили гражданские лица. В данных китайских 

письменных источниках упоминаются только штатная численность кыргызских 

государственных чиновников. Конечно, они были написаны китайскими 

иероглифами и китайской терминологией того времени. 
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профессору 

Кыргыз каганатындагы экономиканын комплекстҥҥ өнҥгҥҥ негиздери 

 

Abstract: nformation on the Kyrgyz economy is provided by a wide range of 

archeological finds, Chinese, Arabic and Persian, as well as Kyrgyz runic inscriptions. 

We would like to note. The Kyrgyz built irrigation systems along the Abakan and Iyus 

rivers to meet the needs of the Kyrgyz kaganate through artificial irrigation. When talking 

about the Kyrgyz economy, we must not forget the nomadic steppe world surrounding the 

Minusin Valley. It is known from scientific research that the process of natural selection 

in the so-called steppe geographical conditions took place in a highly competitive 

environment. Especially in times of crisis, nomads invaded settled countries to meet 

domestic demand. From the point of view of the balanced development of the Kyrgyz 

state, their integrated economic development has eliminated the need for expansionist 

policies. 

 

Кыргыз чарбасы боюнча маалыматтар кенен форматтагы археологиялык 

табылгалар, кытай, араб жана фарси, ошондой эле кыргыздардын руникалык 

жазуулары менен жабдылган. 

Кытай жазма даректеринин билдирүүлөрүн караганда, Кыргыз жергесинин аба 

ырайы суук келет. Ошондуктан, чоң дарыялар да жарымына чейин тоңуп калган. 

Кыргыз чарбасында беш дан жок, болгону арпа, буудай, кара таруу, кара куурай 

даны жана гималай арпасын эгишет, унду кол жаргылчакка тартышат; Үчүнчү айда 

(апрель-М.К.) дайыма эгин эгишет, сегизинчи (сентябрь-М.К.), тогузунчу (октябрь-

М.К.) айда (эгинди) оруп алышат, (андан) ботко кылып кайнатышып андан 

суусундук жана арак ачытышат (Кюнер, 1961: 58). Алма бактары жана огород 

өсүмдүктөрү жок (Бичурин, 1950: 351). 

Жазма булак даректеринин маалыматтары археологиялык табылгалар менен 

тастыкталат. Копендик турактан чыккан буюмдардын арасынан кол жаргылчактын 

сыныгы табылган. С. В. Киселевдун аныктоосуна ылайык, мынадй примитивдүү 

жаргылчак менен 12 сааттын ичинде 50 кг. чейин унду тартып алса болот. Ал эми, эң 

эле өркүндөтүлгөн жаргылчак менен кургак эгинди ошол эле 12 саатта тартканда 10-

12 кг. унду чыгараарын эске алсак, анда Енисейдеги өндүрүштүн кол жаргылчагы 

аркылуу эбегейсиз деңгээлге көтөрүлгөндүгү билинет (Киселев, 1951: 569). 

Сибирь тарыхы боюнча абройлуу адистин пикирине биз да кошулуп, эрте орто 

кылымдар мезгилинде кыргыз чарбасында жер иштетүү өнүккөндүгүн жана 

жыйналган түшүмдү иштетиш үчүн өндүрүш каражаттарынын өркүндөтүлгөндүгүн 

белгилей кетмекчибиз. Кыргыздар Абакан жана Июс өзөндөрүнүн боюна 

ирригациялык системаларды курушуп, жасалма сугат жолу менен Кыргыз 

каганатынын калкынын муктаждыгын камсыз кылып турушкан. Кыргыз өлкөсүнүн 

экономикасы туурасында сөз кылганда Минусин өрөөнүн курчаган көчмөн талаа 

дүйнөсүн эстен чыгарбоо зарыл. Илимий изилдөөлөрдө Степь аталган географиялык 

катаал шартта табыхый тандап алуу процесси курч атаандаштык кырдаалда 

өткөндүгү маалым. Айрыкча, тартыш убакта көчмөндөр отурукташкан өлкөлөргө 

кол салышып, ички керектөө муктаждыгын канааттандырышкан. Кыргыз 

мамлекетинин бир калыпта өнүгүш нугуна караганда, алардын комплекстүү чарба 

өнүгүшү экспанциялык саясаттын колдонулуш зарылчылыгын жокко чыгарган. 

Кыргыз мамлекети Кытай, Когуре, Силлага окшоп өзүн–өзү өндүрүш жана айыл 

чарба продукциясы менен камсыз кыла алган өлкөлөрдүн катарында турган. 
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Кыргыз өлкөсүндө өркүндөтүлгөн ирригациялык система курулганын жана ал 

үчүн салынган арыктар талааны тордой торчологондугун сибиртаануучулар 

белгилеп кетишкен (Клеменц, 1886). Уйбат талаасындагы арыктар кээде 15-20 км. 

жетип, азыркы элдин эсинде алар «хырхыс аргылары» деп айтылып калган 

(Бутанаев, 1992: 62). Кыргыздардын түндүгүүдө жашаган хусье эли жана чыгыш 

тарабындагы бомалар «жерди ат менен айдашкан» (Бичурин, 1950: 350) деген 

маалыматка караганда, мындай жер иштетүү ыкмасы кыргыздарга да мүнөздүү 

болсо керек. 

Жер айдоого чоюндан куюлуп жасалган оор соколор колдонулган Чоюн 

соколор Кытайдан жасалып, алар соода алакасы аркылуу Кыргыз өлкөсүнө алынып 

келинген. Санкт Петербургдагы Мамлекеттик музейде сакталып турган сокону 

изилдеген илимпоздор, эмгек куралдарында «Адам жасаган» деген кытай 

иеороглифи жазылган. Синолог адистердин аныктоосуна ылайык, чоюн соколор Тан 

династиясына чейин б. з. V к. жасалган (Киселев, 1951: 570). Жерди соко менен 

иштетүү Кыргыз мамлекети үчүн маанилүү роль ойногон. Эмгек өндүрүмдүүлүгү 

артып, ашыкча чыгарылган продуция тышкы соодага чыгарылган. Кыргыз 

товарлары айыл чарбасы үчүн керектүү товарларга алмаштырылып, алар өндүрүүчү 

өндүрүштө колдонулган. 

Мындан сырткаары, кыргыздар өздөрү жасаган соколорду кеңири колдонушкан 

(Савинов, 1984: 79). Негизи үч бурчтук формасында даярдалган соко, балким кетмен 

катары да пайдаланса керек. Жер иштетүү интенсивдүү деңгээлге көтөрүлгөндүгүн 

Минусин өрөөнүнөн табылган ар түркүн эмгек куралдары менен бирге, өнүккөн 

ирригациялык система далилдей алат. 

Канткен күндө да кыргыз чарбасындагы негизги орунду малчылык ээлеген. 

Кыргыздар мал жандыгынан жылкыларды айрыкча ардактап баалашканы байкалат. 

«Тан шу булагында» кыргыз жылкылары чымыр жана бийик, катуу урушкандар 

мыкты деп эсептелинээри белгиленет (Бичурин, 1950: 351). «Тайпин хуан юй цзи» 

булагынын маалыматына караганда, алардын жылкылары айрыкча чымыр жана 

олбурлуу келет; урушканга жарактууларын башкы жылкылар деп аталкан (Кюнер, 

1961: 59). Саясий байланышты чыңдоо жана куда сөөктүк мамилени куруш үчүн 

кыргыздар жылкыларды тартууга берген. Кытай авторлору аларды «атагы чыккан», 

«ажайып жылкылар», «мыкты күлүктөр» «ак аргымактар» деп аташкан. Кытай 

борборуна жеткирилген жылкылар императордун көңүлүн буруп, Уцун өзү 

аргымактар туурасында кабар алгандыгын билдирген. Кыргыздар берген аргымактар 

Кытай империясында ажайып «лун-ю тукумундай» деп даңазаланган (Кюнер, 1961: 

56-57; Супруненко, 1963: 70, 71, 75, 77; Худяков, 1984: 21). 

Кыргыз өлкөсүндө бир канча түрдөгү жылкылардын багылгандыгын байкасак 

болот. Кытай авторлору белгилеген, «катуу урушкандар мыкты жылкылар» деп 

аталган порода согушка минилген карабайыр буудандар экендиги талашсыз. 

Жортуулга даярдалган аргымактар «капталынан буттарына чейин чопкут менен 

корголгон» (Кюнер, 1961: 59-60; Худяков, 1980). Алардын көөдөнү чоң, ичи белине 

тартылган, узун моюн башы кууш, жал менен куйругу келишкен тулпарлар болгон. 

Мындай группадагы жылкылар асыл тукум түрүнө кирген. Асыл тукум аргымактар 

аристократиялык катмарга таандык экендиги алардын жасалгасынан жана камкордук 

менен чопкут кийгизилгенинен билинет. Кыргыз өлкөсүндө асыл тукум 

жылкылардын айрыкча аздектелип багылгандыгын кытай императоруна белекке эки 

аргымактын гана берилгендигинен билсек болот (Супруненко, 1963: 70). 

Экинчи топтогу жылкылар жоон денелүү, кыска моюндуу жана баштары чоң 

келип, кыска буттарына карабастан алардын көлөмдүү экендиги байкалат.. 

Эстеликте алар ала темгил жана бир түстө чагылдырылган (Степи, 1981: 126). 
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Кыргыз жылкыларынын ала темгил түсү кытай булактарында белгиленген. 

«Танхуйяо» булагында кыргыз жана гу-ли-гань (курыкан), си-ми (басмыл), гэ-ло-лу 

(карлук) калктарынын жылкылары окшош экендиги кабарланат. Булакта чжан-и-

гулардын (байырку) жылкылары курыкандардыкы бир породадан экендиги айтылат. 

Байырку жылкыларынын соорусунда арбын кара так бар экендиги көрсөтүлүп, ала 

темгилден алар леопардга түспөлдөшүп кете тургандыгы (Зуев, 1960: 97, 102-103) 

белгиленет. Экинчи топ катары белгиленген айрым кыргыз жылкыларынын соорусу, 

Сулек эстелигинде чымгый кара темгил келип ал, жазма булак маалыматтары менен 

дал келет. 

Кыргыз өлкөсүндө экинчи топтогу жылкылар согуш жана чарба тармактарында 

алмашкыз күч эсептелген. Петроглиф эстеликтерине караганда, мындай породадагы 

жылкылар жеңил атчан аскер биримдигинде колдонулган. Мындан сырткаары, алар 

айыл чарба ишине тартылып, тамак аш үчүн керектелгендиги байкалат. 

Кыргыз чарбасында эт үчүн багылган жылкылар жөнүндө аль-Идриси 

төмөнкүдөй маалымат берет: «(кыргыздардын) жылкыларынын моюндары кыска 

келип айрыкча семиз, аларды багышып тамак кылыш үчүн семиртишет» (Караев, 

1963: 78). Көчмөн турмушту чагылдырган чыгыш авторлору «эгерде, ал (түрк) жолу 

болбой же ач калса өзүнүн бир жылкысын соѐт, эгерде суусаса, анда бир бээсин 

саайт» (Мандельштам, 1956: 231) дегендей, кыргыздар чарбасы үчүн жылкынын 

олуттуу орду болгон. Кытай булактары кыргыздардар «эт жана кымыз менен 

тамактана тургандыгын» белгилешет (Бичурин, 1950: 352). 

Жылкы байлыктын жана сый мамиленин эквиваленти катары колдонулган. 

Кыргыздын атактуу уулуна арналып жазылган Суджи эстелигинде, Бойла Кутлуг-

яргандын сан жеткис жылкылары болгону, ал өзүнүн насаатчысына 100 ала жылкы 

бергени айтылат (Малов, 1952: 84; Кляшторный, 1991: 59). 

Асыл тукум аргымактарга тамга басылганы байкалат. Тамга жылкынын кайсыл 

калкка тиешелүү экендигин эле билдирбестен, жандыктын породасы туурасында так 

маалымат берген. Кытай авторлору түндүк уруулардын жылкылары туурасында 

топтогон маалыматта, айрым калкттардын аттарынын тамгалары жок экендигине 

көңүл бурушкан (Зуев, 1960: 97-102). 

Окумуштуулар тамга термини түрк-монгол калктар арасында пайда 

болгондугун белгилешет. Тамга термини семантикалык жактан «тамга», «белги», 

«мөөр» маанисин чагылдырып, ал этноним сыяктуу эволюциялык механизм менен 

айырмаланат (Баски, 1997: 138). Тамга башында адам тобу жана анын бир бирикмеге 

болгон катышын билдирсе, кийин ал менчикти аныктай турган белгиге айланган. 

Уруулук тамга адатта өздөрүнө эмес, сырткы байланыш үчүн колдонулган (Яценко, 

2001: 23). Кыргыздардын асыл тукум жылкыларга тамга баскандыгына караганда, 

асыл тукум аргымактар айрыкча бааланган. Аргымак күлүктөрдүн дипломатиялык 

байланыш үчүн колдонулгандыгын жогоруда белгиленгендей, Кытай императоруна 

тартууга берилген мисал айгинелейт. Кытай өлкөсүнүн жылкылар үчүн атайын 

реестер даярдашы, аларга болгон кызыгууну билдирет. Мисалы, жылкыга тамга 

басууну Тан династиясы да колдонгон. Кытайлыктар жылкынын породасы, бою, 

жумушчу сапаты, мамлекетик мекемеге же жеке менчик түрүнө жараша тамга 

басышкан (Зуев, 1960: 96). 

Кыргыз жылкылары шарттуу түрдө «түштүк сибирдик» породага кирген. Анын 

таралыш ареалы Батыш Забайкалдан (байырку) башталып, Түндүк Прибайкал 

(курыкан), Минусин өрөөнү (кыргыздар) менен Кара Иртыш (карлуктар) боюн 

кучагына алган (Нестеров, 1990: 23). Кыргыз жылкыларынын аталган аймактагы 

калктардын мал жандыктары менен тектештик белгиси бекер жерден чыккан эмес. 

Кытай авторлорунун белгилөөсүнө караганда, чиктердин жылкылары уйгур 
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породасына кирген (Зуев, 1960: 97-98; Нестеров, 1990: 22). Эгер, чиктердин Кыргыз 

мамлекетинин саясий орбитасына жакындыгын эске алсак, анда биз географиялык 

мейкиндиктин ролун баалай алабыз. Кыргыз өлкөсүнө алып барчу жолдор 

туурасындагы чыгыш авторлору белгилеген маалымат, алардын Байкал боюндагы 

жана Чыгыш Түркстан аймагына ыктай жашаган этностор менен этномаданий 

интеграцияда болгондугун далилдейт. Кытай жазма даректери менен араб, фарси 

булактарын салыштыруудан кыргыздардын чарбалык маданий системасында 

өзгөрүү жүргөндүгү байкалат. Чарбалык жана этномаданий интеграция балким 

алардын этникалык тарыхына да таасир тийгизген. 

Жылкынын айрыкча баалангандыгын курыкандардын 647-жылы кытай 

императоруна берген белегинен билсек болот. Император өзү он күлүктү тандап 

алып, аларга «ак бубактай калкыган», «ала кардай жалтырган», «ала шүүдүрүмдөй 

мөлтүрөгөн» сыяктуу эпитеттерди ыйгарган (Кюнер, 1961: 291). «Ат адамдын 

канаты» дегендей, орто кылымдагы адамдар күлүктүн баркын билип, аздектеп күтө 

билишкен. Минген аргымактарга арнап атайын ысым ыйгарылган. Манастын Ак 

Куласы сыяктуу, түрк  аскер башчысы Күл тегиндин Боз Башгусу эпитафия 

эстелигинде негизги каармандай сүрөттөлөт. Талас эстелигинде Тум Кула деген ат 

туурасында маалымат келтирилет (Nemeth, 1926: 137-138; Малов, 1959: 60-61). 

Сулек петроглиф эстелигинде кыргыздардын жылкыга бапестеп жасаган мамилеси 

байкалат. Эстеликте күлүк менен жоокер бир образ катары сүрөттөлгөн. Эпикалык 

чыгармадагы баатыр менен анын минген аты ортосундагы бири – бирин түшүнүү, 

кыйышбас достук байланыш орто кылымдагы эпитафиялык эстеликтерден башат 

алганы байкалат. 

Кыргыз коомчулугунда аргымак менен жоокер ортосундагы түшүнүк, Ажонун 

уйгур каганына жолдогон катында ачык байкалат. «Мен жакында сенин алтын 

ордоңду алам, алдына өзүмдүн аргымагымды коѐм, өз туумду саям» (Бичурин, 1950: 

355) деген Ажонун билдирүүсүндө бийлик атрибутикасындагы баалулуктар 

көрсөтүлөт  

Арийне, орто кылымдагы пасторалдык чарба менен коммуникация 

тартыштыгы жылкынын транспорт каражаты катары ролун арттырган. Мындан 

тышкаары, кыргыздын күнүмдүк турмушун жылкысыз элестетиш мүмкүн эмес. 

Кыргыздар калыңды жылкы жана кой менен төлөшкөн. Бай адамдар жүз жана миң 

баштан беришкендиги белгиленген (Бичурин, 1950: 353). 

Баш ийген уруулардын негизги тамак рациону эт, жылкы жана төөдөн башка эч 

нерсе колдонбогондугу белгиленет (Кюнер, 1961: 59). 

Жылкы жалаң эле чарбалык иште же тамак – аш үчүн эмес, ал аң улоо, оюн – 

зоок сыяктуу көңүл ачуу ийримдерде алмашкыз каражат эсептелген. Алсак, ту-цюэ 

(түрк – М. К.) жылкылары алыскы жортуул жасай алат, ал эми аңчылыкка келгенде 

аларга эч ким тең келе албай тургандыгы белгиленет (Зуев, 1960: 98). Мындай 

жылкылар аң улоо жана согуш жортуулдар үчүн колдонулган. 

Жазма булактарда кыргыздар чоң жыйындарда төө жарыш, арстан менен 

аттарды машыктырган сыяктуу оюндарды өткөрүшкөндүгү кабарланат (Кюнер, 

1961: 59). «Тан шу» булагында кыргыздар ат үстүндө чабандестик оюн 

жасашкандыгы белгиленет (Бичурин, 1950: 353). Мындан улам бул топтогу 

жылкылардын чабандестик оюн үчүн даярдалгандыгын баамдасак болот. 

Кыргыздардын жылкыларды колдонуу ыңгайына жараша бир канча түргө 

бөлүнгөндүгү байкалат: Биринчи топко, асыл тукум аргымактар кирген. Алар өз 

ичинен күлүктөр жана жортуулга минилчү буудандар болуп экиге бөлүнгөн. Экинчи 

топ, күндөлүк турмушта колдонулган жана жумушка чегерилген аттар эсептелген. 

Үчүнчү топту тамак аш үчүн керектелген жылкылар деп эсептеск болот. 
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«Тан шу» булагында алардын төөлөрү жана уйлары бар; бирок уй жана койлор 

арбын. Бай жер иштетүүчүлөр аларды бир канча миң башын кармайт (Бичурин, 1950: 

351-352). 

«Тайпин хуан юй цзи» булагында болсо, алардын малы ар түркүн: төөлөр, 

букалар, койлор, айрыкча букалар көп. Бай үй бүлөөдө эки, үч миң баш багыла 

тургандыгы кабарланат (Кюнер, 1961: 60). 

Белгисиз перс автору жазган «Худуд ал-Алам» чыгармасында «алардын 

байлыгы хырхыздардын арабалары, койлор, уйлар жана жылкылар» деп белгилеген 

(МИКК, 1973: 41). 

Араб географы аль-Идриси (XII к.) болсо, «бул өлкөдө (кыргыз) көп сандаган 

жылкы, бука жана койлорду асырашат» деп кабарлаган (Караев, 1963: 77). 

Кыргыз турмушунда койго айрыкча көңүл бурулгандыгы байкалат. Орто 

кылымдагы кыргыздар мүрзөгө койдун этин, баштарын, далы, куйрук, төш, омуртка, 

кабыргаларды, шыйрактарын кошо көмүшкөн (Худяков, 1982: 38, 47, 58). 

Археологиялык материалдар көрсөткөндөй кыргыз чарбасында кой асыроо 

маанилүү роль ойногондугун далилдейт. Кичи Копен Чаа Тасындагы остеологиялык 

материалдарга караганда, майда жандыктардын сөөктөрү бардык табылгалардын 50-

60% түзгөн. Ал эми жылкылардын сөөгү болсо 18-26% туура келет (Евтюхова, 1948: 

79). Кыргыздардын койду аздектеп баалап асырашкандыгы айрым мүрзөлөрдө алтын 

же күмүш фольга менен чапталган койлордун айкелдери айгинелейт (Евтюхова, 

1948: 24). Айкелдерге караганда кыргыздар мүйүзү алдыга ийрилген, келишкен 

тумшуктуу койлорду багышкан (Степи, 1981: 136). 

Кыргыз каганатынын саясий тарыхына көз салып карасак, IX к. орто ченине 

чейин тышкы экспансиялык аракет байкалбайт. Эгер, Монголия  жана Жунгария 

аймагында орун алган көчмөн мамлекеттердин саясий тарыхы жалаң согуш 

аракеттери аркылуу өнүксө, Кыргыз өлкөсүндө андай көрүнүш байкалбашынын 

себеби эмнеде деген суроо туулат. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү ариддик 

зонага кирет. Негизинен Монголиядагы көчмөн мамлекеттер айыл чарба 

продукцияларына болгон ички керектөөсүн отурукташкан өлкөлөрдүн эсебинен 

камсыз кылышкан. Кыргыз каганаты отурукташкан цивилизация менен көчмөн 

мамлекеттердин алкагы аркылуу бөлүнгөн. Жогоруда белгиленгендей, 

кыргыздардын Тан династиясы менен соода байланыш алакасы, мисалы Уйгур 

каганаты күч алганда токтоп калган. Мындай шарт кыргыз экономикасын ички 

ресурстарды активдештирүүгө түрткү берген. Кыргыз башкаруучулары айыл чарба 

азыктарына болгон муктаждыкты импорт эсебинен толуктай албай тургандыгына 

көзү жеткен. Ошондуктан өлкөгө Кытай мамлекетинен алдыңкы технологиядагы 

айыл чарба шаймандары алынып келген. 

Тан доорундагы булактарга караганда, кыргыз калкынын саны бир канча жүз 

миңге жетип, катардагы аскери 80 000 деп белгиленет (Бичурин, 1950: 351). «Тан 

шу» булагын басмага даярдаган синолог адистер, калкынын саны деген жерге үй 

бүлөө деп түшүнүш керек деген тактоо киргизишкен (Бичурин, 1950: 351). 

Этнография илиминдеги демографиялык коэфицентке ылайык, жазма булакта 

көрсөтүлгөн факт, Кыргыз ммлекетинин калкы VIII – IX кк. жарым миллион адамга 

чамалагандыгын далилдейт. Карабалгасун жазуусунун маалыматына караганда, 

кыргыз жоокерлери 400 000 миң жаачан жоокерлерден турган (Васильев, 1897: 25). 

Карабалгасун эстелигиндеги маалымат IX к. башталышындагы мезгилге туура келет. 

Эгерде, академик В. В. Бартольд белгилеген «Кыргыз Улуу державасынын» саясий 

таасири менен кыргыз куралынын мизин, Борбордук Азиянын көп сандаган 

калктары сынынан өткөзгөндүгүн эске алсак, өлкөдөгү демографиялык жарылыш 

ушул убакытка туш келсе керек. Мамлекеттин этнотерриториясынын кеңейши жана 
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туруктуу экономикалык өнүгүү деңгээли демографиялык кырдаалга ыңгайлуу 

жагдай жараткандыгы байкалат. Жазма булак маалыматтарына караганда, Кыргыз 

каганатынын калкынын саны бул убакта кескин өскөн. «Тан шу» жана Карабалгасун 

эстелигиндеги маалыматтарды жалпылаштырып, алардын орточо көрсөткүчүн алсак, 

Улуу Державалык мезгилде мамлекеттин калкынын саны балким миллион 

чамалаган. Арийне, демографиялык өсүш Минусин өрөөнүнө оор басым алып 

келген. Чектелүү табият шарты кылымдар бою калыптанган чарбалык-маданий 

типтин бузулушуна негиз түзгөн. Калктын саны тынымсыз өскөндүгүнө 

байланыштуу керектөө менен өндүрүш ортосунда объективдүү карама – каршылык 

пайда болгон. Кыргыз айыл чарбасынын экстенсивдүү мүнөзү ылдам көбөйгөн 

демографиялык көрсөткүчкө ыңгайлаша алган эмес. Комплекстүү чарба шартында 

бир кесиптен экинчиге өтүү анча кыйынчылкка турбагандыктан, малчылыктын 

экономикадагы балансы арткан. Анын үстүнө жер иштетүү калктын керектөө 

муктаждыгын толук канаатттандыра алган эмес. 

Жазма булак маалыматтарына караганда кыргыздар аң уулоо, аскердик 

машыгуу жана соода алакасына айрыкча көңүл бурушкан. Кытай авторлору, кыргыз 

жергесинде жапайы айбанаттардан жапайы жылкылар, «гуду» аталган белгисиз 

жандык, «юань» деген сары койлор, «ди» койлору, бугулар жана кара куйруктуулар 

болгондугун белгилешкен (Кюнер, 1961: 59). 

«Тан шу» булагында болсо, кыргыз өлкөсүндө тарпандар, эликтер, багыш жана 

кара куйруктуу эчкилер жашагандыгын кабарлаган. Кытай автору кара куйруктуу 

эчки кабаргага окшоп кетээрин жана анын көлөмдүү кара куйругу бар экендигин 

тактаган (Бичурин, 1950: 352). 

Кыргыз каганатынын салыштырмалуу бейпил шартта өнүгүшүнүн дагы бир 

себеби, ал өлкө экономикасынын комплекстүү өнүгүшү эсептелинет. Көчмөн чарбага 

ыктаган мамлекеттердин агрессиялык саясатынын негизи да дыйканчылык 

продукциясына болгон муктаждыкка байланышкан. Борбордук Азиянын уникалдуу 

географиялык өзгөчөлүгүнө жараша көчмөн өлкөлөр отурукташкан цивилизацияга 

ыктай орун алышкан. Чарбалык маданий өнүгүшкө ылайык алардын бири-бирине 

болгон муктаждыгы калыптанат. Өлкөлөрдүн өнүгүш динамикасына жараша ал 

туруктуу жана өзгөрүлмө мүнөз алат. Көчмөн чарбанын отурукташкан цивилизация 

өрнөктөрүнө болгон муктаждыгы экономикалык мамиленин деңгээлин, андан барып 

согуштук паритеттин мүнөзүн белгилеген. Ариддик зонанын өзгөрүлмө абалына 

жараша эки маданият ортосундагы алака аныкталаарын эстен чыгарбоо зарыл. Эгер, 

экономикалык оор кырдаал же табият таңуулаган кырсык келген маалда көчмөндөр 

тарабынан ал паритет бузулган. Мындай көрүнүш байыркы хунндардан тартып, 

кийинки түрк жана монгол тилдүү калктардын саясий өнүгүү салтында колдонулуп 

келген. Анткен менен кыргыз тарыхында ачык тышкы экспанциялык саясат 840-

жылга чейин дээрлик учурабайт. Анын негизги себебин, кыргыздардын маданий 

чарбалык тибинен издөө зарыл. Комплекстүү чарба калтын тамак аш продукциясына 

болгон муктаждыгын камсыз кыла алган. Бардар турмуш материалдык, финансалык 

арбын каражат талап кылган жана адам ресурстарын чыгымга учураткан согуш 

саясатын жокко чыгарган.  
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Энесай кыргыздарынын дипломатиялык байланыштары 

 

Аннотация. Макалада энесай кыргыздарынын дипломатиялык 

мамилелерине байланышкан маселелер каралат. Тан Кытай менен дипломатиялык 

мамилелерге өзгөчө көңүл бурулат. Дипломатиялык мамилелерди орнотуу энесай 

кыргыздардын тышкы саясаттын негизги милдеттеринин бири болуп саналчу, 

анын ийгилиги тандалган туура тактикага жана стратегияга көз каранды 

болгон. 

Негизги сөздөр: энесай кыргыздары, элтебер, каган, элчилик, Тандык 

Кытай, түрктөр. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвяшенные 

дипломатическим связям енисейских кыргызов. Особое внимание уделяется 

дипломатическим отношения с Танским Китаем. Налаживание дипломатических 

связей является одной из главных задач внешней политики енисейских кыргызов, 

успех которой зависел от выбранной правильной тактики и стратегии. 

Ключевые слова: енисейские кыргызы, элтебер, каган, посольство, Танский 

Китай, тюрки. 

Abstract. The article deals with issues related to the diplomatic relations of the 

Yenisei Kyrgyz. Particular attention is paid to diplomatic relations with Tang China. The 

establishment of diplomatic relations is one of the main tasks of the foreign policy of the 

Yenisei Kyrgyz, the success of which depended on the chosen correct tactics and strategy. 

Key words: Yenisei Kyrgyz, Elteber, Khagan, embassy, Tang China, Turks. 
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Энесайдагы кыргыздардын мамлекети түзүлгөндөн баштап, энесайлык 

кыргыздардын эң маанилүү милдеттеринин бири болуп тышкы саясатты ишке 

ашыруу саналган. Мамлекет түзүлгөндөн баштап алгачкы кылымдарындагы бул 

саясаттын негизги максаты – бул Борбордук Азиядагы көчмөн державалары болуп 

саналган байыркы түрктөрдүн, сейяньто жана уйгур каганаттары тарабынан 

тынымсыз коркунуч болуп турган абалдаөзүнүн көз карандысыздыгын сактап 

калуу болгон.Өз эгемендүүлүгүн коргоо боюнча аскердик чаралардан тышкары 

Кыргыз мамлекетинин башкаруучуларынын дипломатиялык аракеттери да чоң 

мааниге ээ болгон. Өз алдынча позиция үчүн күрөштүн формаларынын бири 

кыргыз башкаруучуларынын каган титулун кабыл алуусу болгон, бул түрк же 

уйгур каганы менен формалдуу тең укуктуулукка доомат коюуну жана Борбордук 

Азиянын көчмөн элдеринин үстүнөн гегемонияга умтулууну билдирген. 

VI-VIII кылымдарда кыргыз башкаруучуларынын бир нече жолу өздөрүн 

каган деп жарыялоосу түрктөр жана уйгурлар менен согушууга алып келген. 

Аскердик жеңилүүлөрдүн натыйжасында кыргыз мамлекетинин башкаруучулары 

каган титулунан ажырап,элтебер же сылиф, же ажо титулдарын сактап калуу менен 

байыркы түрктөрдүн жана уйгурлардын кагандарынан көз каранды, тең укуктуу 

эмес абалында экендигин билдирген. 

Кыргыз дипломатиясынын дагы башка багыттары болуп түрк жана уйгур 

кагандарынын үстөмдүгүнө каршы аскердик коалиция түзүү аракеттери, көчмөндөр 

дүйнөсүнөн союздаштарды издөө жана Тан империясы жана Тибет менен түз 

дипломатиялык, соода-сатык жана союздаштык мамилелерди түзүү болгон. 

Кыргыз мамлекети Жужан каганаты талкалангандан кийин көп өтпөй, 555-

жылы Биринчи Түрк каганатына вассалдык көз карандылыкка өткөн.[1, 31 б.] 

Сыягы, кыргыздар күчтүү Мухан-каганга күчтөрдүн чыныгы ара катышын эске 

алуу менен өз ыктыяры менен баш ийгендир жана түрк аскерине Минусин 

ойдуңунда жортуулдарды жасоонун зарылдыгы жок болуп калды.[1, 352 б.] 

Кыргыздар түрк мамлекетинде түрктөрдүн өздөрү жужандардын мамлекетинде 

кандай абалга туш болуп калса, ошондой эле абалда болуп калып, түрктөр үчүн 

курал-жарак менен салык төлөп турууга милдеттүү болуп калышкан[1, 53 б.]. Кээде 

салык катары кулдар да берилген. Истеми каганатынын батыш бөлүгүнүн 

башкаруучусу 569-ж.Византия элчисине белек катары «кыргыз элинен» туткун 

кызды тартуулаганы белгилүү. [3, 52 б.] 

Кыргыздардын көз каранды абалы 581-жылы Биринчи Түрк каганаты 

кыйраганга чейин уланган. Ошол тарыхый окуядан кийин, кыргыздар 

эгемендүүлүккө ээ гана болбостон, 583-жылы да түрктөрдүн бийлигине каршы 

Орто Азиядагы окуяларга активдүү аскерий кийлигишүү пландарын иштеп чыга 

башташкан.[1,354 б.]  Бирок бул пландар ишке ашкан жок. Чыгыш Түрк каганаты 

кулаганы менен кыргыздар бул абалдан туура пайдаланып, өз алдынчалыгын 

сактап кала алышкан эмес. 

629-жылы Кыргыз мамлекети кыпчактардын ата-бабалары болгон cейяньто 

же сир уруусу баш болгон Телес каганатына вассалдык көз карандылыгында болуп 

калышкан[8, 240 б.]. Сейянто каган кыргыз жергесинде «жогорку деңгээлде 

көзөмөлдөө үчүн өзүнүн гйелифасын» коюу укугуна ээ болгон[1, 263-264 б.]. Бул 

―гйелифа‖-элтебер сейян толук каганга вассалдык көз карандылыкты тааныган 

кыргыз башкаруучу болгон ыктымал. Орто Азиянын көчмөн державаларынын 

басымдуулук кылган күчтөрү менен жалгыз күрөшүүнүн майнапсыз экенине көзү 

жеткен кыргыз башкаруучулары күчтүү союздаштарды издей башташкан. 

632-жылы кыргыз жергесине Тан императору Тайцзундун атынан элчилик 

«тынчтандыруу буйругу менен» келген, ал элчиликти Ван Ихун жетектеген.[8, 240 
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б.] «Тынчтандыруу буйругу» Тан империясына вассалдык көз карандылыкты 

таануу сунушун билдирген. Бирок бул ниеттин ишке ашуусуна Алтайда чыңалып, 

карлуктарды жана кыргыздарды өз бийлигине баш ийдирген түрк Чеби-ханынын 

баскынчылык саясаты тоскоолдук кылган. 647-жылы Тан аскерлери Чеби-ханды 

талкалап, колго түшүргөндөн кийин гана Кытайга жол ачылган. [1, 263-264 б.]  

648-жылы бардык телес уруулары Тан империясына баш ийгендиги 

тууралуу кабарды алып, кыргыз башкаруучу «Сылиф (элтебер) аксакалы Шибокюй 

Ачжань Сарайга өзү келет». Император Тайцзун аны «тамак менен сыйлап жатып, 

төрөлөрүнө мындай дейт: «Илгери Вэй-цяо көпүрөсүндө көптөгөн иштери менен 

мактанган үч тукюенин башы кесилген. Эми дасторкон үстүндө отурган Сылифа 

күйкөлөктөнүп жатканы окшойт».  

Императордук тамактануу үстүндөгү болгон жагымсыз окуяга карабастан, 

кытай дипломатиясы өз планын ишке ашыра алды. «Мас болуп калган Сылифа Ху-

банды кармап калууну (вассал болуу) каалоосун билдирди. Император өз 

ээликтерин Гянь-гунь аймагы деп атаган. Сылифа аскерди наам алып, янжандык 

губернаторуна баш ийген өз аймагына башкы командачы болуп дайындалган»[1, 

355 б.]  

Бул маалыматтарга караганда, алгач кыргыздардын жерлери доланьгэ 

(телеңгиттер) уруусун башкаруу үчүн түзүлгөн Ян-жандын дудуфунун 

(губернаторлугунун) курамына кирген.[6, 118 б.]  Бирок, башка маалыматтарга 

караганда, Тайцзун император кыргыз башкаруучусуна «Сол колдун ардактуу 

гвардиясынын генералы (цзотунь вэйцзянь-цзюнь) наамын жана генерал-

губернатор (дуду) кызматын» ыйгарып гана тим болбостон, өзүнчө Цзянь-кунь 

аймагын түзгөн.[8, 240-241] Бирок изилдөөчүлөр белгилегендей, Тан империясына 

вассалдык көз карандылыкты моюнга алуу нукура формалдуу акт болгондуктан, 

империя кыргыз жеринде эч кандай реалдуу бийликке ээ болгон эмес. [8, 240-241] 

Ошол мезгилден баштап кыргыздар менен Тан империясынын ортосунда 

элчиликтер менен алмашуу башталган.  

Булакта белгиленгендей, VIII кылымдын ортосуна чейин кыргыз 

элчиликтеринин келиши жана Тан империялык ордосуна «алымдарды жеткирүү» 

(дипломатиялык белектерди) токтогон эмес.[9, 61 б.] 

653-жылы кыргыз элчилиги Кытайга келип, өз уруулаштары үчүн кун 

төлөйт. Бул элчиликке жооп кылып, император Гаоцзун Фан Цзян элчини белектер 

менен Енисейге жөнөтөт. 675-жылы кыргыз элчилиги жылкыларды Кытайга 

жеткирген.[5, 38 б.] 

Борбордук Азиядагы кыргыздардын тышкы саясий абалы 679-жылы Тан 

империясынын бийлигине каршы түрктөрдүн ийгиликтүү көтөрүлүшүнөн жана 

Экинчи Чыгыш Түрк каганаты калыбына келтирилгенден кийин олуттуу 

татаалдашкан. Ошол маалда түрктөргө каршы кытайлар, уйгурлар, кыргыздар, 

курыкандар, татарлар, кидандар, татабтар биригишкен.[5, 38 б.] Сыягы, кыргыз 

башкаруучусу алыскы Тан империясы менен союздаштык жетишсиз экени көзү 

жетип, ал өзүнүн эң жакын кошуналары – Орто Азиядагы телес 

урууларынынколдоосуна ээ болгон.688-жылы түрктөр тарабынан союздаш 

коалиция талкаланганына карабастан, бул салгылашууга катышпаган кыргыздар өз 

позицияларын бекемдеп, түрккө каршы күчтөрдү жетектей алышкан. 

693-жылы кыргыздарга жасалган ийгиликсиз жортуулдан кийин түрк каганы 

Капаган кыргыз өкүмдары Барсбектин каган титулун таанууга аргасыз болгон жана 

ал тургай ага өзүнүн «кичүү карындашы-ханбийкесин» берип, аны менен 

династиялык союз түзүүгө аракет кылган.[8, 241 б.] Бирок бул Орто Азияга 

үстөмдүк кылуу үчүн күрөшкөн түрктөр менен кыргыздардын ортосундагы эң курч 
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карама-каршылыктарды бир аз убакытка гана басаңдатты. 707 жана 709-жылдары 

Кыргыз элчилери Тан империясына эки жолу келишкен. Ошол мезгилде түрктөр 

империя менен согушуп, кыргыздар түрккө каршы жаңы коалицияга кирип, 

түргөш, чик, аз жана кытайлар менен биргелешип калган. 

Бул мезгилде түрктөр үчүн эң чоң коркунуч күч алган кыргыздардан болгон. 

709-жылы түрк аскерлери чиктерди жана аздарды талкалап, Туваны жана кыргыз 

жерине чабуул жасоо үчүн плацдармды басып алган. Барсбек Саян тоолорунан ары 

жактагы жерлеринин кол тийбестигинен үмүт кылып, кийлигишүүгө батынган жок. 

Бирок, 710–711-жылдардын кышындатүрк аскерлери айланма маневр жасап, Саян 

кырка тоолорун кесип өтүп, капысынан кыргыздарга кол салышкан. Черни 

Сунгадагы жеңилүүнүн натыйжасында кыргыз аскерлери жеңилип, Барсбек каган 

өлүп, «эли кул болуп калган» 19 Кыргыз мамлекети каратылып, ал эми Минусин 

ойдуңуна түрк аскерлери жайгаштырылган. Бирок, башкаруу кыргыз өкүмдарына 

өткөн. 711-жылы эле Кытайга кыргыз элчилиги келет.20 Балким, аны Барсбек өлөр 

алдында жардам үмүтү менен жибергендир. 722 жана 723-жылдары Кытайга Исибо 

Шэючжэ Биши Сыгин тегинжана Цзюйли Пиньхэчжун Сыгин тегин башында 

турган эки кыргыз элчилиги келет. 

724, 747 жана 748-жылдары кыргыздар Кытайга жылкыларды алмашуу үчүн 

алып келишкен.22 731-жылы Күл-Тегинди акыркы сапарга узатуу зыйнатына 

«кыргыз ханынан Чур Тардуш Ынанчу» келген. 

Бирок белгилүү бир өз алдынчалыкты сактап калган кыргыздар 745-жылы 

Экинчи Чыгыш Түрк каганаты кулаганга чейин Орто Азиядагы согуштук 

аракеттерге катышкан эмес. 715-жылы аздар түштүк чек араларына жакын 

көтөрүлүшкө чыкканда да, алар жардамга келген эмес, бул түрктөрдүн 

козголоңчулар менен оңой күрөшүүсүнө мүмкүндүк берген. 

Кыргыздар кайрадан Борбордук Азиядагы окуяларга түрк мамлекеттүүлүгү 

кыйрагандан кийин, жаңы коркунучтуу душманы – Уйгур каганаты пайда болгондо 

гана активдүү кийлигише алышкан. 751-жылы уйгур каганы Моюн Чурдун 

экспансиясына каршы кыргыздар чик, огуз, карлуктар менен союздаш 

болгон.Биринчиден, уйгурлар чиктерди жана кыргыздардын «учуучу отряддарын» 

талкалап, 758-жылы Кыргыз мамлекетин басып алышкан, ошондон кийин кыргыз 

элчиликтери «Орто мамлекетке кире албай калган». 

Кыргыз өкүмдары өзүнүн Уйгур каганына вассалдык көз карандылыгын 

мойнуна алып, андан «Пицьсйе Тунгйе Гинь» титулун алган. [7, 38 б.]Бул 

жеңилүүнүн кыргыздар үчүн кесепети өтө оор болгон. Жүз жылга жакын убакыт 

бою кыргыз дипломатиясы менен Тан империясынын ортосундагы байланыш 

үзүлүп, башка мамлекеттер менен союздук жана соода мамилелерин түзүүгө 

тоскоолдуктар болгон. Кыргыздар уйгурлардын үстөмдүгүнөн кутулуу үчүн 

бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушканы таң калыштуу эмес. 

Ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бири 795-жылы Уйгур каганатында бийлик 

алмашып, башкаруучу уйгур уругу Яглакардын өкүлүнүн ордуна Эдиз уруусунан 

чыккан колбашчы Кутлуг каган тактысына отурганда пайда болгон. Кыргыздар 

жаңы кагандын бийлигин тааныбай, көтөрүлүшкө чыгышкан. Каганаттын ичиндеги 

жана чек араларындагы абалдын татаалдыгына карабастан, Кутлуг кыргыздарды 

катуу талкалап, кыргыз жеринде «мамлекеттик иштер» токтоп, «тирүү эл» калбай 

калган. [9,141 б.] Албетте, Кыргыз мамлекети толук талкаланган жок, бирок чейрек 

кылымда эгемендигинен ажырады. Алардын башкаруучусу кайрадан «хан» 

титулунан ажырайт. IX кылымдагы булактарда ал «ажо» деп аталат. 

Колдонулган адабияттар: 
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Ж.Баласагын атындагы КУУнун 

Кыргызстан тарыхы кафедрасынын профессору 

Назырынбекова А. Э. Магистрант 

 

Тҥрк каганатынын тарыхы боюнча кытай булактарындагы 

маалыматтар 

 

Аннотация. Бул макаланын негизги максаты – жазма булактарды карап 

чыгуунун негизинде Түрк мамлекетинин тарыхый тагдырынын айрым 

аспектилерин көрсөтүүгө аракет жасоо. Булактарды жана адабияттарды 

талдоого критикалык мамиле менен кароо жалпысынан азыркы булак базасынын 

негизинде байыркы түрктөр жөнүндөгү маалыматтарды чечмелөөдө көптөн бери 

колдонуп келген кээ бир стереотиптерди жоюуга жана биринчи жолу бул 

мамлекеттик түзүлүштү локалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн негиздөөгө мүмкүндүк 

берет. 

Мындан тышкары түркологияда изилдөөчүлөр үчүн узак убакыт бою 

байыркы түрктөрдүн тарыхынын маселелерин чагылдырууда орустун эки 

беделдүү окумуштуусу Н.Я. Бичурин жана Н.В. Kюнердин котормосундагы  кытай 

жазма булактары болушкан. Бул макалада кытай тектүү немис синологу Лю 

Маоцай чогулткан кытай жазма илимий жүгүртүүгө киргизүү аракети тууралуу 

сөз жүргүзүлөт. Лю Маоцай тарабынан алынган кытай маалыматтарынын 

тексттерин мурда белгилүү болгон тексттер менен салыштырып талдоо, 

алардын котормосу ата мекендик тарыхчылар тарабынан жүргүзүлүп, бир катар 

алардан алынган маалыматтар алиге чейин тарыхнаамада камтыла элек 

документтерди аныктоого мүмкүндүк берди,.  

Негизги сөздөр: Түрк каганаты, жазма булактар, байыркы түрктөр, 

хандык жылнаама. 

Аннотация. Главной задачей данной статьи заключается в том, что на 

основе рассмотрения круга письменных источников предпринята попытка 

представить некоторые аспекты исторической судьбы Тюркского государства. 
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Критический подход к анализу источников и литературы позволяет расстаться с 

некоторыми стереотипами, долгое время существовавшими в интерпретации 

сведений о древних тюрках вообще, и впервые обосновать возможность 

локализации этого государственного образования на основе имеющейся ныне 

источниково 

Кроме того, долгое время в отечественной тюркологии при освещении 

вопросов истории древних тюрок для исследователей, как правило, 

основополагающими являлись китайские письменные источники в переводах двух 

авторитетных российских ученых — Н.Я. Бичурина и Н.В. Кюнера. В настоящей 

статье рассматривается вопрос о попытке ввести в научный оборот китайские 

письменные известия, собранные германским синологом китайского 

происхождения Лю Маоцаем. Сравнительный анализ текстов китайских 

известий, извлеченных Лю Маоцаем, с ранее известными текстами, перевод 

которых был осуществлен отечественными историками, позволил выявить ряд 

документов, сведения из которых еще не освещались в историографии. 

Ключевые слова: Тюркский каганаты, исьменные источники, древние 

тюрки, династийная хроника. 

Abstract. The main objective of this article is that, based on the consideration of 

the range of written sources, an attempt was made to present some aspects of the 

historical fate of the Turkic state. A critical approach to the analysis of sources and 

literature allows us to part with some stereotypes that have existed for a long time in the 

interpretation of information about the ancient Turks in general, and for the first time to 

justify the possibility of localizing this state formation on the basis of the current source 

base. 

In addition, for a long time in domestic Turkology, when covering the issues of the 

history of the ancient Turks for researchers, as a rule, Chinese written sources translated 

by two authoritative Russian scientists, N.Ya. Bichurin and N.V. Kuehner. In this work, 

an attempt is made for the first time to introduce into scientific circulation the Chinese 

written news collected by the German Sinologist of Chinese origin Liu Maotsai. A 

comparative analysis of the texts of Chinese news, extracted by Liu Maocai, with 

previously known texts, the translation of which was carried out by domestic historians, 

made it possible to identify a number of documents, information from which has not yet 

been covered in historiography. 

Key words: Turkic Khaganate, written sources, ancient Turks, dynastic chronicle. 

 

Борбордук Азиянын алгачкы орто кылымдык тарыхында дагы эле изилдене 

элек көп жактар, башкача айтканда көп «ак барактар» бар. Түрк каганатынын 

тарыхын изилдөөнүн кыйынчылыгы жазма булактардын саны салыштырмалуу 

аздыгы менен татаалданат. Туцзюэ-түрктөрүнө таандык мүрзө таштарындагы 

жазуулар анча-мынча маалымат камтыгандыктан, тарыхый хрониканын ордун баса 

албайт. Ошондой эле аларды изилдөө XX кылымдын экинчи жарымынан бери өтө 

интенсивдүү өнүгүүгө карабастан, саясий процесстердин динамикасын толугу 

менен чагылдыра албай турган археологиялык эстеликтер менен да 

алмаштырылышы мүмкүн эмес. Мына ушундай жагдайлардан улам орус жана чет 

элдик тарыхчылардын котормосунда бизге жеткен кытай авторлорунун жазма 

кабарлары биздин изилдөөбүздө өтө маанилүү жана башка булактардан 

артыкчылыкка ээ. 

Кытай булактардын изилдөөсү XVIII кылымда эле башталган, ошол 

мезгилде батыш европалык изилдөөчүлөр байыркы жана орто кылымдардагы 

көчмөндөрдүн тарыхына көңүл бура баштаган. Бул Кытайдагы иезуит-
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миссионерлеринин иш учурунда башталган. Кытай тарыхын изилдөө процессинде 

бир эле мезгилде Кытай империясынын түндүк көчмөн уруулары менен болгон 

мамилесин изилдешкен. Жалпыга таанылган биринчи котормо эмгек француз 

изилдөөчүсү Ж.Дегиндин «Гундардын, түрктөрдүн жана башка татарлардын жалпы 

тарыхы» (1756) болуп саналат. Бирок, анын эмгегинде чындыгында кытай 

булактарынын котормосу эмес, кайра айтып берүү гана берилгенин белгилейбиз. [1, 

22 б.] Бирок Майяга «Тунцзян-ганму» аттуу кытай тарыхчысынын XVII кылымга 

чейинки маалыматтарды камтыган аба ырайы жөнүндө жазуу түрүндө жазылган 

эмгегинин котормосу таандык. Майя XII кылымга чейин гана материалдарды 

которгон. Ошол эле учурда ал тексттин котормосун кытай тилиндеги түп 

нускасынан эмес, манчжурча вариантынан жасаган. [1, 23 б.] 

XIX кылымдын биринчи жарымында кытай булактарын которуу боюнча 

ишти Абель Ремюз жана Юлиус Клапрот уланткан. Алардын ишинин негизин 

кытайлык энциклопедиялар түзгөн. [2, 6 б.] 

XIX кылымдын орто ченинде бул темага Н.Я. Бичурин, С.Жюльен, Э.Паркер 

жана башкалар кайрылган. Алардын арасында биринчилик орус синолог Н.Я. 

Бичурин (Иакинфу) таандык. Ал өзүнүн «Маалымат жыйнагы...» [3] эмгегинде 

кытайча тексттердин котормосун келтирген, аларда «Дулга үйүнүн» (чыгыш) 535-

жылдан 745-жылга чейинки тарыхы баяндалган, байыркы түрктөр тарыхый 

аренадан жок болгонго чейинки маал камтылган. 

Көп убакыт өтпөй, бул маселеге карата батыш европалык изилдөөчүлөрдүн 

кызыгуусу кайрадан козголду. Ж.Дегиндин жогорудагы белгиленген эмгегинде 

Түрк каганатынын чет-жакаларына гана тиешелүү болгон жана чындыгында кытай 

булактарын кайталап баяндама катары болгон маалыматтарынан айырмаланып, 

Станислав Жюльен түздөн-түз түрктөргө арналган котормолорду берген. [Julien S.] 

Чынында, С.Жюльен өз эмгегинде негизинен түпнуска кытай булактарын эмес, 

Туцзюэ-түрктөрү тууралуу маанилүү маалыматтарды камтыган 1725-жылдагы 

«Гуцзинь-Тушу-цзичэн» чоң кытай энциклопедиясын колдонгон. Кийинчерээк 

немец синологу Лю Маоцай С.Жюльендин чыгармачылыгындагы көптөгөн карама-

каршылыктарды белгилейт. Негизинен булар кытай тилинен француз тилине туура 

эмес котормо жана транскрипциядан улам кетирилген каталар болгон. Бирок, 

С.Жюльендин эмгеги узак убакыт бою байыркы түрктөрүнүн тарыхын изилдөөнүн 

баштапкы пункту болгон. 

XIX-XX кылымдардын чек арасында ошондой эле Чыгыш түрктөр-туцзюэ 

жана кытай династиялык хроникаларына өз изилдөөлөрүн арнаган батыш 

европалык авторлордун ичинен эң белгилүүлөрү Ф. Хирт жана П. Пельо болгон. 

Кытай династиялык хроникаларын изилдөөгө кызыгуунун күчөшү өзгөчө XIX 

кылымдын аягында байыркы түрк руникалык эстеликтеринин табылгаларына 

байланыштуу белгиленет. Ошентип, Ф.Хирт 1896-жылы эле Күл-тегиндин 

эстелигиндеги кытай жазуусунун автору жана көчүрүүчүсү жөнүндө макала жазган. 

1899-жылы жаңы эстелик – Тонюкук жазуусу табылгандан кийин дароо Ф.Хирт 

«Тонюкук жазуусуна соңку сөзүн» жазган [9]. Анда ал башка кытай булактарынан 

алынган кошумчалар менен «Тан Шу» династиясынын жылнаамасынын бир 

бөлүмүнүн котормосун көрсөткөн. Ал кытай жана түрк терминологиясын аныктоо 

боюнча бир топ иштерди жүргүзүп, аны башка окумуштуулар уланткан. 

Кийинчерээк П. Пельо «Туцзюэнин келип чыгышы...» (1915) деген эмгегин жазган 

[13], аны Л.Н. Гумилев, котормо жана транскрипция боюнча «зергердик тактык» 

менен аткарылган деп белгилеген. [4, 67 б.] 

Орус тарыхчылары үчүн узак убакыт бою колдо болгон эки гана эмгек 

фундаменталдуу болгон, алар – чыгыш түрктөрдүн тарыхы боюнча кытайлык 
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баштапкы булактардан алынган үзүндүлөрдүн орус тилине котормолорун камтыган 

көрүнүктүү орус синологу Н.Я. Бичуриндин (Иакинф) «Байыркы доордо Орто 

Азияда жашаган элдер жөнүндө маалымат жыйнагы» жана андан кем эмес атактуу 

Н.В. Кюнердин «Түштүк Сибирдин, Орто Азиянын жана Ыраакы Чыгыштын 

элдери жөнүндө кытайлык кабарлар» эмгеги. [5, 349 б.] 

Н.Я. Бичуриндин «Маалыматтар жыйнагында...» которулган тексттеринин 

мазмунун мүнөздөп жатып, Азиядагы көп сандаган түрк урууларынын тарыхын 

чагылдыргандыктан, алар абдан ар түрдүү экендигин белгилейбиз. Н.Я. 

Бичуриндин котормолору биздин заманга чейинки II кылымдан баштап IX 

кылымдын ортосуна чейинки мезгилди камтыйт жана дал ушул жерде VI-VIII 

кылымдардагы байыркы түрктөрүнүн тарыхына тиешелүү тексттер берилген.  

Бул эмгектин баалуулугу ал изилдөөчүгө тексттерди бүтүндөй жана көп 

түрдүүлүгү менен, жетиштүү котормосунда жана бардык карама-каршылыктар 

менен бергендигинде. Н.Я. Бичурин биринчи жолу Батыш Европанын 

окумуштуулары бир аз кийинчерээк толук көлөмдө жасай баштаган иштерди 

жасаган. Н.Я. Бичуриндин көптөгөн салымына карабастан, азыркы изилдөөчүлөр 

анын ишинде айрым кемчиликтерди белгилешет. Ал Кытайды белгилүү бир 

идеалдаштыруу үчүн ага айып коюлат. Мындан тышкары, Н.Я. Бичурин байыркы 

элдердин улутун ошол эле аймактардагы азыркы калкынын улуту менен 

байланыштырган. Моңгол урууларынын конушунун аймагында моңголдорго чейин 

ар кандай уруулар – хуннулар, сяньбилер, жуандар, туцзюэ-түрктөрү, уйгурлар 

жана башка уруулар жайгашкандыктан, аларды Н.Я. Бичурин монгол урууларына 

кошкон [1, 38 б.]. Бардыгына белгилүү болгондой, Н.Я. Бичурин бул элдердин 

бардыгынын монголдук теги жөнүңдө теорияны жактоочусу болгон. Ал туцзюэ 

түрктөрүн монголдоштуруп, аларды «дулга» деп атап, атын монгол тилинен 

этимологияга киргизет [1, 38 б.]. 

 Ошондой эле Н.Я. Бичурин тексттин маанисин мүмкүн болушунча так 

карманып, өзгөчө терминдерди берүүдө дайыма эле так боло берген эмес, ошол эле 

учурда географиялык аталыштардын жана энчилүү аттардын анык берилишине 

көңүл бурган. [6, 25-41 б.] Ошондой болсо да, бардык ушул сын-пикирлерге 

карабастан, Н.Я. Бичурин (Иакинф) жана бүгүнкү күндө түрк урууларынын тарыхы 

боюнча кытай булактарынын котормосу боюнча олуттуу эмгектердин бири бойдон 

калууда. 

Дагы бир окумуштуу Н.В. Кюнер өз изилдөөсүн Н.Я. Бичуриндин эмгегинин 

уландысы катары көргөн жана ошондуктан көркөм котормо берүүнү максат кылган 

эмес. Ал өз эмгегинде кытай иероглифтеринин транскрипциясына өзгөчө көңүл 

бурган, Н.Я. Бичуринден айырмаланып, ошол кезде жалпы кабыл алынган 

Палладий (Кафаров) транскрипциясын колдонгон. Н.В. Кюнер каза болгондон 

кийин, кытай окумуштуулары тарыхый хроникалардын ар кандай басылмаларын 

изилдөөнүн негизинде эстеликтердин жаңы басылмаларын: «Сангочжи», «Тан 

Хуйяо» ж.б. басып чыгарышкан, анда текст белгиленип, чекиттер коюлган, өз 

ысымдарынын асты сызылган. Албетте, Н.В. Кюнер бул басылмалардан пайдалана 

алган эмес. Натыйжада эстеликтердин жаңы тексттери менен анын эмгегинде 

айрым жерлерде айрым карама-каршылыктар кездешет. 

Өзүнүн эмгегинде Н.В. Кюнер Урал кырка тоосунан Амурдун жогорку 

агымына чейинки аймакты камтыган, биринчи кезекте, кытайлар өз тарыхынын 

алгачкы мезгилинде эле жолуккан Түштүк Сибирь элдери жөнүндө кабарларды 

камтыган жана алар тууралуу маалыматтарды тиешелүү тарыхый-географиялык 

чыгармаларга жайгаштырган. Түштүк Сибирдин айрым уруулары мурда Азиянын 

ички аймактарындагы уруулар жана элдер менен тыгыз байланышта болгон жана 
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көбүнчө бир этностук конгломераттарга кирген. Кээ бир уруулардын жана 

элдердин түндүккө, Сибирге, башкаларынын түштүккө Орто жана Орто Азияга 

тынымсыз өз ара көчүп-конушу болгон. Сибирь менен Орто Азиянын калкынын 

ортосундагы бул байланыштарды жана алардын табиятын толук чагылдыруу үчүн 

Н.В. Кюнер түштүк аймактарга көбүрөөк көңүл бурат. 

XX кылымдын окумуштуулары өз изилдөөлөрүндө мезгил-мезгили менен 

орус тарыхнаамасында дээрлик аз белгилүү жана азыраак жеткиликтүү болгон дагы 

бир булакка кайрылышат. Бул кытай тектүү немец чыгыш таануучусу Лю Маоцай 

баяндап берген чыгыш түрк-туцзюэ тарыхый булагы болуп саналат, ал чыгыш 

түрктөр жөнүндөгү өзүнө жеткиликтүү булактарды кытай тилинен немец тилине 

котормо менен басып чыгарган. Бүгүн биз Лю Маоцай, албетте, Н.Я. Бичурин жана 

Н.В. Кюнер тарабынан баяндалган түрктөрүнүн тарыхы боюнча уламыштардагы 

сюжеттерди кайталоодон качкан жок деп айта алабыз. Бирок, биз бир маанилүү 

фактыны белгилейбиз: Н.Я. Бичурин котормосунда үч гана – Түндүк Чжоу, Суй 

жана Тан династияларынын династиялык тарыхын колдонгон. Мындан тышкары, 

колдонулган булактар, негизинен, экинчи даражадагы, б.а. оригиналдуу эмес 

болгон. Мындан тышкары, XIX кылымдын орто ченинде Бичуриндин өз ишинде 

колдоно турган заманбап филологиялык билими жок болчу. Ал эми Лю Маоцайга 

келсек, ал бул династиялык хроникалардан тышкары бир катар жаңы жазма 

булактарды колдонгону, алардан алынган маалыматтар байыркы түрктөрдүн жалпы 

тарыхый картинасын олуттуу түрдө толуктаганы анын эмгегинде ачык байкалат. 

Белгилүү болгондой, Лю Маоцайдын чыгармасы чыгыш таануучулар тарабынан 

байыркы түрктөрдү жана аларга коңшу мамлекеттерди изилдөөдө көп жолу 

пайдаланылган, бирок жалпы мазмундун контекстинде эмес, фрагменттүү түрдө 

гана колдонулган (тактап айтканда, алар кээде цитаталар менен чектелип 

калышкан). Акыркы жылдары изилдөөчүлөр бул булакка көбүрөөк кайрылып, ал 

тургай айрым бөлүмдөрүн которуп, басып чыгаруу аракеттери да болгон. Мисалы, 

2002-жылы Лю Маоцайдын чыгармасынын айрым бөлүмдөрүн Добжанский жана 

Л.Н. Ермоленко которууга аракет жасашкан. [7, 126 б.] 

Лю Маоцайдын «Жыйнакты...» жана анын чыгыш түрктөрдүн тарыхы 

боюнча кытай булактарын котормосуна кыскача мүнөздөмө берип, анын 

хронологиялык тартипте тизилип, ар түрдүү мүнөздөгү баштапкы булактардан 

үзүндүлөрдү бергендигин белгилесе болот. Бул эмгектин структурасында 

төмөнкүдөй тизмекте чагылдырылган – Лю Маоцайдын жыйнагы кытай 

династияларынын белгилүү доорлорундагы туцзюэ түрктөрүнүн тарыхын камтыган 

төрт бөлүктөн турат. Бул кокусунан эмес, анткени байыркы түрктөр адамзаттын 

тарыхында чоң мааниге ээ болгонуна карабастан, саны жагынан аз болгон жана 

Кытайга жакындыгы алардын ички иштерине таасирин тийгизбей койгон жок. 

Демек, бул эки өлкөнүн коомдук-саясий тарыхы «тыгыз чырмалышкандыгын» 

билдирет, бул алардын түндүк-батыш кошуналары – туцзюэ түрктөрүнүн 

жашоосун чагылдырган кытай булактарында жазылган. 

Лю Маоцайдын жыйнагынын биринчи бөлүгү Вэй династиясынын 

тушундагы Чыгыш түрктөрдүн тарыхын камтыйт. Эске салсак, IV кылымда Түндүк 

Кытайды көчмөндөр хуннулар жана сяньбилер басып алышкан, алар ал жерде бир 

катар эфемердик мамлекеттерди негиздешкен. Тоба уруусу бардык атаандаштарын 

талкалап, алгачкы феодалдык мамлекетти түзүп, 420-жылы бүт Түндүк Кытайды 

бир империяга бириктирип, кытайлык Түндүк Вэй (386), кийинчерээк 556-жылдан 

Түндүк Чжоу деген аталышты алган. Өзүнүн Жыйнагынын бул бөлүгүндө Лю 

Маоцай туцзюэ түрктөрү тууралуу маалыматтарды Түндүк Вэй (386 - 534), Батыш 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

230 
 

Вэй (535 - 556) жана Түндүк Чжоу (556 - 581) династияларынын дооруна жараша 

иретке келтирген. 

Экинчи бөлүктө түрктөрдүн Түрк каганатын түзгөн доорундагы тарыхы 

камтылган. Кытайда ошол мезгилде Суй династиясы (581 - 618) бийликте турган, 

дал ошондо бул өлкөдө мамлекеттик биримдик калыбына келтирилген. Колбашчы 

Ян Цзянь император болуп жарыяланып, ал негиздеген династия Суй аталды. Суй 

мамлекети эл аралык оор кырдаалда болгон. Айрыкча түндүк-батышта Түрк 

каганатына коркунуч туудурган. 

Туцзюэ түрктөрүнүн тарыхында үчүнчү бөлүктү Тан династиясынын 

тушундагы (618-690) мезгилди эсептесе болот. Суй династиясынын кулашы менен 

Кытайдын улуттук биримдигине умтулуусу жетишээрлик күчтүү бойдон калган. 

Мындан шансилик ак сөөк феодал Ли Юань пайдаланып, өзүн император деп 

жарыялап, Тан династиясын негиздеп, Кытайды дээрлик 300 жыл башкарган. Бул 

доордо Тан империясы орто кылымдардагы эң күчтүү мамлекеттердин бири катары 

эсептелген. Бул туцзюэ түрктөрүнүн тагдырына да таасирин тийгизген: Чыгыш 

Түрк каганаты жок болуп, анын урандыларында түрдүү маданияттын элдерин 

камтыган Тан империясы (Чыгыш Азия империясы) түзүлгөн. Анын курамына 

кытайлар гана эмес, түрктөр, уйгурлар, согдийлер, корейлер да кирген. [4, 9 б.] 

Ошентип, Лю Маоцай өзүнүн Жыйнагынын биринчи томунун түзүмүндө 

чыгыш түрктөр-туцзюэ жөнүндөгү маалыматтарды жогорудагы династиялык 

доорлорго ылайык тандап жайгаштырып, аларды төрт бөлүккө бөлгөн: биринчи 

бөлүгү – Түндүк Вэй династияларынын тушундагы туцзюэ (386 - 534), Батыш Вэй 

(535 - 556) жана Түндүк Чжоу (556 - 581); экинчи бөлүгү - 581-жылдан 618-жылга 

чейинки мезгилди камтыган Суй династиясы; үчүнчү бөлүк - Тан династиясынын 

тушундагы туцзюэ (618 - 906); төртүнчү бөлүгү - У-дай доорундагы чыгыш түрктөр 

(907 - 959).[12] 

Ошол эле учурда автор жазма булактардын ар кандай категорияларына 

таянып, кээде чыгыш түрктөрдүн окуялуу жашоосунун ошол эле сюжеттерин 

чагылдырат. Бул өз кезегинде азыркы изилдөөчүлөр – түркологдорго чыгыш 

түрктөрдүн тарыхындагы айрым фактылар менен бирге биографиялык 

маалыматтарды салыштырып талдоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Лю Маоцай өз 

ишинде жазма булактардын төмөнкү категорияларын колдонгон: расмий кытай 

тарыхый эмгектери (династиялык хроникалар), алар: «Чжоу шу», «Бэй Ци шу», 

«Суй шу», «Бэй ши», «Да Тан чуанъе цицзю чжу», «Цзю Тан шу», «Тан шу», «Цзю 

У дай ши», «У дай ши цзи», алар өз кезегинде так ички түзүлүшкө ээ. Алар 

империялык жылнаамаларды жана өмүр баяндарды камтыйт; башка кытай тарыхый 

чыгармалары, анын ичинде: «Тундянь», «Тан хуйяо», «У дай хуйяо», «Цзычжи-

тунцзянь», «Цзычжи-тунцзянь гао-и»; «Цэфу-юаньгуй» и «Гуцзинь-Тушу-цзичэн» 

кытай энциклопедиялары; буддист булактары; официалдуу императордук каттар, 

императорго петициялар. 

Н.Я.Бичурин, Н.В.Кюнер жана Лю Маоцайдын котормолорунда келтирилген 

кытай булактарын талдап жатып, түрк-туцзюэ жөнүндө алар колдонгон кытай 

булактарына кыскача мүнөздөмө берсек болот. 

Туцзюэ түрктөрүнүн тарыхы боюнча негизги булактардын бири Кытайдын 

расмий тарыхый эмгектери же хандык жылнаамалары болуп саналат. Династиялык 

хроникада императорлордун башкаруу тарыхы жана хронологиялык таблицалардан 

тышкары астрономия, математика, музыка, башкаруу, мыйзамдар, география 

боюнча атайын трактаттар, ошондой эле белгилүү мамлекеттик ишмерлердин жана 

генералдардын өмүр баяны камтылган. Чет өлкөлөр жана элдер жөнүндө бөлүмдөр 

өзгөчө кызыгууну туудурат. Булактар катары күнүмдүк хроникалар, 
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императорлордун иштери жана сөздөрү болгон. Чет мамлекеттерге арналган 

бөлүмдөрдө элчилердин докладдары жана баяндамалары, саякатчылардын жана 

соодагерлердин аңгемелери маанилүү роль ойногон. Бул эмгектер камтылган 

маалыматтын кенендиги, толуктугу жана тактыгы менен айырмаланат. 

Эң белгилүү династиялык хроникалардын бири - 50 бөлүмдөн турган «Чжоу 

шу». Авторлордун бири Линху Тэ-фэн (583-666) болгон. Эмгек болжол менен  629-

жылы бүтүрүлгөн. Кийинчерээк бөлүктөрү жоголуп, «Бэй ши» дан алынган. «Чжоу 

шу» дагы туцзюэ түрктөрү жөнүндөгү маалыматтар «Бэй ши» деги мазмунга толугу 

менен дал келет. «Бэй ши» текстиндеги он эки гана толуктоо башкача, бирок алар 

бул жерде «Суй шу» дан кошулган. Эки жылнаамадагы императордук 

анналдардагы туцзюэ түрктөрү жөнүндөгү кабарлар да бирдей. «Бэй ши» деги өмүр 

баяндардагы билдирүүлөр жалаң кыскача формада. 

Жылнаамадагы сөздөрдүн айырмачылыгына мисал катары төмөндөгүлөрдү 

келтирүүгө болот: Түндүк Чжоунун императору У-динин аялы Ашина уруусунан 

чыккан ханзааданын өмүр баянында Чжоу Шуда (ошондой эле Бэй Шиде) анын 

келбети жакшынакай жана жүрүм-турумунда кынтыксыз болгонун, ошондуктан 

император аны абдан сыйлаганын билдирген. Тескерисинче, Фан Сюань-линдин 

«Тан Гао-цзу ши лу» да императордун аялынын түрү суук жана императордун 

ырайымына ээ болгон эмес деп жазат. Тан династиясынын императору Гао-цзунун 

жубайы императрица Таймунун өмүр баянындагы окуя дал ушундай 

чагылдырылган. 

Кийинки династиялык хроника «Бэй Ци шу» Ли Тэ-лин (530 – 590 жж.) 

тарабынан башталып, анын уулу Ли Бо-юй (565 – 648 жж.) тарабынан 636-жылы 

аяктаган. «Бэй Ци шу» 50 бөлүмдөн турат. Түндүк Сун династиясынан (960 - 1126) 

бери «Бэй Ци Шу» кайра басылып чыккан эмес. Булактын азыркы редакциясы «Бэй 

ши» жана башка булактардан кеч алынган үзүндү. «Бэй Ци шуда» туцзюэ жөнүндө 

реалдуу билдирүүлөр жок. Императордук жылнаамадагы жана «Бэй Ци шу» менен 

«Бэй ши» биографиясында туцзюэ жөнүндөгү кабарлар бирдей. Элчилерди 

жиберүүнүн эки гана учуру «Бэй ши» императордук жылнаамаларында айтылган 

эмес. 

«Суй шу» хроникасы 85 бөлүмдөн турат, анын «Суй тарыхы» же «Суй 

династиясынын тарыхы» деген башка аталыштары да бар. 629-636-жылдары 

императордук анналдар жана өмүр баяндар, 641-656-жылдары императордук каттар 

жазылып бүткөн. Бул эмгек Тан династиясынын тушунда да автор Вэй Чжэн (580 - 

643) жана башкалар тарабынан жазылган. Суй Шудагы туцзюэ түрктөрүнүн келип 

чыгышы жана үрп-адаттары жөнүндөгү маалыматтар мазмуну боюнча «Чжоу шу» 

дагы маалыматтарга дал келет. Суй династиясынын (581-617-ж.) доорундагы жазуу 

жөнүндөгү монографияда бул эмгектин мазмуну камтылган, мында туцзюэ 

түрктөрү тууралуу маалымат булактары: 1. «Бэй хуан фэн суцзи»  («түндүк 

жапайылардын» каада-салттар боюнча баяндамалар») эки бөлүктө; 2. «Чжу фань 

фэн суцзи» (варварлардын үрп-адаттары жөнүндө кабарлар) - эки бөлүктө; 3. 

«Туцзюэ сучжоу фэн фэнсу ши» (түрк тектүү каада-салттар боюнча баяндамалар) – 

бир бөлүктө берилген. 

 «Бэй ши» династиялык хроникасы же «Түндүк тарыхы», б.а. Түндүк Вэй 

династиясынын тарыхы, Түндүк Ци, Түндүк Чжоу жана Суй династияларынын 

тарыхы 386-618-жылдардагы окуяларды камтыйт. Эмгек 100 бөлүмдөн турат. Бул 

эмгектин автору Тан династиясынын тушунда жашап, эмгекти 659-жылы аяктаган 

Ли Яньшоу болгон. 

 «Бэй Ци шу» жана «Чжоу шу» көп жерлери кийинчерээк толукталбай 

калып, тиешелүү жерлер мурда «Бэй ши» киргендиктен, «Бэй ши» эң баалуу 
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хроника болуп саналат. «Суй шу» менен «Бэй шидеги» туцзюэ түрктөрү жөнүндөгү 

кабарлар императордук буйрукту берүүдөгү айрым кемчиликтерди жана «Бэй 

шидеги» кагандын катын кошпогондо, жалпысынан кайталанып келет. 

Кийинки династиялык хроника үч бөлүктөн турган «Да Тан чуанъе цицзю 

чжу» болуп саналат. Автору Вэнь Да-я 629-жылы каза болгон. Чыгарма 618-626-

жылдары жазылган. Чыгармада Ли Юань (кийинчерээк Гао-цзу Тан императору) 

менен байланыштуу болгон окуялар, б.а. 615-618-жылдар аралыгындагы окуялар 

баяндалат. Ошондой эле Тан менен Туцзюэ түрктөрүнүн ортосундагы мамиле 

жөнүндө кеңири баяндалат. Жазуучу Ли Юандын жанында согуш кабарчысы 

болуп, көптөгөн окуяларга күбө болгон. Бул эмгек замандаш тарабынан жазылган, 

ошондуктан ишенимдүү. Булак десек болот. 

 «Цзю Тан шу» же «Эски Тан тарыхы» хроникасы 200 бөлүмдөн турат. 

Авторлордун арасында тарыхчы Лю Сюй (887 - 946) жана башкалар бар. Алар 

алгачкы материалдарды колдонушкан. 941-945-жылдары эмгегин бүтүргөн. 

«Таң Шу» династиялык хроникасы 225 бөлүмдөн турат. Кээде «Жаңы Тан 

тарыхы» же «Таң тарыхы» деп аталат. Анын авторлору Оу Янсю (1007 - 1072), Сун 

Ци (998 - 1061) жана башкалар болгон. Эмгек 1045 - 1060-жылдары аякталган. «Таң 

шу», «Цзю Тан шу» сыяктуу эле бирдей жазма булактары бар, бирок дагы жеке 

булактардан ар кандай окуялар, кабарларды камтыйт. «Таң шу» династиялык 

хроникасынын эң кызыктуу чыгармаларынын бири Ли Жэнь-шинин «Вэй гун пин 

туцзюэ цзюши» чыгармасы. Эки бөлүктүн ичинде туцзюэнин багындырылышы 

окуясы ачылат. 

Лю Маоцай тарабынан жүргүзүлгөн «Цзю Тан шу» жана «Таң шу» 

чыгармаларындагы туцзюэ түрктөрү жөнүндөгү кабарларды салыштыруу аркылуу 

«Таң шу» текстиндеги толуктоолор жана каталар аныкталган. Тексттеги каталарга 

карабастан, кабарлардын кеңири жыйнагында «Таң Шунун» кадыр-баркын эске 

албай коюуга болбойт. 

Башка тарыхый эмгектердин арасында 100 бөлүмдү камтыган «Тан хуйяо» 

чыгармасын да белгилей кетүү керек. Чыгарманын дагы бир аты «Таң тарыхына 

сереп», анын автору Ван Пу (922 - 982) болгон. Эмгек 961-жылы аякталган. Бул 

эмгекте туцзюэ түрктөрүнүн тарыхынан көптөгөн жаңы баалуу деталдар 

камтылгандыктан, ага өзгөчө маани берилет. 

 «У дай хуйяо» деген дагы бир эмгек 30 бөлүмдөн турат. Анын автору ошол 

эле Ван Пу (922 - 982). Чыгарма 961-жылы аякталган. 

294 бөлүмдөн турган «Цзычжи-тунцзянь» чыгармасы баалуу эмгек болуп 

саналат. Анын автору Сыма Гуань (1019 – 1086 жж.) болгон. Эмгек 1079-1084-

жылдардын арасында аякталды. Чыгармада биздин заманга чейинки 403-жылдан 

баштап  биздин замандын 959-жылга чейинки окуялар сүрөттөлөт. Жазууда автор 

негизинен «Цзю Тан шу» материалынан пайдаланган, бирок ошондой эле «Таң шу» 

жана башка булактарга да кайрылган. «Цзычжи-тунцзянь» эң маанилүү тарыхый 

чыгарма болуп саналат. Ал биз бүгүнкү күндө ушул эмгектен гана таба турган кээ 

бир фактыларды камтыйт. 

 «Цзычжи-тунцзянь гао-и» 30 бөлүмдү камтыйт, автору да Сыма Гуань 

(1019–1086 жж.) болуп саналат. Ал «Цзычжи-тунцзянь» чыгармасына кошумча 

болуп, ошол эле мезгилдеги окуяларды сүрөттөгөн. Иш 1084-жылы бүтүрүлгөн. 

Бул эмгек Сыма Гуань бул жерде Цзыжи Тунцзянды жаратуу үчүн колдонулган 

булактардын атын гана атабастан, аларды цитата кылып, айрым сын пикирлерди 

айтканы жагынан абдан маанилүү. 

1000 бөлүмдөн турган «Гуцзинь-Тушу-цзичэн» энциклопедиясы Цзян Динси 

(1669 – 1732 жж.) жана башкалардын императордук буйругу менен жазылып, 1726-
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жылы жазылып бүткөн. Бул энциклопедиядагы туцзюэ-түрктөрү жөнүндөгү 

маалыматтар толугу менен расмий династиялык хроникалардан алынган жана VI-

VIII кылымдардагы туцзюэ-түрктөрү жөнүндө маалыматтарды камтыйт. 

Ошентип, кытай жазма булактарынын жаралуу хронологиясы VII-XVIII 

кылымдар менен чектелет, анын ичинде бизди кызыктырган мезгил – VI кылымдын 

ортосунан VIII кылымдын ортосуна чейинки доор да камтылат. Көптөгөн булактар 

ошол окуялардын замандаштары жана күбөлөрү тарабынан жазылган, бул биз үчүн 

өзгөчө маанилүү. Белгилүү болгондой, Тан династиясынын бийликке келиши менен 

Кытайдагы саясий-экономикалык абал турукташып, дал ушул мезгилде 

династиялык хроникаларды жана тарыхый эмгектерди түзүүгө кызыгуу күчөгөнүн 

белгилөөгө болот. Ошол убакта «Таң шу», «Суй шу» сыяктуу маанилүү чыгармалар 

жазылган. Ал эми бул эмгектерде баяндалган окуялар тарыхтын ченемдери боюнча 

аз убакыт мурун болуп өткөндүктөн, булактардын дагы жүйөлүү экенин далилдей 

алабыз. Мунун баары Кытайдын тарыхый жазмаларында камтылган маалыматтар 

анык деген тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет. 

Албетте, бул материалдардын мазмуну бир топ кызыгууну туудурат жана 

жогоруда аталган булактар негизинен мазмуну боюнча дал келгенине карабастан, 

алар дагы эле деталдары боюнча айырмаланып, кээде бири-бирин толуктап турат. 

Лю Маоцайдын схемасы боюнча жогоруда келтирилген бул маалыматтардын баары 

Түрк каганатынын тарыхындагы айрым боштуктарды толтурууга жардам берери 

шексиз. Кытай булактары субъективдүү маалымат болгондуктан, бул тексттерге 

сын көз менен мамиле кылуу, ошондой эле коңшу уруулар менен мамлекеттик 

түзүлүштөрдү сүрөттөөдө кандайдыр бир стереотиптерди да эске алуу керектигин 

белгилеп кетиш керек. Демек, айрым окуяларды чечмелөө, ошондой эле кытайларга 

кошуна элдерди сыпаттоо бул хроникаларды түзүүчүлөрдүн белгилүү бир көз 

карашынан алынган жана муну Түрк каганатындагы тарыхый окуяларды 

реконструкциялоодо эске алуу зарыл.  

Ошону менен кытайлык тарыхый маалыматтарды изилдөөнүн деңгээли 

тууралуу маселеси дагы эле татаал болуп калууда. XIX кылым үчүн Н.Я. 

Бичуриндин эмгектери мындай деңгээлдеги алгачкы эмгектердин бири болгон жана 

муну менен ал орус түркологиясына жогорку талап койгон. Узак мөөнөт бою анын 

эмгеги ата мекендик изилдөөчүлөр үчүн туцзюэ-түрктөрдүн тарыхы боюнча кытай 

булактарынын бирден-бир жеткиликтүү жыйнагы болгон, бирок убакыттын өтүшү 

менен жаңы билимдер талап кылынганы, филологиялык жаңы талаптар пайда 

болгондугу, аны кайра карап чыгуу зарыл экендиги анык болуп калды жана кытай 

маалыматтарын изилдөөгө заманбап тарыхый аныктардын негизинде, ошондой эле 

жаңы археологиялык жана филологиялык маалыматтардын негизинде мамиле 

кылуу керек экендиги шексиз болуп калды. 
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Внутреннее пространство кыргызской юрты 

 

Аннотация: Макала кыргыздардын салттуу маданиятынын маанилүү 

символдорунун бири болгон кыргыз боз үйүнүн ички мейкиндигине арналган. 

Алардын функционалдык-пландоо түзүмү, эркек жана ургаачы жарымынын 

белгилүү бир функционалдык мааниси бар өзүнчө зоналар, объективдүү дүйнө - 

турак жайдын белгилүү бир зонасынын функционалдык максатына ылайык 

нерселердин жыйындысы жана жайгашуусу каралат. Объекттерди ички 

мейкиндикте жайгаштыруу нормаларын баяндоо көчмөндөрдүн жашоо 

образынын нормаларында белгиленген принциптерди ачууга жардам берет жана 

турак жайдын ички жасалгасын көркөм чечүүнүн идеялык өбөлгөлөрүн ачат. 

Негизги сөздөр: боз үй, жашоо образы, түзүлүш, функционалдуулук, 

нормалар, жайгаштыруу, көз караш. 

Аннотация: Статья посвящена внутреннему пространству кыргызской 

юрты, одному из важнейших символов традиционной культуры кыргызов. 

Рассмотрена их функционально-планировочная структура, отдельные зоны с 

определенным функциональным значением мужской и женской половины, 

предметный мир – набор и расположение вещей по функциональному назначению 

определенной зоны пространства жилища. Описание норм размещения предметов 

в пространстве интерьера, помогает вскрыть принципы, которые заданы 

нормами кочевого уклада и открывает мировоззренческие предпосылки 

художественного решения интерьера жилища. 

Ключевые слова: юрта, уклад, структура, функциональность, нормы, размещение, 

мировоззрение. 

Abstract. The article is devoted to the inner space of the Kyrgyz yurt, one of the 

most important symbols of the traditional culture of the Kyrgyz. Their functional and 

planning structure, separate zones with a certain functional significance of the male and 

female halves, the objective world - a set and arrangement of things according to the 
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functional purpose of a certain zone of the dwelling space are considered. The 

description of the norms for the placement of objects in the interior space helps to reveal 

the principles that are set by the norms of the nomadic way of life and opens up the 

ideological prerequisites for the artistic solution of the interior of the dwelling. 

Key words: yurt, way of life, structure, functionality, norms, placement, outlook. 

 

Основное функциональное предназначение внутреннего пространства 

жилища — создание, обеспечение условий повседневной жизни человека, 

ежедневного удовлетворения его основных потребностей, существенную часть 

которых составляют первичные, витальные потребности в пище, питье, сне, 

отправлении естественных надобностей.  

Пространство и предметный мир интерьера подчинены  порядку, одним из 

определяющих принципов которого является функционально-практический. В 

соответствии с этим, внутренне пространство интерьера разделяется на зоны с 

определенным функциональным значением. Этому же принципу подчиняется и 

предметный мир – набор и расположение вещей соответствует тому или иному 

функциональному назначению определенной зоны пространства. Вместе с этим, в 

организации интерьера значительную роль играют эстетико-художественный, 

гендерно-социальный и знаково-семиотический принципы. 

Интерьер, как и  любой другой феномен культуры, не ограничивается лишь 

рациональной составляющей. При создании индивидуального жизненного 

пространства человек руководствуется присущими ему эстетическими 

потребностями, которые выражаются в стремлении к гармоничной, красивой и 

комфортной среде. Присущее ему эстетико-художественное чувство проявляется в 

расположении предметов интерьера в пространстве, в художественном решении его 

декоративных элементов, свойства которых – форма, цвет, орнамент- обладают 

эстетической ценностью. Эстетико-художественная составляющая интерьера всегда 

развивается в рамках определенной сложившейся культурной традиции, отражая не 

только  индивидуальные, но и, в большей степени, коллективные эстетические 

представления. 

Интерьер жилища строится на  соотношении коллективного и 

индивидуального- на индивидуальном вкусе и личных предпочтениях человека, с 

одной стороны, и на коллективных установках и представлениях, с другой. 

Соотношение это меняется  в различные исторические периоды[1, с. 129]. 

Как известно интерьер это внутренне пространство помещений среда, в 

которой живет человек. Интерьер кочевого дома имеет   для кочевника большое 

значение, так как юрта приспособлена  к частым передвижениям и в основном к 

кочевому укладу во всех деталях. Поэтому организация, оборудование и убранство  

дома отвечает и общим и индивидуальным потребностям всех членов семьи 

кочевника. Для наших предков структура жилой среды заключала в себе свод 

важной информации об отношениях между людьми и о том, какой представляется 

человеку окружающий его мир. Кочевой мир особый и отличается с образом 

жизни, со специфическими формами хозяйственной деятельности и социальной 

организации. Это своеобразие кочевого уклада жизни наложило отпечаток на 

народное искусство и коренным образом повлияло на формирование мобильной 

архитектуры. 

Интерьер кочевого жилища отличается не только гармоничностью и 

совершенностью по конструкции, но и наполнена глубоким смыслом. Все элементы 

конструктивные, пространственные, декор воплощали  представления кочевника о 

мироздании, и  отражали картину вселенной. 
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Описание норм размещения предметов в пространстве интерьера, помогает 

вскрыть принципы, которые заданы нормами кочевого уклада. Анализ интерьера 

юрты можно рассмотреть на двух уровнях, соответствующих структуре 

описываемого явления. Это отражение фундаментальных представлений о 

мироустройстве и отношения человека к обществу и природе. Единство указанных 

уровней и представляет собой тот образ действительности, который моделируется в 

интерьере юрты. 

Традиционный интерьер кыргызской юрты представляет собой сложно 

организованную структуру, части которой находятся в определенных отношениях 

друг с другом. Систему отношений между предметами можно рассматривать как 

частный случай проявления общих закономерностей кыргызского мышления, 

которые моделировали кыргызскую культуру в целом. Декоративное искусство в 

условиях кочевой жизни, удовлетворяя потребности и отвечая вкусам народа, 

достигло высокого совершенства, оно развивалось в лучших традициях 

национальной культуры. 

Описание и анализ составляющих деталей интерьера предметов 

декоративного искусства традиционного жилища открывает нам 

мировоззренческие предпосылки художественного решения интерьера.  

Культура жилища у кыргызов возникли в глубокой древности, 

сосуществуют с обычаями и обрядами. Многие обычаи, обряды вышли из 

употребления, но многие стороны материальной культуры сохранились и получили 

дальнейшее развитие в трансформированном виде, как главные, составляющие 

этническую особенность, элементы традиционной культуры. 

В этом аспекте на первый план выдвигаются вопросы культуры жилища, 

композиционно-пространственного построения жилище и, соответственно, – 

организация интерьера, архитектурно-ландшафтное решение. Непреходящая 

ценность этих объектов обусловлена, прежде всего, единством идейно-

художественного замысла и функционального архитектурного мастерства. Одной 

из вытекающих отсюда задач является поиск оптимальных возможностей их 

сохранения и современного использования. 

Интерьеры юрт, вне зависимости от типа и конструкции, имеют устойчивую 

структуру: в центре юрты находится очаг. Это функциональное  важное, 

сакральное, священное место. В отношении огня - "коломто", существовал целый 

ряд обычаев. Почитание очага выражалась в том что, считали, что огонь имеет 

очищающую силу. В него не плевали, не обрызгивали водой, нельзя было ходить 

вокруг огня, перепрыгивать, золу нельзя было топтать и выбрасывать куда попало, 

ее повсеместно применяли в качестве магического средства против детских и 

других заболеваний, не давали горящую золу соседям затемно. При первом заходе в 

юрту свекра или свекрови в свадебную юрту (өргөө) невеста лила растопленное 

сало в огонь очага. С почитанием очага, уважительным отношением к нему связаны 

запреты специально тушить огонь. Иногда некоторых больных людей, а также 

невесту обводили вокруг центрального очага, а также стремились, чтобы в очаге 

постоянно поддерживался огонь. Для далеких предков кыргызов угасание огня в 

очаге означало прекращение жизни семьи. В представлении кыргызов казан-очок  

является символом продолжения рода, функционирования семьи[2, с.167].  

Место складывания семейных принадлежностей - джук маркирует самую 

почетную часть юрты - тор - место, обладающее "наивысшей культурной 

ценностью". Устойчивое сохранение четкой маркировки почетного места тор 

постельным вещевым комплексом, вертикальной ее структуры, строгой 

последовательности ее слоев и особого способа складывания связана с 
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представлением о богатстве и счастье. На эту мысль наводит ряд запретов, 

связанных с жук: нельзя взбираться на него, иначе благополучие и  счастье уйдет, 

станешь бедным; нельзя перешагивать через подушку, наступать на него и т.п. 

Направленность символики на обеспечение плодородия, плодовитости и т .д. 

выражалась и в своем оформлении интерьера жилища. В кыргызской юрте, как и в 

жилище большинства тюркских народов, в орнаментике тканых полос, ковров, 

занавесей и т.п. 

Внутри юрта делилась на определенные участки, где совершались обряды, 

располагались гости, домашние вещи, утварь и т.д. В юрте киргизов заключены в 

конкретизированном виде древнейшие черты культуры народа, социальных и 

общественных отношений. Чрезвычайно интересна организация жилого 

пространства в юрте. Оно делится на четыре части. "Төр" - место противоположное 

от входа в юрту, самое почѐтное. Здесь располагались гости, старшие мужчины 

семьи. Здесь же на сундуках, и др. предметах сооружали стопки одеял, войлоки, 

ковры, меховую и др. верхнюю одежду - "жук". "Эр жак" - мужская сторона, левая 

от входа часть юрты. Здесь располагались мужчины средних и молодых лет, на 

ночь здесь находилась спальня для молодожѐнов. "Эпчи жак" - правая от входа 

часть юрты, принадлежит женщинам, здесь за оградой из циновок находились 

домашняя утварь, продукты питания. Такое деление связано с особенностями 

жизни и быта семьи. Затем "улага", около порога. Здесь в левой, ближе к входу 

стороне, находилось конское снаряжение - "ээр токум", "ат жабдыктар" и др. 

принадлежности бытового назначения[3, с.71].  

Таким образом, интерьеры юрты были оптимально организованы для 

ведения домашнего хозяйства в условиях полукочевого образа жизни. 

Однокамерное помещение юрты имело четкие культурные и функциональные 

разграничения.  

Процесс переселения  на новое место у многих  оседлых народов  

сопровождает строительство нового жилища. Для кыргызов, как и для других 

кочевников Азии, переселение на новое место имело сезонный характер, и, как 

правило, было связано лишь с  переменой  место стоянки, но не жилища.  

С новым местом  человек  связывал  надежды  на благополучие, 

осуществление которых зависело от соблюдения  некоего  круга действий, 

сопровождавших переселение. Накануне выхода с зимовок  устраивали угощение, 

носившее ритуально-жертвенное значение. После угощения между  столбами ворот 

зимовки зажигали два костра для проведения обряда – алас – окуривания  

можжевельником – как акта уничтожения в огне несчастий и бед, соотносимых со 

старым местом. При этом обряду очищения подвергались не только члены рода, но 

и скот, который прогоняли между двумя зажженными кострами[4, с. 61]. 

К перекочѐвке готовились тщательно. В день перехода все надевали 

праздничные одежды и украшения. По обычаю, накануне перехода на старое 

стойбище "эски журт", устраивали жертвоприношение - "тълѐѐ". По пути их 

встречали др. аилы и преподносили в чашках прохладительные напитки - "айран", 

"кымыз", детям давали угощения и благословляли в добрый путь - "кѐч байсалдуу 

болсун". По приезду на новое место соседи посещали новый аил - "ѐрулуктѐѐ", 

приносили с собой в качестве угощения готовые блюда и благословляли на 

благополучное пребывание - "конуш жайлуу болсун. 

По прибытии определяли место установки юрты, предпочтение отдавалось 

возвышенным местам. Место, на котором непосредственно  устанавливают юрту, 

тщательно очищали от травы, камней, мусора, так как чистота осознается 

неотъемлемым атрибутом освоения территории. Обычно первым устанавливался 
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юрта хозяина-отца, который нередко назывался кара тундук (буквально-черный 

обод, черный обруч), соотносился исследователями с небоводом. Тундук - 

навершие юрты был семейной реликвией, символом продолжения рода. Он 

передвался из поколения в поколение. Старшие дети отделяют родителей получали 

енчи (свою долю), в юрте оставался самый младший сын. Хозяйство у него было 

общее с отцом, он был наследником всего его богатства и назывался тундук ээси. 

Когда умирал последний представитель рода, на его могиле оставляли тундук. 

Символ тундука - крест в круге -знак вечного движения в природе солнца, символ 

эволюции, развития жизни. По правой стороне в зависимости от генеологической 

близости к "кара тундук" и социального статуса в общине распологались юрты 

других членов рода"[5, с.127]. 

При установлении юрты вход ориентировали по-разному, в зависимости от 

рельефа местности и направления ветра. Однако, преобладала ориентация на 

восток, на центр аила. У кыргызов существовал целый ряд обычаев, обрядов, 

связанных с юртой. Прежде всего, к юрте и еѐ принадлежностям относились 

бережно. Не принято было плохо отзываться о юрте. Мастера-юртовшики "уйчу", 

"уста", а также мастерицы - "уздар" пользовались среди киргизов особым 

уважением. Голову жертвенного животного (мелкого скота) в сыром виде бросали 

через дымоход юрты - "тъндъктѐн ашыра ыргытат". На кошме или на циновке 

пришивали кусочек старого войлока, в качестве оберега. 

Если в юрте хозяева много болели, умирали или женщина не рожала и были 

всякие другие неудачи, тогда считали, что выбранное для юрты место не 

благополучно (конуш). Когда место имеет кут, то в семье много детей, все здоровы, 

семья процветает в благополучии. 

Существовал обычай "уй тою" - новоселье. Состоятельные люди  во время 

установки новой юрты (тъндък кѐтѐръъ), то обязательно устраивали празднество с 

угощением, жарили ритуальное печенье боорсок, приглашали опытную женщину и 

ее помошниц. 

В честь установки свадебной юрты приносили в жертву барана. Женщины, 

принимавшие участие установке юрты, получали от матери жениха подарки за 

помощь при поднятии купольного круга (тундук кѐтеръъ), за покрытие юрты 

войлоками  и "выкупа" за осмотр новой юрты (кѐръмдък). При установке юрты 

обычай размещения мешка с пшеницей и камня на середине юрты рассматривался 

как пожелание многодетности, богатства, возможности раздавать приглашенным 

вещи, сласти. После установки юрты все эти вещи раздавались присутствующим. 

Культ плодородия связан с пшеницей - символом обильного потомства. 

Камень - пожелание прочности установки юрты.  

До сегодняшнего дня сохранились обычаи и существуют определенные 

правила при посещении юрты: без спроса хозяев входить в юрту, гость не 

здоровается через порог, обмениваются приветствиями, только войдя в юрту или 

перед юртой; порог юрты считается символом благосостояния и спокойствия 

семьи, разговаривать через порог не принято. При входе нельзя наступать на порог 

юрты, садиться на него, это запрещено обычаем и считается невежливым по 

отношению к хозяину. Обычно кыргызы сначала  в дверь просовывают голову, а 

затем переступают порог, не наступая на него. 

Этикетные нормы традиционного кыргызского общества запрещали 

подъезжать к  юрте на скаку или бегом (аиылга карап шашпа, жугърбѐ) - это также 

считалось знаком известия о чьей-либо смерти. Входить в юрту следовало друг за 

другом; нельзя входить в юрту тихо, неслышно, нужно обязательно подать голос. 
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Таким образом, гость дает понять хозяевам, что не имеет никаких дурных 

намерений.  

Чрезвычайно сложна  символика смерти, отраженная в юрте, считалось что 

разрушение деревянного остова юрты, особенно дверных косяков приводит к дому 

смерть. С этим связан запрет в обыденнной ситуации вставать на порог и 

опираться, прислоняться к дверному косяку, держаться за притолоку и т.п. - 

"босогого турба жетим болосун",-"не вставай на порог, осиротеешь". Перед 

выносом покойного соблюдался обряд трехкратного прикосновения его головой к 

порогу, так как верили, что в этом случае он забудет вход и не вернется в дом, где 

жил. Порог считался священным. Запрещалось здороваться через порог, потому что 

в таком случае считалось, что у человека одна нога в юрте, а другая в могиле. 

Каждая кыргызская семья уважает эту многовековую традицию 

гостеприимства, ибо сам в любое время может оказаться на месте спутника, 

проехавшего, может быть, десятки, сотни километров в поисках   угнанного скота. 

Всѐ лучшее, что находилось дома: еда, постель, а также всеобщее внимание 

домочадцев посвящали гостю. Гостями могли быть: случайный путник - "кудай 

конок", приглашѐнные - "коноктор". Если к юрте подъезжали всадники, то 

обязательно к ним навстречу выходили хозяева и помогали спуститься с коня, 

приглашали в юрту. По обычаю хозяин отвечал за сохранность вещей и за фураж 

лошадям гостей.  

К культу предков уходят древние  религиозные верования и обряды, 

связанные с  порогом юрты. Культ порога юрты  прослеживается в погребально-

поминальных ритуалах, в свадебной церемонии, а также в процедурах, связанных с 

рождением и воспитанием детей. Чтобы не сократить жизнь человека и чтобы дети 

не остались сиротами, не полагалось наступать, а тем более садиться на порог. 

Проклятием считалось бить руками по порогу. Если человек, входя в юрту, 

спотыкался, это считалось хорошим предзнаменованием - его угощали сластями, 

маслом. Не разрешали детям садиться на порог, иначе они будут расти медленно. 

Истоки обряда чачыла чачуу(выбрасывание через дымовое отверстие юрты 

сластей, и других фруктов) также восходят к древнему периоду истории 

человечества. Подобранные участниками обряда сласти и фрукты считались 

талисманами (таберик). Подобный ритуал встречается также в свадебном обряде, в 

момент прибытия невесты в дом мужа и в праздник положения ребенка в 

колыбель[6, с.159].  

Также символом мужского начала в юрте являлся бакан - деревянный шест с 

раздвоенным (вильчатым) верхним концом. Сфера практического применения 

бакана чрезвычайна обширна. Бакан, в представлении народа связан с культом 

плодородия. Этот шест используется при установке различных деталей верха юрты: 

им поднимают верхний круг юрты, используют ежедневно при открытии тундък 

(кошма, закрывающая тъндък).  

Кроме деревянных дверей, обычно вход в юрту завешивается циновкой 

(эшик), обшитой снизу и с боковых сторон ковровыми лентами, которые 

орнаментированы рогообразными изображениями. В центральной части с внешней 

стороны на циновку привешивается вершиной вниз треугольник, выполненный из 

множества мелких разноцветных треугольных лоскутков материи. В этой 

аппликации чаще всего используются два цвета - белый и черный. Треугольник 

считается оберегом жилища: амулетик или маленькая луна. 

Много обрядов и верований было связано с остовом юрты и ее ткаными 

предметами убранства. Мазали сливочным маслом жерди, вешали на кереге перец, 

лук, соль, абдрашман; все это делалось, для защиты от злых сил, сглаза. В тъндък 
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юрты над тѐром (местом против входа) кыргызы закладывали вату, "чтобы юрта 

стояла до тех пор, пока у ее хозяев волосы станут белыми, как вата, и чтобы хозяева 

благополучно прожили в ней до старости". Для охраны юрты от влияния злых 

духов или избавления женщины от бездетности вешали на кереге юрты  амулеты. 

После установки юрты справляли обряд тътън чыгаруу (выход дыма через верхнее 

отверстие юрты): раздавали сласти, отрезки ткани детям, пожилым людям. 

Итак, мы остановились лишь на отдельных элементах конструкции и 

убранства юрты, в которых прослеживаются реликты древних обрядов и 

представлений кыргызов. Изучение обычаев и верований дает конкретные 

материалы для выводов этнографического, этноисторического и этнокультурного 

характера. 

В целом выражения, характеризующие целостность, сохранность, 

устойчивость деревянного остова юрты и ее войлочных покрытий, 

символизировали у кыргызов благополучие. Основным семантическим 

назначением юрты было обеспечение здоровья, плодовитости, плодородия, роста, 

благополучия ее обитателей. На достижение этих целей была направлена вся 

обрядовая практика кочевого социума, с ними были связаны и ими определялись 

категории и морали традиционного общества.  

Таким образом, древнее жилище предков, место их постоянного обитания 

сакрализовано, защищено от зла. Форма жилища, его части, обращенные во все 

стороны света; материал, из которого строилось жилище, фактура, цвет, качество 

компонентов, составляющих юрту, все это связано с понятием - идеологическим 

зодчим и хранителем семейного благополучия древних кыргызов. 
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Международные связи Кыргызстана в сфере культуры (1960-1985 гг.) 

 

Культура, в широком смысле слова, есть совокупность материальных 

ценностей, созданных тем или иным народом за определенный исторический 

период. Материальное и духовное производство – это две стороны единой 

культуры. Если сферу материальной культуры составляет все то, что создает 

условия для физического существования человека, условия для материальной 

жизни общества, то сферу духовной культуры – общественное сознание в его 

разнообразных формах нравственных, правовых, художественных, научных и т.д. 

В 1961-1985 гг. культурное строительство в Кыргызстане проходило в 
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своеобразных условиях. 

60-х годов и ранее относится всевозрастающий интерес зарубежной 

общественности к кыргызскому эпосу «Манас». 

В 1967 г. в Англии было опубликовано сообщение о кыргызском эпосе 

«Манас» и акынах. В 1969 г. и 1975 г. профессор Оксфордского университета А.Т. 

Хатто посвятил ряд своих исследований эпосам Средней Азии и Сибири. В 1977 г. 

он перевел и опубликовал на английском языке «Поминки по кекотаю – основной 

эпизод эпоса «Манас». 

О встрече с манасчи Саякбаем Каралаевым в 1967. Поведали своим 

читателям немецкие газеты «Нойес Дойчланд» и «Берлинер Цайтунг».Тогда же 

журнал «Зинн унд форм» обнародовал послание каныкей из «Манаса». В 

следующем году увидела свет книга «Литературен дер Вольклер дер Советунион», 

в которой дана подробная характеристика эпоса «Манас». 

В 1974 г. издательство «Фольк унд Вельт» осуществило публикацию 

повести «Манас великодушный» в красочном оформлении. 

В 60-80 годах статьи о Манасе и об устном народном творчестве 

кыргызского народа, переводы его отдельных творений появились на венгерском, 

болгарском, польском, чешском, монгольском, французском, английском, 

шведском и других языках. 

В августе 1973 г. французский тюрколог Реми Дор записал отрывки из эпоса 

«Манас» у афганского кыргыза Ашым Афеза которые составили 6/6 стихотворных 

строк. 

1984 г. кыргызы проживающие в провинции Синьдзян Китая, получили на 

руки новый местный вариант эпоса «Манас» выполненный Жусупом Мамаем. 

Из книги Л.Арагон «Советские литераторы», вышедшей в 1985 г., где 

читатели могли узнать, что кыргызский народ наряду с молодой литературой, 

возникшей после Октября располагает богатейшим фольклорным наследием. 

Французское общество «Франция – СССР» в 1966 г. издало кыргызский малый эпос 

«Эр-Тоштук» под редакцией директора Парижского института тюркологических 

исследований профессора Луи Базена. 

1985 г. во Франции увидела свет книга «Сказки кыргызских степей и гор», в 

Японии – сказки народов СССР в пяти сериях, где представлены и сказки 

кыргызского народа. 

В апреле 1980 г. московский еженедельник «Ле нувель де Моску» вышел 

под общей рубрикой «Кыргызстан сегодня» со специальным предложением, 

посвященным жизни кыргызских трудящихся. 

В 1959 г. в переводе Луи Аргон и Ч.А.Айтматова «Жамиля» вышла во 

Франции. Он назвал ее «самой прекрасной на свете повестью о любви». После 

этого повесть переиздавалась несколько раз. В сентябре 1961 г. ее перевод на 

французский печатался в «Юманите», тогда тираж этой газеты превышал 200 тысяч 

экз., эта повесть в 1960 г. была издана в ГДР, в 1961 г. – в Италии и др. странах. 

Так, началось победное шествие айтматовских героев по планете. 

Повесть «Верблюжий глаз» вышла в ГДР – 1962 г., во Франции -1964 г.; 

повесть «Первый учитель» в ГДР – 1963г., во Франции – 1964 г., в Испании – 1967 

г.; «Тополек мой в красной косынке» - во Франции и ГДР – 1964 г., Испании – 1967 

г., повесть «Материнское поле» в ГДР – 1963 г., Испании – 1966г., во Франции -

1968г., Англии – 1970г., Италии – 1973г.; повесть «Белый пароход» переведена во 

всех соц.странах, во Франции-1971 г., Англии и Италии – 1972 г., Испании – 1973 

г.; повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» - в ГДР – 1978 г., во Франции – 1978 

г., Италии – 1979 г.; повесть «Ранние журавли» - во Франции – 1978 г., Италии – 
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1979 г. и т.д. 

В 1980 г. произведение Ч.А. Айтматова читали более чем в 70 зарубежных 

государствах. 

В 60-70 годы кыргызское киноискусство стремительный взлет к вершинам 

создания полнокровных произведений, раскрытия проблем общечеловеческого 

масштаба, что породило в Мировой кинематографической сфере термин 

«кыргызское чудо». В этот период возникают такие ленты, как «Трудная 

переправа» - 1964 г., режиссер М.Убукеев, «Первый учитель» - 1965 г. – режиссер 

А.Михалков-Кончаловский, «Материнское поле» - 1967 г., режиссер Г.Базаров, 

«Выстрел на перевале Караш» - 1968 г. режиссер Б.Шамшиев, «Уркуя» - 1970 г. 

режиссер Т.Океев и т.д. 

Многие кинофильмы, созданные талантливым коллективом студии 

«Кыргызфильм» завоевали широкую популярность не только с СССР, но и за ее 

пределами. Только 1966-1970 гг. кыргызские фильмы демонстрировались более чем 

в 50 странах мира. 

В 1976-1980 гг. национальными телевидениями Болгарии, Венгрии, ГДР, 

Монголии, Чехословакии были сняты телефильмы о Кыргызстане, о его людях. 

«Потомок Белого барса» - режиссер Т. Океев – удостоен в Берлине (1985 г.) призом 

«Серебрянный медведь», картина была закуплена 35 странами мира и т.д. 

Мультипликационный фильм «Толубай, знаток скакунов» - режиссер С. 

Ишенов – принял участие в Международном фестивале мультфильмов во 

французском городе Аннеси (июнь 1985 г.) он имел огромный зрительский успех, 

был куплен и показан во французском телевидении. 

В 60-х годах взлет совершила национальная сценическая культура. 

В 70-е годы на сценах 87 театров СССР были поставлены пьесы кыргызских 

драматургов. 

Лучшие драматические и музыкальные произведения с успехом шли в 

зарубежных театрах: «Восхождение на Фудзияму» Ч.Айтматова – в Болгарии, 

Польше, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Китае, Вьетнаме, Монголии Германии, 

Англии, США, Финляндии, Норвегии, Швеции; инсценировка в 

1976 г. – его произведений «Материнское поле» в Финляндии, «Прощай, - 
Гульсары» - в ГДР, свидание с сыном (для радио) в Чехословакии и «Белый 

пароход» (для радио) в Венгрии; балет оратория – в Чехословакии – 1977 г., 

«Дуэль» - М.Байджиева – в ГДР (1975 г.), в Польше (1976 г.) и т.д. 

В торжествах «400-летия со дня рождения В.Шекспира» в Великобритании 

был отправлен М.Рыскулов, где он выступил – в Лондонском театре «Юнити» - 

читал монолог «Король Лир» (1964 г.) на кыргызском языке. 

Коллективы Русского драмтеатра им.Н.К. Крупской и Кыргызского 

госакадемического драматического театра уделяли большое внимание постановке 

лучших произведений русской, национальной и мировой классики. 

В октябре 1985 г. коллектив Русского драмтеатра спустя 40 лет, вновь 

воплотил на сцене пьесу «Пигмалион» - Бернарда Шоу и т.д. 

Произведение зарубежных авторов поставлены на сцене кыргызских 

музыкальных и драматических театров «Отелло», «Король Лир», «Укрощение 

строптивой» - В.Шекспира, «Аида» Дж.Верди, «Кармен» - Ж.Бизе, «Слуга двух 

господ», «Трактирщица» - К.Гольдони, «Жизель» -А.Ш. Адана, «Фауст» - Ш.Гуно, 

«Чио-Чио-Сан» - Д.Пуччини,, «Мещанин во дворянстве» -Ж.Б. Мольера, «Дом 

Бернарды Альбы» - Г.Лорки, «Жизнь женщины» - М.Каору, «Всеми забытый» - 

Н.Хикмета, «Испанский священник» - Д. Флетчера, «Эзоп» - Г.Фичейреду, 

«Тайфун» - Чао-Юя и др. 
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Театры республики, как и другие театры СНГ, принимали активное участие 

во Всесоюзных и зарубежных фестивалях. Были проведены: фестиваль 

драматического театра «Мать» - Н.Чапека, Русского госдрамтеатра «Тоот, другие и 

майор» - И.Эркеня и «Пикник» - П.Бурсана, Ошского кыргдрамтеатра 

«Общественное мнение» - А.Баранга и др. завоевали дипломы фестивалей. 

Велика роль Театра оперы и балета им.А.Малдыбаева в расширении и 

укреплении международных театральных связей. 

Язык танца понятен всем и он не нуждается в переводе, в сентябре 1977 г. 

народная артистка СССР А.Токомбаева и заслуженный артист республики 

Ч.Базарбаев в составе группы мастеров выступали с концертом в Италии. 

В том же году на традиционной международной осенней ярмарке в 

Германии в концертах участвовали народные артистки СССР А.Токомбаева, 

К.Сартбаева, народные артисты Кырг.ССР Ч.Базарбаев, Х.Мухтаров, заслуженная 

артистка республики З.Шакеева, ансамбль комузистов Кыргосфилармонии под 

руководством Ч.Исабаева. 

В истории Кыргызстана Б.Минжылкиев проходил стажировку (1968 г.) в 

прославленном миланском театре «Ла Скала», у знаменитого маэстро Барра и 

Мерлини. 

А в 1971 г. в Международном конкурсе вокалистов в Тулузе (Франция) он 

был удостоен главного приза «Гран-При», а в Софии (Болгарии) – золотой медали, 

а в 1973 г. стал лауреатом V Международного конкурса молодых оперных певцов в 

Софии. Его голос звучал на сценах и эстрадах СССР и зарубежном (Болгарии, 

Венгрии, ГДР, Румынии, Чехословакии, Монголии, Югославии, Алжир, Дания, 

Сирия, Италия, Франция, Швеция, США. 

В его репертуаре Филипп в «Дон Карлоса», Дон Базилио в «Севильский 

цирюльник» - Дж.Верди, Борис и Пимен в «Борис Годунов», Петр Первый в 

одноименной опере А.Петрова, Конурбай в «Манас» В.А. Власова, 

А.М.Малдыбаева, В.Фере, Мефистофель в одноименной опере А.Бойто, Гремин в 

«Евгений Онегин», неустанная работа над собой снискали Б.Минжылкиева 

мировую известность. 

А народная артистка СССР К.Сартбаева снискало ей широкое признание и 

популярность далеко за пределами республики, она неоднократно представляла 

кыргызское искусство за рубежом: в Германии, Польше, Чехословакии, Дании и 

Швеции, с успехом исполнила партию «Чио-Чио-Сан» на знаменитом конкурсе 

«Мадам Баттерфляй» в Токио. На оперной сцене ею созданы многие незабываемые 

образы: Ай-Чурек - «Ай- Чурек», Татьяна - «Евгений Онегин», Микаэлла - 

«Кармен», Дездемона «Отелло», Маргарита - «Фауст», Мадам Баттерфляй - «Чио-

Чио-Сан», Елизавета - «Дон Карлос», Маргарита - «Мефистофель» и другие. 

Коллективы художественной самодеятельности Ошской, Нарынской, Иссык-

Кульской областей выступали с концертами за рубежом. 

Издана песенного сборника композитора Нарынского театра им. 

М.Рыскулова – Ж.Шералиева; присуждении звания «народного артиста» этого же 

театра – С.Андабекова, Т.Жумакаева и т.д. 

 В 60-80-е годы расширялись культурные связи за рубежом изобразительного 

искусства Кыргызстана С. А. Чуйков – один из организаторов Союза художников 

Кыргызстана. Его картины «Дочь Советского Кыргызстана» и «Дочь Чабана» на 

Всемирной выставке в Брюсселе (1958 г.) были удостоены золотой медали. В 

результате пребывания в Индии в 1960г. художник создал картины: «Воспоминание 

о Джайпуре», «Рабочий квартал в Дели», «Студентки из Калькутты» и др. 

Ему в 1967 г. присуждена Госпремия им.Джавархарлала Неру», а в 1968 г. 
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была организована в Дели и Мадрасе выставка его работ, в 45 крупнейших музеях 

СССР выставлены его работы. 

Выставка была организована за рубежом в 6-ти странах мира. На Всемирной 

выставке «Экспо-67» в Монреале (Канада) широко представлено изобразительное 

искусство Кыргызстана, в Социалистических странах в 1975 г. были показаны 

художественные творения Г.Айтиева, А.Усубалиева, А.И.Игнатьева, Л.А.Ильиной, 

Дж.Уметова и др. 

В 1977 г. на выставке Советского искусства в Лейпциге зарубежные зрители 

познакомились с работами Кыргызских скульпторов «Портрет Д.Куюковой» - 

Т.Садыкова, «20-е годы» - В.Шестопала, А.Мухутдинова, «Помощь фронту» - О 

Мануйловой. 

В ноябре 1983 г. в Мапуту (Мозамбик) начались дни СССР с участием 

Кыргызской ССР, было представлено более 30 графических листов художников 

республики. 

Жизнь доказывает, что разносторонние культурные связи Кыргызстана 

зарубежными странами является важным. 
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Российско-кыргызстанское научное сотрудничество в рамках международной 

этнографической экспедиции «Большой Алтай
3
 

 

Аннотация: Басылмада 2021-жылдын сентябрь айында Кыргыз 

Республикасындагы Эл аралык этнографиялык экспедициянын иши жөнүндө 

негизги маалымат камтылган. Экспедиция россиялык жана кыргызстандык 

окумуштууларды – этнологдорду жана этносоциологдорду бириктирип, Ысык-Көл 

жана Нарын облустарынын калктуу конуштарын изилдееп, кыргыздардын көчмөн 

экономикасынын азыркы абалын изилдөөгө алган. Салттуу мал чарба 

системасынын, ошондой эле ага байланыштуу кол өнөрчүлүктүн жана 

материалдык маданияттын кубулуштарынын жогорку деңгээлде сакталышы 

байкалат. Топтолгон материалдардын негизинде кыргыздар менен Түштүк 

Сибирдин мал багуучу элдеринин ортосундагы тыгыз этногенетикалык байланыш 

ачылган.  

Негизги сөздөр: этнография, этнографиялык экспедиция, Кыргызстан, 

кыргыздар, салттуу маданият, мал чарбачылыгы, салттуу турак жай, кол 

өнөрчүлүк, алтайлыктар. 

Аннотация: В публикации приводятся основные сведения о работе 

Международной этнографической экспедиции в Кыргызской Республике в 

сентябре 2021 г. Экспедиция объединила российских и кыргызстанских ученых – 

этнологов и этносоциологов, которые обследовали населенные пункты Иссык-

Кульской и Нарынской областей для изучения современного состояния кочевого 

хозяйства кыргызов. Отмечается высокая степень сохранности системы 

                                                             
3
 Статья подготовлена в рамках реализации госзадания Алтайского государственного университета 

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» 

(проект номер – 748715Ф.99.1.ББ97АА00002). 
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традиционного скотоводческого хозяйства, а также сопряженных с ним ремесел 

и явлений материальной культуры. На основе собранных материалов выявляется 

тесная этногенетическая связь кыргызов со скотоводческими народами Южной 

Сибири. 

Ключевые слова: этнография, этнографическая экспедиция, Кыргызстан, 

кыргызы, традиционная культура, скотоводство, традиционное жилище, ремесла, 

алтайцы. 

Annotation: The publication provides basic information about the work of the 

International Ethnographic Expedition in the Kyrgyz Republic in September 2021. The 

expedition brought together Russian and Kyrgyz scientists – ethnologists and 

ethnosociologists, who surveyed the settlements of the Issyk-Kul and Narynsk regions to 

study the current state of the Kyrgyz nomadic economy. A high degree of preservation of 

the system of traditional cattle-breeding economy, as well as associated crafts and 

phenomena of material culture, is noted. On the basis of the collected materials, a close 

ethnogenetic relationship of the Kyrgyz with the pastoralists of southern Siberia is 

revealed. 

Key words: ethnography, ethnographic expedition, Kyrgyzstan, Kyrgyz, 

traditional culture, cattle breeding, traditional dwelling, crafts, аltaians 

 

Одним из успешных проектов научного сотрудничества ученых этнологов из 

России и Кыргызстана за последние годы может считаться международная 

этнографическая экспедиция 2021 года под названием «Большой Алтай». Она была 

подготовлена и реализована Алтайским государственным университетом совместно 

с Кыргызским национальным университетом им Ж. Баласагына, Институтом 

истории, археологии и этнологии им Б. Джамгерчинова Национальной академии 

наук Кыргызской Республики и Институтом археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук. Экспедиционное исследование было 

поддержано целым рядом образовательных и музейных организаций Кыргызстана. 

Всего же в экспедиции приняли участие 20 ученых, представляющие 12 различных 

организаций. 

Выбор Кыргызстана в качестве объекта для этнографического изучения в 

рамках проекта оказался не случаен. В постсоветский период своего развития 

этнологическая наука в странах бывшего Советского Союза, в том числе и 

центральноазиатских республиках, приобрела ярко выраженные региональные 

черты, сфокусировалась на изучении этноспецифических черт преобладающих 

национальных групп. За 30 последних лет в рамках национальных этнографических 

школ сформировались коллективы ученых, успешно решающих региональные 

аспекты этногенеза и культурогенеза местных сообществ. Вместе с тем усилилась 

языковая разобщенность научных коллективов. Подготовленные на национальных 

языках этнографические исследования, содержащие новые методологические 

подходы и уникальные сведения о кочевых и оседлых сообществах Центральной 

Азии, как правило, оказываются мало востребованными или вовсе не известными 

для ученых из других стран.  К настоящему моменту назрела острая необходимость 

интеграционных проектов, совместных экспедиционных этнографических 

исследований, охватывающих научный потенциал этнографических школ России и 

стран Центральной Азии для комплексного решения актуальных проблем 

этнографической науки и преодоления региональной разобщенности. 

Таким интеграционным проектом, обеспечивающим научные коммуникации 

исследователей из Кыргызстана и России, и стала международная этнографическая 

экспедиция «Большой Алтай» в Кыргызской Республике. 
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Экспедиция главной своей целью ставила выявление алтайско-кыргызских 

этнографических параллелей как результата евразийского единства и 

этногенетических связей тюркских народов Большого Алтая и Центральной Азии. 

В ходе работы решался целый ряд важных задач, в том числе: интеграция научного 

потенциала российской и кыргызстанской этнологических наук; изучение 

традиционных и современных ремесел, декоративно-прикладного искусства и арт-

практик Кыргызстана; фиксация этнографическими методами сохранившихся 

элементов традиционной кочевой культуры; этносоциологическое исследование 

современного социально-культурного и языкового развития кыргызов. 

Общее руководство экспедицией осуществлял директор института истории и 

международных отношений Алтайского государственного университета кандидат 

исторических наук, доцент Иван Иванович Назаров. Научным консультантом 

экспедиции выступил академик Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, директор Института истории, археологии и этнографии им. Б. 

Джамгерчинова, доктор исторических наук, профессор Абылабек Асанканович 

Асанканов.  

Маршрут экспедиции проходил по северным областям Кыргызстана: 

Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской, при этом основные полевые работы были 

развернуты в двух последних из названных территорий. Экспедиционные работы 

осуществлялись двумя отрядами, названными по регионам их преимущественных 

работ. Первый отряд – Нарынский, проводил обследования в населенных пунктах и 

на высокогорных пастбищах Тань-Шаня. Работой этого отряда, включившего 20 

ведущих специалистов-этнологов и этносоциологов из городов Бишкек, Талас, Ош, 

Баткен, руководили к.и.н., доц. И.И. Назаров и д.и.н., проф. Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына А.Р. Бикбулатова. Работой второго 

отряда – Иссык-Кульского, осуществлявшего исследования в населенных пунктах 

вокруг одноименного озера, руководила д.и.н., проф. Ведущий научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН И.В. Октябрьская.  

В исследованных местностях Кыргызстана – в Иссык-Кульской и 

Нарынской областях наблюдается высокая сохранность явлений традиционной 

скотоводческой культуры. Разведение различных пород скота во многих 

местностях и сейчас является главным занятием сельского кыргызского населения. 

На высокогорных летних пастбищах – джайлоо, таких, например, как на озере Сон-

Кол, и сегодня можно наблюдать традиционные способы природопользования и 

технологии кочевания, а также сопутствующие скотоводческому укладу явления 

культуры жизнеобеспечения: переносное жилище юрта (боз уй), высококалорийная 

мясо-молочного направления пища и т.д. 

Высокая роль скотоводства в экономике современного сельского 

кыргызского населения сформировала устойчивое развитие традиционных ремесел, 

таких, например, производство юрт и войлоков. Во всех населенных пунктах, где 

осуществляла свою работу экспедиция, зафиксированы хорошо сохранившиеся 

традиции изготовления войлока и традиционных войлочных изделий: ковров с 

аппликациями (ала-кийиз) и вышитых ковров с «мозаиками» (шырдак). Большие 

стада мелкого рогатого скота делают возможным получать большие объемы 

шерсти – основы войлочного производства. Современные кыргызские мастерицы 

не только воспроизводят традиционные виды войлочных и шерстяных изделий, но 

и создают новые виды декоративных изделий, например, дамские сумочки, 

различные женские украшения, футляры для телефонов, куклы и т.д. которые идут 

на продажу.  
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Одним из крупных ремесленных центров, специализирующихся на 

производстве юрт и ее компонентов, сегодня является село Кызыл-Туу, 

расположенное в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана. В нем 

практически все население задействовано в изготовлении деревянных частей юрты, 

плетении циновок и тесьмы, производстве войлочной покрышки, ковров и других 

элементов кочевого жилища. Само село Кызыл-Туу и живущие в нем мастера 

известны уже, в том числе и благодаря документальному кино, во всем 

Кыргызстане и далеко за его пределами. Заказы на изготовление юрт поступают 

сюда как изнутри страны, так и из-за рубежа. Важно отметить, что Кызыл-Туу 

демонстрирует не только высокую степень сохранности традиционных ремесел, но 

и высокий уровень ремесленной организации.  

Еще одна традиция, относящаяся к духовной жизни кыргызского народа, 

приобретающая в последнее время большое распространение и играющая в 

современной идеологии Кыргызстана важную роль – это исполнение эпоса 

«Манас». Отмечено среди населения хорошие знания об эпосе, о его героях. Также 

в каждом селе встречаются манасчи, которыми сегодня являются не только 

мужчины в зрелом возрасте, но и молодые парни.  

Во время экспедиции удалось собрать новые сведения о современной 

родовой структуре кыргызов («санжыра»). В процессе сравнительно-

сопоставительного анализа выявили, что более половины названий кыргызских 

родов встречается среди современных алтайцев. Которые подтвердили 

этногенетические связи с алтайцами. 

Как уже отмечалось выше, экспедиция имела цель выявление алтайско-

кыргызских этнографических параллелей. Эта тема актуальна не только для 

современной кыргызстанской этнологической науки, которая движется в 

этногенетическом русле и в рамках исследования культурогенеза, осуществляет 

поиски истоков традиционной культуры кыргызов. В рамках проведенной 

экспедиции при изучении традиционной материальной и духовной культуры 

современных кыргызов выявлен большой объем явлений, сближающих этот народ с 

другими тюркскими народами Центральной Азии, но, более всего с народами 

Южной Сибири – алтайцами. Выявленное и подтвержденное сходство кыргызов с 

алтайцами по этнографическим материалам важно не только для науки. Оно имеет 

значение для более широкой аудитории Кыргызстана, где до сих пор у населения, в 

том числе проживающего в высокогорных районах, на уровне семейных преданий 

воспроизводится представление о том, что в прошлом кыргызы пришли на Тянь-

Шань с Алтая. 

Собранные в рамках первой международной этнографической экспедиции в 

Кыргызстане материалы (описания основных элементов культуры 

жизнеобеспечения, социально-нормативной культуры, духовной культуры и т.д.) 

уже получили отражение в докладах на научных конференциях в Барнауле, Казани, 

Бишкеке, Баткене, Чолпон-Ате и представлены в нескольких совместных научных 

публикациях участников экспедиции [1, 2], а в будущем послужат основой 

коллективной научной монографии. По материалам экспедиции в Центре кочевой 

цивилизации им. К. Датки в Кыргызстане и в Алтайском государственном 

университете в России в ноябре 2021 года была синхронно открыта фотовыставка 

«Грани кочевой культуры в XXI в.». На основе экспедиционных фотографий и 

записей в 2022 году был издан информационный букет [3]. 
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Кыргызстандын келечеги – мамлекеттик тилинде 

 

Аннотация: Бул макалада мамлекеттик тил маселелери каралган. Иш 

кагаздарын өнүктүрүүнүн негизги багыттары жана мамлекеттик тилди киргизүү 

көйгөйлөрү.  

Негизги сөздөр: тил, маданият, мамлекеттик статус, иш кагаздарын 

жүргүзүү. 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы государственного 

языка. Основные направления развития в делопроизводстве и проблемы внедрения 

государственного языка. 
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делопроизводство. 

Annotation: This article deals with the issues of the state language. The main 

directions of development in office work and the problems of introducing the state 

language.  

Key words: language, culture, state status, office work. 

 

Кыргыз тили мамлекеттик тил катары статуска ээ болушу эркин мамлекетти 

куруунун, эгемендүүлүктүн эң алгачкы кадамы жана зарыл шарты болгон. Мындан 

33 жыл мурун, 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз Советтик Социалисттик 

Республикасынын Жогорку Совети Кыргыз ССРинин аракеттеги Конституциясына 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу чечим кабыл алынып  1989-

жылы 23-сентябрда «Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө» [1]  Мыйзамды 

кабыл алган. 

Бул тарыхый чечим жайдак жерде кокус пайда болгон жок. Эң биринчиден – 

бул улуттук аң-сезимдин өсүшүнүн көрүнүшү эле. Экинчиден, эркин, азат 

мамлекетке ээ болуу деген кылымдар түпкүрүнөн бери келе жаткан аялуу, кымбат 

тилегин, аздектеген асыл идеясын ишке ашырууга оңтойлуу жагдай жакындап 

калганын эл туйган, сезген. Бул тарыхый мүмкүнчүлүктү туура баамдаган жана эл 
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мүдөөсүн түшүнүп, озуйпаны мойнуна алган ошол кездеги кайран 

интеллигенциянын, саясый элитанын, ири алдыда жаңычыл көз караштагы 

жаштардын, студенттердин аракетинин натыйжасы экендиги анык. Албетте, бул 

чечимди кабыл алуу оңойго турбаганына тарых күбө. Кыргыз тилинин мамлекеттик 

статусу тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы эркиндикке карай кыйын жолдо, 

узак сапарда тарыхый жагдайга жараша кабыл алынган эң туура чечим болгон.  

Бирок, 33 жылдан ашык убакыт өтсө да, эне тилибиз болгон кыргыз тили – 

мамлекеттик тил катары толук кандуу өз милдетин ар кандай себептер менен дагы 

да болсо аткара албай келе жаткандыгы талашсыз экендигине баарыбыз күбөбүз.  

Мамлекет тарабынан тилди ѳнүктүрүү жана жайылтуу максатында 

мамлекеттик мекеме-уюмдарда, окуу жайларда жана коомдук сектордо 

мамлекеттик тилди үйрөнүү, иш кагаздарын орус тили менен катар кыргыз тилинде 

да жүргүзүү аракеттери байкалууда. Бирок мамлекет тарабынан каралган иш 

чараларга карабастан мамлекеттик тил толук кандуу коом арасында жайыла албай 

жатат. Ѳзгѳчѳ шаар ичиндеги жаштар арасында гана эмес, орто жаштагылар да 

кѳпчүлүк учурда орус тилине басымдуулук кылат. Мындай кѳрүнүштѳрдүн бирден 

бир себептери болуп интернет желеси, социалдык тармактар, массалык маалымат 

каражаттары орус тилинде болуп жаткандыгы далил болуп жатат. Ошол эле учурда 

шаар ичинде кыргыз тилдүү бала бакчалардын жоктугу, кыргыз тилиндеги 

мектептрдин аздыгы (кийинки гана учурда 1987 ж.баштап курула баштаган) 

мамлекеттик тилди ѳнүктүрүүдѳ  жана жайылтууда жолтоо болуп жатканына шек 

жок.     

Иш чаралардын бирден бири болуп 2014-жылы КР Президенти тарабынан 

бекитилген ―Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди ѳнүктүрүү жана тил 

саясатын ѳркүндѳтүү боюнча Улуттук программага‖ [2] ылайык мамлекеттик тилди 

билүү деңгээлин аныктоочу ―Кыргызтест‖ системасын ишке киргизилип,  

инновациялык окутуу борборун түзүлүп; аралыктан окутуу порталдарын иштеп 

чыгуу жана ошондой эле көп тилдүү билим берүүнү камсыз кылуу сыяктуу чоң 

долбоорлор ишке ашууда. 

Ошол эле учурда,  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-

июнундагы № 119 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары 

мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук 

программасы бекитилген [3]. Буга чейинки кабыл алынган программалардан 

айырмаланган негизги өзгөчөлүгү – каржылоо булагынын кошо аныкталгандыгы. 

Ошону менен бирге, ―Элдин биримдигин чыңдоо жана этностор аралык 

мамилелерди бекемдөө‖ [4] Концепциясынын жана Улуттук программаны жүзөгө 

ашыруу боюнча биртоп алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. 

Азыркы  кезде 2018-2040-жылдары  Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн 

Улуттук стратегиясына ылайык, Кыргызстандын жарандары атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүктүн негизги факторлорунун бири катары бир нече тилди билиши 

зарыл. Муну менен бирге, кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары толук кандуу 

иштөөсү камсыздалат, аны колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Кыргыз тили маданиятта, 

турмуш тиричиликте ж.б. чөйрөлөрдө сактоо жана өнүктүрүү менен катар эле, 

мамлекеттик бийлик же башкаруу органдарынын колдонгон тили болуп калышы 

керек. Ал үчүн иштиктүү кыргыз тилин калыптандыруунун механизмдерин иштеп 

чыгуу, коммуникативдик технологиялардын, интерактивдүү методдордун 

негизинде мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча жаңы методиканы  ишке киргизүү  

талабы турат.  

Крнын Өкмөтүнүн, Крнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил 

комиссиясынын ж.б. тиешелүү органдардын жасап жаткан алгылыктуу иштери 
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боюнча маалыматтар калктын калың катмарына жетпей калууда. Ошондуктан, 

биринчиден, мамлекеттик тилдин азыркы ордун, абалын жана келечегин элдик көз 

карашын, элдин талабын, алардын сунуштарын чагылдыруу максатында, 

маалыматтарды кийинки иш жүргүзүү тартибинде колдонуу багытында 

этносоциологиялык изилдөө жүргүзүү зарылчылыгы келип чыкты.  

Этносоциологиялык изилдөө учурунда респонденттердин жообуна ылайык жагдайга 

жараша тилди тандап алуу, ошол эле учурда жашаган аймагында, кичи 

микрорайондордо кыргыз тилдүү билим алуу мекемелердин, бала бакчалардын  

жоктугун айкындашкан. 

50-80-жылдары шаарда жашаган кыргыздардын мууну орус тилин үйдө, бала 

бакчада, мектепте жана жогорку окуу жайында, андан кийин өздөрүнүн эмгек 

ишмердүүлүгү чөйрөсүндө(кыргыз улутунун өкүлдөрү аз болгон 

интернационалдык эмгек жамаатарында) өздөштүрүп, түзүлгөн 

этнодемографиялык кырдаалдан улам кыргыз тилин сүйлөө чөйрөсүнөн тышкары 

болуп калышкан.Ал тургай жаш муундар үй-бүлөдө сүйлөшүлө турган эне тилин 

уламдан-улам азыраак угуп калышкан. Ошол себептен уламазыркы 

учурдамамлекеттик мекемелерде, уюмдарда, өнөр жай, соода, саламаттык сактоо, 

транспорт, байланыш чөйрөлөрүндө эне тилинде кыйынчылык менен оюн 

билдирген, болжол менен 25тен 40-45 жашка чейинки кыргыз улутундагы кадрлар 

аз эмес. Ар түрдүү чөйрөлөр боюнча көптөгөн мисалдарды келтирүүгө болот. 

Бирок шаардык кыргыздардын сүйлөө кеби тууралуу мисалдарды келтирүү, 

алардын сүйлөө кебиндеги ички структуралык жана функционалдык 

кемчилдиктери тууралуу корутунду чыгарууга мүмкүндүк берет. 

Мындай кемчилдиктер борбор шаардагы кыргыздар бир тилди 

функционалдык жактан толук колдонбогондугун шарттап, «өз эне тилинин 

өнүгүшүнө кандайдыр бир таасирин тийгизген эки тилдүү адамдардын абдан чоң 

катмарынын болушу менен, тилди толук эмес пайдаланган катмардын – сабаттуу 

адам үчүн өз элинин тилинин да, орус тилинин да жалпы кабыл алынган 

нормаларынын чегинде тилди билбеген адамдардын да бар экендигин байкабай 

коюуга болбойт» [5]. Айта кетчүү нерсе мындай сүйлөө кеби республиканын 

кыргыз калкынын жалпы санынын 3-6%ына (2 млн. ашык) мүнөздүү экендигин 

белгилейбиз жана бул тынчсызданууну жаратпайт коюшу мүмкүн эмес. Бул 

кубулушту анализдөөгө салмактуу интеллектуалдык мамиле зарыл, аны 

нейтралдаштыруунун чаралары керек. Анткени булар баарынан мурда өздөрүн 

калыптандырган жана республиканын коомдук-саясий, социалдык-экономикалык 

жана маданий турмушун башкарган мамлекеттик кызматчылардан, 

интеллигенциядан – илимдин, искусствонун, маданияттын өкүлдөрүнөн 

турганкыргыз элинин бир бөлүгү. Алардын чөйрөсүндө (үй-бүлөдө, көчөдө, 

иштеген жерде) биринчи кезекте жаш муундарга: а) эне тилди, этностук тарыхый-

маданий баалуулуктарды сүйүүнү жана камкор мамиле кылууну; б) улуттар аралык 

карым-катыш маданиятынын коммуникативдик негизин түзгөн кош тилдүүлүктү, 

көп тилдүүлүктү аң-сезимдүү түрдө мотивациялоону жана пайдаланууну үйрөтүү 

керек. Бул эки учурда тең тил билген инсанды тарбиялоо жөнүндө кеп болуп жатат, 

анткени мындан бул социалдык катмар коммуникативдик жактан канчалык 

кубаттуу түзүлсө, улуттун өзүн-өзү аңдап-сезүүсү ошого жараша болот. Мында 

адамда тил билген инсанды тарбиялоо жөнүндө сөз болуп жатат. 

Адамдын экинчи тилде көркөм сөз чыгармаларды баалуулуктардын 

деңгээлинде түзүү жана түшүнүү жөндөмүн билингвдин тилдик инсандыгын 

мүнөздөй турган негизги белгиси деп эсептейбиз. 
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«Билингвдин тилдик инсандыгы» түшүнүгүн «экинчи тилди билүүчү» 

түшүнүгү менен карама-каршы коюуну туура көрөбүз. 

Экинчиден, дүйнөлүк коомчулукта кош тилдүүлүк (билингвизм) жана 

көп тилдүүлүк (полилингвизм) мамлекеттер аралык саясий, экономикалык, 

маданий байланышта интеграция мүмкүнчүлүгүн берип, мезгилдин талабына 

жараша  иш жүргүзүүнү шарттады.  

Үчүнчүдөн, кыргыз тили мамлекеттик тил катары адам ишмердүүлүгүнүн 

бардык тармактарын тейлеп, көп улуттуу өлкөбүздөгү кош тилдүүлүк, көп 

тилдүүлүк маселесинде өзүнүн бириктирүүчү кызматын аткаруу мезгили келип 

жетти. 

Сөзүбүзгө далил катары, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө эң көйгөйлүү 

болгон билим берүү тармагында да иштер азыноолак жүргүзүлүүдө. Алсак,  КР 

Президентинин тапшырмасынын негизинде жүргүзүлгөн мониторингдин 

жыйынтыгы менен Бишкек шаарындагы бала бакчалардын иш кагаздары 

мамлекеттик тилге өткөрүлдү. О.э. Бишкек шаарындагы 2017-2019-ж.ж. орус 

тилдүү бала бакчаларда 300 кыргыз тайпалары, орус тилдүү мектептерде 2017-19-

жылдары 14 кыргыз класстары ачылган. Жогорку окуу жайларда мамлекеттик 

тилдин абалы анализге алынып, иш кагаздары мамлекеттик тилде өтүп, кыргыз 

топтору ачылып, кыргыз тилине бөлүнгөн 8 саат калыбына келтирилүүдө.  

Буга чейин дыңы бузулбаган илим жааты аз-аздап мамлекеттик тилге өтө 

баштады десек жаңылышпайбыз. Далил катары, 2016-жылдан тартып бардык 

аспирант-изденүүчүлөр милдеттүү түрдө мамлекеттик тилден кандидаттык экзамен 

тапшырышууда. Ошондой эле, чет элдик аспирант-изденүүчүлөр мамлекеттик тил 

боюнча сынак тапшырышат.  

Бирок, жогоруда айтылган олуттуу иштерге карабастан мамлекеттик тилди 

өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча маселелер дагы да болсо арбын. 

Ошон үчүн, эсибизге келели, тилибизди көтөрөлү, улутубузду  көтөрөлү. Улуттук 

тилибизди көтөрүү – улуттук намысыбызды, беделибизди көтөрүүгө барабар! 

Тилибизди тепсегендик – рухубузду тепсегенге тете. Рухубузду тепсөө-ага жаа 

тартканга барабар. Эртеңки күнү Ч. Айтматовдун Жоламанынча энесине жаа 

тарткан маңкурттун эч кимге, эч бир улутка кереги жок!!! 
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Чөлкөм таануу жана кыргыз таануу кафедрасынын магистранты 

 Ж. Баласагын атындагы КыргызУлуттук университети 

 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ШКУНУН АЛКАГЫНДА ЖАМААТТЫК 

КООПСУЗДУК ЧӨЙРӨСҤНДӨГҤ КЫЗМАТТАШУУСУ 

 

Аннотация: Макалада Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун 

алкагындагы жамааттык коопсуздук маселеси, ошону менен катар «үч 

жамандыкка» – эл аралык терроризмге, этникалык сепаратизмге жана динний 

экстремизмге каршы иш аракеттери каралган. 

Негизги сөдөр: ШКУ, Кыргызстан, Борбордук Азия, коопсуздук, терроризм, 

экстремизм, сепаратизм. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос коллективной 

безопасности Кыргызстана в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а 

также борьба с «тремя злами» - международным терроризмом, этническим 

сепаратизмом и религиозным экстремизмом. 

Ключевые слова: ШОС, Кыргызстан, Центральная Азия, безопасность, 

терроризм, экстремизм, сепаратизм. 

Annotation: The article addresses the issue of collective security of Kyrgyzstan in 

the framework of the Shanghai Cooperation Organization, as well as the struggle with 

the ―third bedouin‖ – international terrorism, ethnic separatism and religious extremism. 

Keywords: SCO, Kyrgyzstan, Central Asia, security, terrorism, extremism, 

separatism. 

 

Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) юбилейлик саммити 2021-жылдын 

16-17-сентябрында Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын президенти Эмомали 

Рахмондун төрагалыгында болуп өттү. Дүйшөмбү саммитине Россиянын 

президенти Владимир Путин, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Индиянын 

премьер-министри Нарендра Моди онлайн режиминде катышты. Дүйшөмбү 

шаарына Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстандын 

президенти Садыр Жапаров, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, 

Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиѐев келишти. Саммитте уюмдун 20 

жылдагы ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары, ШКУ алкагындагы көп 

тараптуу кызматташуунун абалы жана келечеги жана башка көптөгөн маселелер 

талкууланды[1]. 

ШКУнун юблейлик саммитинде биргелешкен декларация, ошондой эле 

иштин жыйынтыгында бир нече эл аралык келишимдер кабыл алынды. Тактап 

айтканда, Борбордук Азиядагы (БА) эң татаал болгон Ооганстан маселеси боюнча 

бирдиктүү позицияны түзө алышты. «Бизге Евразияда чоң оюндардын кереги жок, 

бизге өнөктөштүк жана аймактагы коопсуздук керек», - деген Россиянын 

президенти Владимир Путин[2]. 

 БА аймагын коогалаңдуу постсоветтик мейкиндиктеги ―туруктуулуктун 

аралчасы‖ да, ―континенттин чок ортосунда кулпуланган асыл куту‖ да аташкан. 

Ал эми ушул убакка чейин бул аймак бир нече саясий оюнчулардын 

кызыкчылыктары кагылышып турган ―бомбага‖ айланып баратат[3].  

Дүйшөмбү декларациясынын текстинен төмөнкүдөй: «ШКУ ооган коомунун 

бардык этникалык, диний жана саясий топторунун өкүлдөрүн камтыган жаңы 

афган өкмөтүн курууну жактайт. Ошондой эле ШКУга мүчө-мамлекеттер 

Ооганстандын терроризмден, согуштан жана баңги заттардан таза, көз карандысыз, 
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бейтарап, бирдиктүү, демократиялык жана тынчтык мамлекет катары 

калыптанышын жактай тургандыгы баса белгилеген[2]. 

ШКУ Ооган мамлекетине керектүү жардамды жана колдоо көрсөтүүгө даяр, 

бирок ал жерде бийликти басып алган талиптер (уюмга Орусияда тыюу салынган) 

адегенде өз милдеттерин аткарышы керек, ал өлкөнүн кызыкчылыгын эске алган 

өкмөттү түзүүгө милдеттүү. Өлкөнүн бардык улуттук жана диний топтору, 

ошондой эле баңги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюу милдети каралган. 

Бирок Дүйшөмбүдө талкууланган маанилүү маселе Ооганстандан гана эмес эл 

аралык мамилелер, финансы, илим, инженерия, технология жана инновация 

тармагында көптөгөн башка чечимдерди кабыл алынган[2]. 

 Учурда, коопсуздук маселеси чөлкөмдүк алкактан ааламдык мааниге 

чыгып, жалпы адамзат дүйнөсүнө залал тийгизген коркунучтарга, коогалаңдарга 

алып келүүдө. Бул таризде, СССР кулагандан кийин БА мамлекеттеринин көз 

карандысыздыкка жетиши менен коопсуздук жаатында уюшулган уюмдар жокко 

эсе болгон. Постсоветтик БАда коопсуздук маселесин эң башкы максаты катары иш 

аракетин баштаган түзүмдөрдүн бири ―Шанхай бештиги‖ кийин ШКУ экендиги 

белгилүү. КЭРдин катышуусунда уюшулган ШКУнун негизги ишмердиги так 

аныкталбаган чекара маселеси менен башталып, чөлкөмдөгү коопзудук маселесине 

чыккан. 1990-жылдардагы БАРдагы туруксуз саясий кырдаал, эң кооптуу 

Ооганстан мамлекети менен чектешкен Өзбекстандагы террористик кыймыл, 

Тажикстандагы жарандык согуш, Кыргызстандагы Баткен жана Ош окуялары ж.б. 

коңшу мамлекеттерди анын ичинде Кытайды да кооптонткон. Анткени, БА 

чөлкөмүндө кээ бир террористик уюмдардын иш аракеттеринин жанданышы 

Кытайды өз аймагынын жана чөлкөмдүн коопсуздук маселесин чыңдоосуна түрткү 

берген.  

БА анын ичинде Кыргызстан үчүн 1990-ж. Чейин чөлкөмдүк коопсуздук 

маселеси абдан курч мүнөздө эмес эле, анткени Борбордук Азия республикалары 

(БАР) СССРдин курамында жашаган. Бирок, бирдиктүү социалисттик системанын 

кулашы менен БАР үчүн кедерги жараткан кооптуу маселелер пайда болгон. Алар: 

мамлекеттик эгемендүүлүктү сактоодо, мамлекеттик чекараны тактоо, улуттук, 

экономикалык, диний ж.б. коопсуздук маселесинде келип чыккан. 

Азыркы мезгилде БА анын ичинде Кыргызстан үчүн көптөгөн коопсуздук 

маселелери калыптануу жолунда турат. Анткени эгемен мамлекет катарындагы 

тарыхыбыз башка мамлекеттерге салыштырганда чейрек кылымдык мезгилди гана 

камтыйт. 1991-жылдан берки эгемендүүлүк мамлекетти куруудагы 

тажрыйбабыздын чабалдыгына карабай, биздин республика эл аралык 

тажрыйбанын өңүттөрүн эске алуу менен чөлкөмдүн коопсуздук контекстинде 

улуттук коопсуздук системасын калыптандырууда.  

Учурда Кыргыз Республикасы чөлкөмдүк интеграцияда мүчө катары 

таанылган эл аралык уюмдардагы кызматташтыгынын орчундуу багыты 

коопсуздук маселеси менен байланышкан.  

Мамлекеттер уюмдар кызматташтыгы жылдары  

Кытай  ―Шанхай бештиг‖ жана 

ШКУ 

Коопсуздук ж.б. 1996-жылдан 

баштап 

Россия  КМШ, ЖККУ, ШКУ,  

ЕАЭС ж.б. 

Коопсуздук, 

экономика ж.б. 

1991, 1994, 1996, 

2015 – жж. 

Казакстан КМШ, ЖККУ, ШКУ,  

ЕАЭС ж.б. 

Коопсуздук, 

экономика ж.б. 

1991, 1994, 1996, 

2015 –жж. 

Тажикстан  КМШ, ЖККУ, ШКУ ж.б. Коопсуздук, 

экономика ж.б. 

1991, 1994, 1996-

жж. 
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Өзбекстан ШКУ ж.б. Коопсуздук, 
экономика  

2001-жылдан 

Пакистан ШКУ Коопсуздук 2017-жылдан 

Индия ШКУ Коопсуздук 2017-жылдан 

Жогорудагы белгиленгендей, КЭР, РФ, БА мамлекеттери менен биргелешип 

1991-ж. Баштап коопсуздук ж. Б. Тармактарда уюмдарды түзүшүп кызматташа 

башташкан. Ал эми Кытай, Индия жана Пакистан өлкөлөрү менен ШКУнун 

алкагында гана чөлкөмдөгү коопсуздук ж.б. маселесин чечүүдө кызматташып 

келет. Аталган үч мамлекет менен БА анын ичинде Кыргызстандын алакаларын 

тигил же бул багытта абдан жыйынтыктуу жолго түшүп жатат деп анализдөө али 

эрте. 

Саясат таануучулар ―чөлкөм‖ түшүнүгүн ааламдык жана чөлкөмдүк 

коопсуздуктун ар кандай жагдайларына көңүл бөлүү менен аныкташкан. Анын 

түшүндүрмөсү коопсуздук жаатындагы уюмдар географиялык жактан бир 

чөлкөмгө тиешелүү гана өлкөлөрдө эле эмес, тескерисинче, башка чөлкөмдөгү 

мамлекеттерди дагы ичине камтыйт. Ошондой эле бир эле территорияда 

коопсуздук чөйрөсүн демилгелеген бир нече түзүмдөр болушу мүмкүн[4, c.84-95]. 

ШКУнун Хартиясында, уюмдун негизги милдети катары мүчө-

мамлекеттердин «үч жамандыкка» – терроризмге, сепаратизмге жана экстремизмге 

каршы бардык багыттарда аракеттенүүсү каралган[5]. Анын уставдык максаттары 

менен милдеттерди ишке ашыруу жаатындагы мындан аркы ишмердүүлүгү көп 

жагынан мүчө өлкөлөрдүн социалдык–экономикалык ж.б. өсүүсүнө багытталган. 

Уюмдагы антитеррористтик ишмердүүлүккө өзгөчө токтолуу керек, анткени 

«үч жамандык» – сепаратизм, экстремизм, терроризм БАдагы негизги «тынчтыкты 

бузуучулар» болуп саналат. БАдагы мамлекеттердин социалдык–экономикалык 

жашоо деңгээлинин төмөндүгү, этникалык азчылыктар жыш жашаган анклавдар, 

экономикалык кризистер, көптөгөн өндүрүштөрдүн жабылуусу, соода чөйрөсүнүн 

коррупцияланышы ж. Б. Чөлкөмдө ар кыл криминалдык элементтер үчүн жагымдуу 

чөйрөнү түзгөн, алардын ичинде, терроризм да бар. Терроризмге каршы күрөшүү 

боюнча ишти координациялоо, эл аралык террористтик уюмдар жана алардын 

мүчөлөрү боюнча маалыматтарды ыкчам чогултуу жана алмашуу боюнча 

документке Санкт-Петербург шаарында 2002-ж. 7-июнунда ШКУга мүчө өлкөлөр 

башчыларынын жолугушуусунда кол коюлган. Чөлкөмдүк терроризмге каршы 

түзүмдү уюштуруу жөнүндө ШКУга мүчө-мамлекеттер ортосунда макулдашылган. 

Чөлкөмдүк терроризмге каршы түзүмдү (ЧТКТ) түзүү идеясын Кыргыз 

Республикасы демилгелеген[6,c.247]. ШКУнун Хартиясы боюнча коопсуздук 

алкагындагы жүргүзгөн иш чаралары тууралуу кабыл алынган документтер Кыргыз 

Республикасынын мыйзамы менен ратификацияланган [7].  

ШКУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчылары ШКУнун 

2002-жылдын 7-июнундагы Уставына ылайык кабыл алынган Жобо, эл аралык 

келишимдер ж.б. документтер аркылуу иш аракеттерин турмушка ашырат. 2004-ж. 

16-17-июнунда ШКУнун жыйыны Ташкент шаарында өткөн, анда ЧТКТ 

түзүлгөндүгү жарыяланган[8]. ЧТКТ штаб-квартирасы Ташкентте (Өзбекстан) 

жайгашкан. Түзүмдүн башчысы үч жылга шайланат. Ар бир мүчө өлкө түзүмгө 

туруктуу өкүлүн жиберет. 

ШКУнун ЧТКТын Аткаруу комитетинин функциялары жана негизги 

милдеттери үч маанилүү багыт боюнча аныкталган[9]: 

- оперативдүү–координациялык багыт (терроризм, экстремизм менен күрөшүүдө 

катышуучу өлкөлөрдүн жоопкерчиликтүү органдарынын өз ара аракеттенүүлөрү 

жана жолго салуулары, терроризмге каршы окууларды өткөрүүсү ж.б.); 
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- укуктук–эл аралык багыт (терроризм менен күрөшүү маселелери боюнча, 

БУУнун алкагындагы эл аралык документтерди даярдоого катышуу, БУУнун 

Коопсуздук кеңешине жардамдашуу ж.б.); 

- маалыматтык–аналитикалык багыт (ар түдүү маалыматтарыды калыптандыруу 

жана толуктоо, терроризм менен күрөшүү маселелери боюнча маалыматтарды 

топтоо жана анализдөө ж.б.). 

ЧТКТын коопсуздук чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүнүн негизги милдеттери: 

ШКУнун мүчө мамлекеттери терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен 

күрөшүү боюнча берген маалыматтарын чогултат жана анализдейт, терроризмге 

каршы түзүмдүн маалыматтык банкын түзөт, бул багыттагы кызматташтыкты 

өнүктүрүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат[9]. Кыскасы, ЧТКТ ШКУга мүчө 

өлкөлөрүнүн терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы кызматташтыгын 

координациялайт.  

2006-ж. Мартта болуп өткөн ЧТКТынын кеңешинин отурумунда ШКУнун 

антитеррористтик түзүмдөрүнүн 2007–2009-жж. Кызматташтык программасынын 

долбоору талкууланган, террористтик уюмдардын жана террористтик 

ишмердүүлүккө катышы бар адамдардын жалпы маалыматтар базасын даярдоо 

боюнча сунуштар иштелген. Азыркы мезгилде коопсуздук чөйрөсүндөгү 

кызматташтык бир нече түзүүчүгө ээ, алардын ичинен, маанилүүсү аскердик-

саясий жагдайды бөлүп көрсөтүү керек. Ал биргелешкен машыгууларды уюштуруу 

жана өткөрүү, аскердик базаларды эксплуатациялоо, армияны заманбап куралдар 

менен жабдыктоо, аскердик-техникалык кызматташтык маселелерин ичине 

камтыйт. 

Уюмда 2003-ж. Баштап адамдарды кулчулукка сатууга каршы күрөшүү 

боюнча жылына машыгуу уюштурулат. 2006-ж. 15-июлда КЭРде эл аралык 

маалыматтык коопсуздук боюнча ШКУга мүчө мамлекеттердин эксперттик 

группасы түзүлгөн. ШКУнун тарыхында 2005-ж. Баштап, РФ жана КЭРдин 

демилгеси менен «Тынчтык миссиясы-2005» аттуу ири масштабдагы аскердик 

машыгуу өткөрүлгөн. Ушундан кийин мындай машыгуу ар бир эки жылда 

өткөрүлүп келет [10].  

Индия менен Пакистандын 2017-ж. Астана шаарындагы жыйында ШКУга 

толук кандуу мүчө катары кабыл алынышы менен уюмдагы мүчө мамлекеттердин 

курамы сегизге көбөйдү[11]. ШКУнун 21 жылдык тарыхый өнүгүүсүндө анын 

жоопкерчилик мейкиндиги кеңейген. БА улуттук жана диний кыртыштагы 

конфронтациядан четте калбаган, ал аз келгенсип бул маселелер жылдан жылга 

актуалдашып жана курчуп бараткан, полиэтникалуу жана поликонфессиялуу 

чөлкөм болуп саналат. Ошондуктан чөлкөмдүн өзүнүн ичиндеги бытырандылыкты 

жоюу, ошондой эле коопсуздук маселелеринде негизги абалды жалпы түшүнүүнү 

жана чечмелөөнү, жалпы чакырыктар менен коркунучтарды изилдөө мезгил 

талабы. 

Айрым бир Батыш эксперттери уюмдун майнаптуулук чен-өлчөмү боюнча 

«Чыгыш альянсы» эч качан «Чыгыштын НАТОсу» боло албасын ырасташып, 

бюджеттин өлчөмү кенен эмес, башкаруу тутуму ийге салынбаган, уюмдун 

демилгелерине скептицизм менен мамиле кылышат. Ошентсе да, коопсуздук, 

аскердик–техникалык кызматташтык маселелери «Шанхай бештигинин», кийин 

ШКУнун 20 жылдык жашоосунда маанилүү орунду ээлеген. Көпчүлүк БА 

мамлекеттери үчүн коопсуздукка залал келтирүүчү коркунучтар–алардын 

социалдык-экономикалык алсыздыгы, чарбалык жана каржылык көз карандылыгы, 

тыштан болгон саясий кысымга бирдиктүү каршы турууга жөндөмсүздүгү болуп 

саналат. Бирок, Кытай менен Россия БАны турукташтырууга кызыкдарлыгы жана 
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өз ара пайдалуу шарттарга негизденип, чөлкөмдүн экономикасын өнүктүрүүгө 

көмөктөшүүсүн болжолдоого болот [12].  

Жыйынтыктап айтканда, ШКУ аскердик маанидеги уюм эместигине 

карабастан, аймактагы коопсуздук үчүн иштиктүү аракет кылган кубаттуу эл 

аралык механизмге айланууда. Туруктуу өнүгүүгө өбөлгө түзүүнү максат кылган 

бул уюм, албетте, эл аралык террорчулуктун ар кандай түрүнө, жикчиликке, 

баңгизат соодасына ж.б. каршы күрөшүп келүүдө. Ошону менен катар, ШКУнун 

алкагындагы коопсуздук жаатындагы кызматташтыкта Кыргызстан башка мүчө 

мамлекеттер сыяктуу эле активдүү катышууда. ШКУнун коопсуздук 

кызматташтыгында Кыргызстандын ээлеген орду төмөндөгү факторлор менен 

аныкталат: КЭРде «исламчы террорчулар болгон эң кооптуу» делген СУАР менен 

чектешип турушу; Кыргызстандын КЭР менен Россиянын ортосундагы коопсуздук 

аянтчасын камсыздоодо туруктуу жана инфраструктуралык, логистикалык аймак 

катары; Жакынкы Чыгыш ж.б. чөлкөмдөр менен байланыштыруучу катышуучу 

катары; ШКУнун коопсуздук маселесине байланышкан машыгууларга жигердүү 

катышуусу ж.б. 
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Изучение памятников истории и культуры на Великом Шелковом пути в 40-

50-е годы ХХ в. В Кыргызстане. 

 

Аннотация: Макала ХХ к. 40-50-жылдарында Улуу Жибек жолундагы 

тарыхий эстеликерди жана маданиятты изилдөөгө арналган. Тарыхый 

эстеликтерди жана маданияты изилдөө, улуу орус саякатчыларынын,  орус 

аскерлеринин жана чөлкөм таануучуларынын аты менен байланышат.    

Кыргызстандын аймагында маданий мурастын бардык түрлөрү кездешет. 

Мисалга алсак: үңкүрлөр, таш-устаканалар, аска бетиндеги сүрөттөр, шаар 

калдыктары, шахфазиль, үйлөрдүн жана короо-жайлардын калдыктары, кулпулар, 

шахталар, мавзолей, минареттер, мечиттер, ирригациялык курулмалар далил боло 

алат. Мындан тышкары Совет бийлигин орнотуудагы басмачылар менен болгон 

күрөштө жана улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги табылган  эстеликтер 

саналат.   

Изилдөө жана казуу мезгилинде табылган эстеликтер дайыма коргооого 

жана эсепке алышкан. Тарыхый эстеликтерди жана маданий мурастарды 

коргоодогу негизги чаралар, Улуу Жибек жолундагы тарыхый жана маданий 

эстеликтерди сактоо жана коргоого алуу талап кылынган. 

Негизги создор: мавзолеи, мунара, экспедиция, караван-сарай, 

архитектуралык эстеликтер, шаар калдыктары, конуштар, музей. 

Аннотация:В статье рассматривается изучение памятников истории и 

культуры на Великом Шелковом пути в 40-50-е годы ХХ в. Изучение памятников 

истории и культуры связаны с именами русских путешественников, военных, 

ученых разных направлений, врачей и краеведов. 

На территории Кыргызстана сосредоточены все типы культурного 

наследия – это стоянки, пещеры, гроты, каменоломни-мастерские, наскальные 

рисунки, поселения, городища, дома-усадьбы, замки, рудники и шахты, мавзолеи, 

минареты, мечети, ирригационные сооружения, а так же памятники, связанные с 

установлением Советской власти, борьбой с басмачеством, воинам, погибшим в 

годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и т.д. Так же наряду с 

разведками и раскопками принимались меры  об охране и учету  памятников. 

Одной из основных задач организации памятников истории и культуры являлась 

пропаганда историко-культурного наследия. Таким образом для сохранения 

памятников истории и культуры требуется бережного отношения, а также 

защита памятников расположенных на Великом Шелковом пути. 

Ключевые слова: мавзолеи, минарет, экспедиция, караван-сарай, 

архитектурные памятники, городища, поселения, музей. 

Abstract: The article deals with the study of historical and cultural monuments on 

the Great Silk Road in the 40-50s of the twentieth century. The study of historical and 

cultural monuments is associated with the names of Russian travelers, military men, 
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scientists of various fields, doctors and local historians. All types of cultural heritage are 

concentrated on the territory of Kyrgyzstan – parking lots, caves, grottos, quarry 

workshops, rock paintings, settlements, settlements, manor houses, castles, mines and 

mines, mausoleums, minarets, mosques, irrigation facilities, as well as monuments 

related to the establishment of Soviet power, the struggle against Basmachi, soldiers who 

died during the Great Patriotic War of 1941-1945, etc. Also, along with exploration and 

excavation, measures were taken to protect and record the monuments. One of the main 

tasks of the organization of historical and cultural monuments was to promote the 

historical and cultural heritage. Thus, the preservation of historical and cultural 

monuments requires careful treatment, as well as protection 

Key words: mausoleums, minaret, expedition, caravanserai, architectural 

monuments, ancient settlements, settlements, museum. 

 

Через Кыргызстан проходила значительная часть Великого Шелкового пути. 

Памятники истории и культуры на Великом Шелковом пути, связано с большим 

количеством памятников, такие как Красная Речка (Невакет), Ак-Бешим (Суяб) и 

Бурана (Баласагун). Эти памятники вошли в список наследия ЮНЕСКО. [1,с.76] 

Изучение памятников истории и культуры относятся ко второй половине 

XIX века. Они связаны с именами русских путешественников, военных, ученых 

разных направлений, врачей, краеведов, которые в своих публикация говорили о 

памятниках археологии, архитектуры, искусства и нумизматических находках. 

Также на территории Кыргызстана сосредоточены все типы культурного 

наследия. К ним относятся: стоянки, пещеры, гроты, каменоломни-мастерские, 

наскальные рисунки, поселения, городища, дома-усадьбы, замки, рудники и шахты, 

мавзолеи, минареты, мечети, ирригационные сооружения, а так же памятники, 

связанные с установлением Советской власти, борьбой с басмачеством, воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и т.д. 

В советское время изучение памятников истории и культуры получает 

широкое развитие с привлечением различных современных для того времени 

методик и техник. Первыми к изучению памятников обращаются М.В. Певцов, В.В. 

Бартольд, Б.П. Денике, А. Ромм, В.Н. Чепелев, что было связано со сталинской 

национальной политикой в конце 30-х – начале 40-х гг. ХХ в. [2,с.48]. В 30 – 40-е 

годы изучались памятники оседлого и кочевого населения северного Кыргызстана. 

В результате, был собран богатейший материал, охватывающий четырех 

тысячелетний период. С 40-х годов началось широкое археологическое изучение 

южного Кыргызстана. 

В 1938-1952 гг. было организовано несколько специальных археологических 

экспедиций под руководством профессора А.Н. Бернштама. Заслуги А.Н. 

Бернштама в изучении истории, археологии и памятников древнего зодчества 

Кыргызстана фундаментальны для исторической науки Кыргызстана. Он применил 

комплексный подход к изучению памятников культуры и истории края, показывая 

самобытный характер исторического развития Кыргызстана, обусловленный 

длительным темпоральным (с I тыс. н.э.) взаимодействием на его территории 

культур кочевнических племен и оседло-земледельческого населения. [3,с.86] 

Сохранению памятников истории и культуры, Совет Народных Комисаров 

Киргизской ССР 11 марта 1940 г. принял Постановление «О состоянии, улучшению 

дела охраны памятников революции,  истории и культуры» на основании, которого 

сохранения культурного наследия  возлагалось  на  областные,  городские  и   

районным  Советы де-путатов трудящихся. 
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Особое место в деле сбережения культурного наследия северного 

Кыргызстана, занимал археологический надзор на строительстве большого  

Чуйского канала, который проводился под руководством А.Н. Бернштама. 

Археологические находки, выявленные в процессе строительства этой 

водной магистрали, позволили, воссоздать историю и культуру этого региона, 

начиная с эпохи бронзы до позднего средневековья. [4,с.27]  

В годы Великой Отечественной войны полоса боевых действий находилась 

на значительном удалении от территории Кыргызстана. Ситуация военного 

времени, диктовали необходимость пропагандистской работы в исследованиях 

историков, археологов, труде музейных работников в изучении памятников 

истории и культуры в местных республиканских Советах, партийных ячейках, 

обкомах, горкомах и райкомах, Коммунистической партии. Именно в годы войны 

возросла роль Кыргызстана, как научно-исследовательской площадки в 

общесоюзном масштабе. 

Видные ученые-историки становились и работниками Политпросвета, 

массовой пропаганды. В лекционной работе участвовали хозяйственные, 

партийные руководители, советские работники. В истории республики оставили 

свой след такие известные личности, как А.В. Вагов, Т. Кулатов, К. Соронбаев, М. 

Токобаев, П.И. Колосов, С.К. Лобынцев, С.В. Ершов. Корифеями, признанными 

авторитетами исторической науки – А.Н. Бернштам, Б.Д. Джамгерчинов, С.И. 

Ильясов и др. пропагандировались исторические знания. [5,с.124] 

Исследования древней истории северного Кыргызстана в годы войны, под 

руководством профессора А.Н. Бернштама, была значительно пополнена коллекция 

Государственного музея краеведения, обогащенная собранным материалом 7 

ноября 1941 г. Была открыта первая научная экспозиция по истории Кыргызстана 

со II тыс. до н. э. до начала ХХ в. Историко-археологический отдел музея возглавил 

А.Н. Бернштам. [6] 

Участниками этой экспедиции – Е.И. Агеевой, И.А. Бенедиктовым, 

И.А.Рощиным, Г.Л. Михельсом был разработан первоначальный план выставки 

музея по археологии и истории. [7,с.129] Тематико-экспозиционный план, 

составленный участниками экспедиции,  был одобрен отделом Востока Эрмитажа.  

Опись археологических находок, собранных на строительстве БЧК, 

насчитывала около 2 000 наименований. Обработка поступавших в музей 

материалов систематически велась М.Е. Массоном. Общее число инвентарных 

номеров археологических коллекций, имевшихся в музее до 1944 г., равнялось 

7560. [8,с.42].  

Во время Великой Отечественной войны выполняли задачу, как по 

глубокому и всестороннему изучению памятников истории и культуры 

кыргызского народа, так и по сбору и сохранности памятников искусства, 

народного творчества, документальных и вещественных источников по истории 

Кыргызстана. [9,с.67.] 

В 1944 г. КиргФАН СССР вместе с Институтом материальной культуры при 

АН СССР организовали и провели Тяньшано-Алайскую экспедицию, 

руководителем которой был А.Н. Бернштам. Ее задачей была широкая разведка и 

проведение раскопок наиболее важных памятников древности в высокогорных 

долинах Атбаши, Арпа, Ак-Сай, бассейнах рек Нарын и Алабука в Центральном 

Тянь-Шане, Кетмень-Тюбинской котловине, Алайской долине, предгорьях 

Чаткальского и Ферганского хребтов на юге республики.  

Экспедиция закончила свою работу в 1948 г. Были открыты пещерные 

стоянки первобытных людей – Чатыр-Куль, Охна, Хайдаркан, Арсланбоб и др., 
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погребения эпохи бронзы – Арпа, курганные могильники сакских, усуньских и 

тюркоязычных племен. Обследовались также поселения античного и 

средневекового периодов: караван-сарай Таш-Рабат, комплекс построек города 

Узген, архитектурные памятники XIX в.  

Во Внутреннем Тянь-Шане было открыто погребение степных пастушеских 

племен эпохи бронзы, обнаружены следы андроновской культуры на юге 

Кыргызстана – в городе Ош. На юге республики А.Н. Бернштамом было проведено 

первое археологическое изучение региона, дана характеристика и периодизация 

находок, связанных с оседлыми поселениями.  

Тяньшано-Алайская экспедиция завершив разведочное исследование 

памятников Кыргызстана, предоставила широкий фронт работ для систематических 

раскопок уже в послевоенный период. А.Н. Бернштам внес огромный вклад в 

исследование не только самого древнего, но и тюркского периода в истории 

Средней Азии. [10,с.86]  

В 1945 г. Массон М.Е., Пугаченкова Г.А проводили глубокое изучение 

гумбеза Манаса с целью составления проекта по его реставрации. [11,с.57]  

Таким образом большое значение для сбережения культурного наследия 

имело Постановление Совета Народных Комиссаров от 14 октября 1948 г. На 

основании этого документа охрана памятников всех типов возлагалась на местные 

Советы депутатов трудящихся. Руководство и контроль за постановкой на учет, 

охране, реставрации и использовании археологических, исторических 

памятников должны были осуществлять комитеты по делам культурно-

просветительных учреждений при Советах Министерств союзных республик. 

[12,с.15]  

31 июля 1950 г. Совет Министров принимает постановление «О мерах 

улучшения охраны памятников культуры». В нем говорилось об организации учета 

памятников и выделении средств на их реставрацию. Приложениям к 

Постановлению был список наиболее ценных памятников культуры Кыргызстана, 

причем гумбез Манаса и Узгенский архитектурный комплекс были отнесены к 

памятникам общесоюзного значения. Этот документ сыграл важнейшую роль в 

активизации деятельности научных и общественных учреждений по охране, 

изучению, пропаганде культурного наследия кыргызского народа. 

Большое внимание охране и учету памятников уделяется с 1954 года, со 

времени организации Академии наук. Наряду с разведками и раскопками 

памятников принимались меры к их охране, причем научные сотрудники опирались 

на поддержку трудящихся масс. Широкая общественность стала надежной опорой 

государства в деле охраны и изучения памятников. [13,с.11] 

15 июля 1965 года было принято постановление о создании 

организационного комитета по подготовке Учредительного Съезда 

Республиканского Общества охраны памятников истории и культуры.  В его состав 

вошли представители государственных органов, архитекторы и краеведы. 

Учредительный съезд общества охраны памятников истории и культуры состоялся 

15 февраля 1966 года.  Одной из основных задач этой организации являлась 

пропаганда историко-культурного наследия. С этой целью издавались специальная 

литература, печатались статьи, в республиканской и местной печати, 

организовывались лекции, экскурсии, выступления по радио и телевидению, 

снимались короткометражные фильмы, посвященные памятникам истории, 

археологии и архитектуры. Большой популярностью пользовался сборник 

«Памятники Киргизстана». На его страницах печатались статьи – 
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ученых, преподавателей, учителей, краеведов, музейных работников, деятелей 

культуры и т. Д. [14,с.19] 

Реставраторы проводили ремонтно-реставрационные работы на мавзолее 

Манаса и башне Бурана. Воссоздали в своей первозданной красоте Узгенский 

архитектурный комплекс и караван-сарай Таш-Рабат. Эти памятники вошли в 

сокровищницу мировой культуры. Благодаря заботе государства, они сохранены 

для будущих поколений. [15,с.48] 

И так современность требует бережного отношения к памятникам истории и 

культуры и широкого их использования в воспитательных, научных и 

туристических целях, а так же сохранение и защита памятников истории и 

культуры, расположенных на Великом Шелковом пути, возможно только при 

поддержке государства и общественности страны. 
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Казак-Кыргыз эл Агартуу институтунун  кыргыз агартуучуларын 

тарбиялоодо ээлеген орду 

 

Аннотация: Макалада Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө жана  

эл агартуу ишине  зор салым кошкон кыргыз агартуучуларынын ишмердүүлүгү, 

Ташкенттеги Кыргыз Агартуу институтун бүтүргөн Касым Тыныстанов, 

Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев жана мамлекеттик ишмер Ишенаалы 

Арабаевдин Октябрь революциясынан кийинки кыргыз элинин коомдук-саясий 

турмушу жана  эл агартуу ишиндеги өзгөчөлүктөр тууралуу баяндаган ―Ак жол‖ 

гезитиндеги макалаларына көз караштар айтылды.  

Негизги сөздөр: Кыргыз интеллигенциясы, Туркестан АССР, Казак-кыргыз 

агартуу институту, Ак жол, илим, билим, Эл агартуу Комиссариаты, маданий 

курулуш, илимий комиссия, Октябрь революциясы. 

 Аннотация: В статье описывается деятельность кыргызских 

просветителей, внесших значительный вклад в становление кыргызской 

государственности и просвещения, общественно-политическая жизнь 

кыргызского народа после Октябрьской революции и особенности просвещения. 

Высказаны мнения по поводу статей в газете «Ак Жол». 

          Ключевые слова: Кыргызская интеллигенция, Туркестанская АССР, 

Казахско-кыргызский институт просвещения, Ак жол, наука, образования, 

Народный комиссариат просвещения, культурное строительство, научная 

комиссия, Октябрская революция. 

 Annotation: The article describes the activities of the Kyrgyz educators who 

made a significant contribution to the formation of the Kyrgyz statehood and education, 

the socio-political life of the Kyrgyz people after the October Revolution and the features 

of education. Opinions were expressed on the articles in the Ak Zhol newspaper.  

 Key words: Kyrgyz intelligentsia, Turkestan ASSR, Kazakh-Kyrgyz Institute of 

Education, Ak Zhol, science, education, People’s Commissariat of Education, cultural 

construction, scientific commission, October Revolution. 

 

1920-1930-жылдары Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө жана  эл 

агартуу ишине зор салым кошкон алгачкы кыргыз агартуучуларынын 

ишмердүүлүгүн  Кыргызстандын  тарыхынын маанилүү бөлүгү катары изилдөө 

актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет.   

 1917-жылы Совет бийлиги орногондон кийин большевиктер партиясы 

социалисттик идеологияны кеңири жайылтууда артыкчылыктуу багыт катары жаңы 

билим берүү системасын түзүү жана өнүктүрүү  негизги тирек болоорун түшүнгөн. 

Буга байланыштуу 20-жылдардын башынан тартып Туркестан чөлкөмүндө 

мугалимдердин улуттук кадрларын  даярдоочу, педагогикалык  билим берүүчү  

жогорку окуу жайларын уюштуруу маселелерине өзгөчө көңүл бурган. [1.  6-б.] 

 1918-жылдан тарта Ташкент шаары-Россия Федерациясынын 

курамындагы Туркестан Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасынын 

борбору болуп, ал жерге  Туркестан Автономиясынын мамлекеттик органдары, 

алардын ичинде Эл Агартуу Комиссариаты жайгашкан.  

 1918-жылы 15-ноябрда Туркестан АССРинин Эл Агартуу Комиссариаты 

казак-кыргыз элинин өкүлдөрүнөн мугалимдерди даярдоочу ―Кыргыз 
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педагогикалык курсун‖, башкача айтканда ―семинариясын‖ ачуу жөнүндө чечим 

кабыл алган. Ташкенттеги бул   Семинария-орто деңгээлдеги окуу жайы 

болгондуктан башталгыч мектептердин  мугалимдерин гана даярдай алган.[2, 34-б.] 

 1919-жылы 1-июлда ―Семинария‖ ―Педагогикалык училищага‖ 

айландырылып, Эл Агартуу Комиссариатынын чакыруусу менен аталган окуу 

жайга  казак-кыргыз жаштарынан  турган 15 адам келген.  Арасында, Октябрь 

революциясына чейин эле кат-сабаты ачылган  кыргыз азаматтары-Базаркул 

Данияров, Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Адигине Рысбеков жана 

Абдусамат Садыковдор  болгон. [5, 26-б.]  1919-окуу жылы аяктаган соң  эл агартуу 

тармагынын тарыхында жаңы бурулуш башталып, 1920-жылы 27-апрелде 

Туркестан АССРинин Эл Агартуу Комиссариатынын жаңы курамы  бекитилген 

жана агартуу институттарын түзүүнүн жаңы жоболору иштелип чыккан. Алардын 

негизинде: 1) К.А.Тимирязев атындагы бүткүл Түркстан улуттарына  орус тилин 

окутуучу мугалимдерди даярдоочу,  2) Кыргыз тилинде окутуучу мугалимдерди 

даярдоочу, 3) ошондой эле өзбек жана  татар тилдеринде окутуучу мугалимдерди 

даярдоочу институттарды  ушул эле жылдын сентябрь айында ачуу белгиленген. 

Туркестан аймагында институттардын ачылышы, билим берүү системасынын  

жаңы моделинин киргизилиши ―маданий революцияны‖ ишке ашыруу 

пландарынын бир бөлүгү болгон.  

  Кыргыз Эл Агартуу институту буга чейин уюшулган педагогикалык 

училищанын базасында төмөндөгү бөлүмдөрдөн:  негизги беш жылдык 

педагогикалык, бир жылдык, мектептен тышкары тарбия берүүчү, китепкана, 

дене тарбия, 1ден 4кө чейинки  эмгек-тажрыйба жана бала-бакчадан турган. [4,  

2-б.] 

 1920-жылы 15-августта  Кыргыз Эл Агартуу институтун уюштуруу үчүн 

дайындалган комитеттин жыйынында педагогикалык училищанын баардык 

окутуучулары жана окуучулары институттун жобосуна ылайык 1-сентябрдан 

тартып жаңы окуу жайдын карамагына өткөрүлө турганы белгиленген.[5,  28-б.]  

 Институт Кыргызстан менен Казакстанда жалпы билим берүү 

системасынын калыптанышына жана  өнүгүшүнө шарт түзгөн алгачкы окуу жай 

болгон.   

 Билимге суусаган жаштардын башын кошкон институттагы кыргыз 

окуучулары  Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев 

алгачкы күндөрдөн тартып бирдей кызыкчылыкты-профессионалдык жактан 

өсүүнү көздөшүп, кыргыз элинин кат-сабатын ачууну  максат кылышкан. 

 Бүткүл Түркстанда, анын ичинде казактар менен кыргыздардын арасында  

сабаттуу адамдар аз болгондуктан,  Агартуу институтунан билим алган  

мугалимдер аймакта илим-билимдин жайылышына алгачкы чыйырды салышкан. 

Орусия империясынын университеттеринен билим алган казак 

интеллигенциясынын өкүлдөрү жана Ташкенттеги мугалимдер семинариясын 

бүтүргөн окутуучулар кеңири тартылган.  

 Казак тилиндеги ―Ак жол‖ гезитине 1921-жылы 16-январда институттун 

директору А.Табынбаев: институт-Туркестан тарыхына жазыла турган окуу жай 

экендигин, андыктан  казак-кыргыз жаштары башталгыч билимден жогорку 

билимге чейин өз эне-тилинде билим алууга жана  мезгилдин катаалдыгын шылтоо 

кылбоого чакырган макаласын   жарыялаган. [2. 34-35-б.] 

 Ташкенттеги Кыргыз Агартуу институтун 1923-жылы мөөнөтүнөн мурда 

бүткөн  окуучулардын бири эл агартуу ишине эбегейсиз зор эмгек сиңирген жана 

жүздөгөн кыргыз балдарын билим уясынан  учурган таасын педагог Базаркул 

Данияров болгон.[6. 288-б.] Ал институтта окуп жүргөн мезгилинде  эле казак 
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илимий комиссиясынын ишмердүүлүгүнө аралашып,  1923-жылы көрүнүктүү казак 

окумуштуулары менен бирге уюшулган этнографиялык экспедициянын курамында  

казак элинин тарыхый, маданий баалуулуктарын изилдөөгө катышкан. Бул 

экспедицияга катышуу Базаркул Данияровдун  илимий тажрыйба топтоосуна 

өбөлгө болгон. 1924-жылы ачылган Кыргыз илимий комиссиясында топтогон 

тажрыйбасынын жардамы менен тапшырылган  иштерди ийгиликтүү алып барган. 

 Базаркул Данияровдун  Октябрь революциясынан кийинки кыргыз элинин 

коомдук-саясий турмушуна жана  эл агартуу ишине объективдүү баа берип, кыргыз 

эли үчүн күйүп-бышкан  көз караштары ―Ак жол‖ гезитине жарыяланып турган.  

Мезгилден уттурбай,  ар бир улут сабатсыздыгын жоюу үчүн жан-далбастап жаткан 

мезгилде кыргыз жаштары ―Ак жол‖ гезити аркылуу карапайым элдин арасына  

агартуучулуктун максаты менен зарылдыгын жайылтуу керектигин  көрсөткөн.[2.  

161-162-б.]   Алардын бири Ишенаалы Арабаев маданий курулушка аттанган казак-

кыргыз эли  Агартуу институтунан – сабаттуу, жаңычыл мугалимдерди, жаңы 

маданияттын жол баштоочуларын, караңгы элди куткаруучу эмгекчил, арыбай-

талбай иштей турган окутуучуларды күтөөрүн  ―Ак жол‖ гезити аркылуу 

карапайым  элге жеткирген.[2.  156-157-б.]  

 Осмонкул Алиев 1923-жылы 4-декабрда ―Ак жол‖ гезитине Эл Агартуу 

Комиссариатынын чогулушунун жүрүшүндө кабыл алынган чечимдерди 

жарыялаган. Анда, казак элине салыштырмалуу кыргыздарда сабаттуулар  аз санда 

болуп, маданияты артта калып жаткандыгын,  тоо арасында жашаган кыргыздарды 

маданиятка жакындатып, эл арасына кат-сабат үйрөтүү казак-кыргыз  

агартуучуларынын  милдети экендигин, билимге үйрөтүүдө алды менен өз эне 

тилинде мектептерди жана мугалимдерди даярдоо, өз эне тилинде окуу куралдары 

менен алиппесин түзүү, эл ичинде кеңири тараган ―Манас‖, ―Семетей‖ эпосторун 

бастырып чыгаруу иштери казак-кыргыз илимий комиссиясына тапшырылгандыгы 

билдирилген.[2. 158-159-б.] Макалада сабатсыздык менен күрөшүүдө дээрлик 

жокко эсе окуу куралдарынын, окутуучулардын  жетишсиздигинен, экономикалык 

кризистен  улам кыйын акыбалда турганы чагылдырылган. Ошону менен бирге 

Октябрь төңкөрүшү жардыларга эркиндик,  теңдик тартуулап, илим-билимге  жол 

ачкандыгын эскертип, алдыга кадам таштоого чакырган.  

 Кыргыз Агартуу институтунун тарбиялануучусу жана көрүнүктүү 

окумуштуу – Касым Тыныстанов аталган институтту Базаркул Данияров, Осмонкул 

Алиевдерден бир жыл кеч аяктаган. Анын эл агартуу ишмердүүлүгү окуу жайда 

окуп жүргөн мезгилде  башталып, казак-кыргыз илимий комиссиясынын мүчөсү 

катары  илимге аралаша баштаган. 1923-жылы  кара-кыргыз илимий-методикалык 

советинин курамында иштеп,  биринчи класстын окуу китебин түзгөн. Ташкентте 

казак-кыргыздар үчүн жарык көрүп турган ―Чолпон‖, ―Жаш кайрат‖ аттуу 

журналдардын редколлегиясынын мүчөсү болгон жана 1924-жылы ―Жаш кайрат‖ 

журналына ―Мариям менен көл боюнда‖ аттуу аңгемесин жарыялаган. Ошол 

мезгилде жазылган ырларын 1925-жылы Москва шаарынын басмаканасынан 

―Касым ырларынын жыйнагы‖ деген аталышында чыгарып, анын баш сөзүн 

Базаркул Данияров жазган. [2. 45-б.] Анда Касымдын ырлары кыргыз адабиятына 

негиз гана салбастан, кыргыз тарыхы, маданияты жана кыргыздын дүйнө таанымы 

менен башка элдерди тааныштыраары белгиленген. 

 Кыргыз Илимдер Академиясы түзүлгөнгө чейин эле кыргыз элинин 

чыгаан  инсандары-Ишенаалы Арабаев, Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, 

Осмонкул Алиев ж.б.лар кыргыз алфавитин жана  алиппесин, башталгыч 

класстардын окуучулары жана сабатсыз калктын катмары үчүн  окуу китептерин  

түзүү багытында иштерди жүргүзүшкөн.  
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 Ташкенттеги Казак-Кыргыз эл Агартуу институтун 1923-жылы Осмонкул 

Алиев, Базаркул Данияров, Адигине Ырысбеков, 1924-жылы Касым Тыныстанов, 

1925-жылы Жоробек Сарногоев, Мурат Салихов, 1928-жылы Кусеин Карасаев, 

Токо Абдрахманов, Жапар Шүкүров сыктуу алгачкы агартуучулар бүтүрүшүп, 

кийин кыргыз илим-билимин өнүктүрүүгө ири салым кошкон кыргыз 

интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрү болуп калышкан. [3.  158-б.]  

 Ошентип, Ташкенттеги Казак-Кыргыз Агартуу институту кыргыз илим-

билимин негиздөөчү алгачкы интеллигентерди тарбиялап чыгарган окуу жайы 

катары кыргыз тарыхында орунду ээлейт.  
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Сайпидинова К.С 

Ж.Баласагын атындагы КУУ/  

 

Кыргыздардын ҥй-бҥлө жана нике маселелери (1920-1930-жж) 

  

 Аннотация. Макалада Совет мезгилинин алгачкы жылдарында, 1920-30-

жылдарындагы кыргыздардын үй бүлө жана нике маселелери каралган. Адат 

жана каада салт менен жөнгө салынып келген үй бүлө мамилелеринин Октябрь 

революциясынын жеңишинен кийинки өзгөрүүлөрү, Совет бийлигинин үй бүлө 

жана никеге карата киргизген мыйзамдары, тыюу салуулары чагылдырылган. 

Кыргыз үй-бүлөсү, жалпы эле үй-бүлө сыяктуу эле, өзүнүн узак доорунда 

өзгөрүүсүз калган эмес. Кыргыз үй-бүлөсүнүн тарыхын жок дегенде бири-бирине 

тектеш кыргыз уруулары жөнүндө ишенимдүү айта ала турган мезгилден гана 

баштоо тарыхый көз карашты жасалма түрдө тарытуу дегендикке жатат, 

анткени кыргыз уруулары өзүнө мүнөздүү коомдук-үй-бүлөлүк мамилелери менен 

калыптанган. Демек, кыргыз үй-бүлөсүнүн түпкү теги байыркы доорлорго, 

алгачкы общиналык түзүлүштүн этабында турган этникалык жамааттардын 

жашап өткөн дооруна барып такалат, анын негизинде уруулардын калыптанышы 

кийин кыргыз элин түзгөн.Ал эми XX кылымдын 20-30-жылдары СССР элдеринин, 

анын ичинде кыргыздардын турмушундагы бурулуш учур болуп, салттуу элдик 

маданият бир жагында калса, экинчи жагынан жаңы коомдук түзүлүш 

орногондон кийин тез өзгөрүүлөр башталган. 

 Негизги сөздөр: үй бүлө, нике, Совет бийлиги, адат, каада салт, советтик 

үй бүлө. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы семьи и брака кыргызов в 

первые годы советской власти т.е. 1920-30-е годы. В нем отражены изменения в 

семейных отношениях после победы Октябрьской революции, законы и запреты, 

введенные советской властью в отношении семьи и брака, которые 

регулировались обычаями и традициями. Кыргызская семья, как и семья в целом, за 

свою долгую историю не осталась неизменной. Начинать историю кыргызской 

семьи только в то время, когда мы можем с уверенностью сказать хотя бы о 

родственных кыргызских племенах, значит искусственно сужать историческую 

перспективу, ибо кыргызские племена формируются собственными социально-

родственными отношениями. Таким образом, истоки кыргызской семьи восходят 

к глубокой древности, к эпохе этнических общностей на этапе первого общинного 

строя, на основе которого формирование племен впоследствии сформировало 

кыргызский народ. С одной стороны осталась народная культура, а с другой 

начались быстрые изменения после установления нового общественного строя. 

1920-е и 1930-е годы стали переломными в жизни народов СССР, в том числе и 

кыргызов, с появлением нового общественного строя. 

 Ключевые слова: семья, брак, советская власть, обычай, обряд, советская 

семья. 

  

Кыргыз этнография илиминде кыргыздардын үй-бүлөө турмушун изилдөө, 

үйрөнүү эң маанилүү орундардын бири болуп саналат. Кыргызстанда азыркы үй-

бүлө укугунун калыптанышы, биздин оюбузча, никени жана үй-бүлөнү жөнгө 

салуу процесстерин терең изилдөөсүз мүмкүн эмес. Кыргыздардын каада (адат) 

укугу же «көчмөн цивилизациясынын мыйзамы» деп аталган шарттарында узак 

убакыт бою өнүгүп келе жаткан мамилелери, Кыргызстандын Россиянын курамына 

киргенге чейин (XIX кылымдын 2-жарымы) негизинен, каада-салт менен жөнгө 

салынган. Кыргызстандын аймагында Россиянын курамына киргенден кийин 

Россия империясынын мыйзамдары, 1917-жылдагы революциядан кийин Совет 

мамлекетинин мыйзамдары каада-салттар менен бирге күчүндө болгон. Бул 

мезгилде никенин жалпы теориялык укуктук маселелерин караган окумуштуулар 

Фридрих Энгельстин «Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин келип 

чыгышы» аттуу эмгегин негиз кылып алышкан [1]. 

Совет доору мамлекеттин нике-үй-бүлө мамилелерине, жарандардын жеке 

жашоосуна түздөн-түз кийлигишүүсү менен мүнөздөлгөн. Азыркы учурда мыйзам 

үй-бүлө мүчөлөрүнө өз мамилелерин жөнгө салуу эркиндигин берүү багытында 

баратат, башкача айтканда, заманбап реалдуулуктарды талдоо үй-бүлөлүк укук 

жеке укук тармагында логикалык жактан туура келерин көрсөтүп турат. Коомдук 

мамилелердин өнүгүшүнө байланыштуу коом да өзгөрүүлөргө дуушар болуп, ал өз 

кезегинде бүтүндөй кыргыздардын каада укугунун модификацияланышынан 

көрүнүп турат. 

 Азыркы учурда салттуу коомдун кыйроого учурашы бир катар көйгөйлөргө 

алып келди, мисалы, үй-бүлө куруу мотивинин өзгөрүшү, ажырашуулардын 

жогорку пайызы, өсүп келе жаткан муун арасында адамдардын ортосундагы 

салттуу эмес мамилелердин идеяларынын таралышы, ата-энелердин балдарын 

тарбиялоодон жана багуудан баш тартуусу, үй-бүлө ичиндеги мамилелердин адеп-

ахлактык деңгээлинин көйгөйү, баалуулук кан байланыштарынын, анын ичинде 

туугандык өз ара жоопкерчиликтин баалуулуктарынын солгундашы, үй-бүлөлүк 

чыр-чатактын күчөшү ж.б.у.с. Нике жана үй-бүлө мамилелеринде болуп жаткан 

өзгөрүүлөрдү талдоо мыйзам негизги инструмент бойдон кала турган бул маселеге 
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комплекстүү мамиле кылуу зарыл экенин көрсөтүп турат. Мыйзам чыгаруучунун 

милдеттеринин бири – мамлекет укуктук, мамлекет тарабынан корголгон мүнөз 

бере ала турган үрп-адаттарды аныктоо аркылуу бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун 

издөө аракети. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-беренесинин 1-

пунктунда ―Элдик үрп-адаттар жана каада-салттар мамлекет тарабынан колдоого 

алынат‖ деп белгиленген [2]. Бирок буга чейинки тарыхый тажрыйбаны изилдебей 

туруп, мамлекеттик үй-бүлө саясатын калыптандыруу, нике жана үй-бүлөлүк 

мамилелерди жөнгө салуучу эффективдүү мыйзамдык базаны түзүү кыйынга турат.  

 Кыргыз үй-бүлөсү, жалпы эле үй-бүлө сыяктуу эле, өзүнүн узак доорунда 

өзгөрүүсүз калган эмес. Кыргыз үй-бүлөсүнүн тарыхын жок дегенде бири-бирине 

тектеш кыргыз уруулары жөнүндө ишенимдүү айта ала турган мезгилден гана 

баштоо тарыхый көз карашты жасалма түрдө тарытуу дегендикке жатат, анткени 

кыргыз уруулары өзүнө мүнөздүү коомдук-үй-бүлөлүк мамилелери менен 

калыптанган. Демек, кыргыз үй-бүлөсүнүн түпкү теги байыркы доорлорго, алгачкы 

общиналык түзүлүштүн этабында турган этникалык жамааттардын жашап өткөн 

дооруна барып такалат, анын негизинде уруулардын калыптанышы кийин кыргыз 

элин түзгөн. 

 Кыргыз таптык коомдо үй-бүлөнүн өнүгүшүнүн акыркы этабы XIX 

кылымдын экинчи жарымын, XX кылымдын башын камтыйт. Ошол мезгилдеги 

коомдук мамилелердин негизин көчмөн малчылыкка жана патриархалдык уруулук 

турмушка негизделген патриархалдык-феодалдык мамилелер түзгөн. Бирок 

Кыргызстандын Россиянын курамына киришине жана кыргыз экономикасына 

капиталисттик мамилелердин акырындык менен киришине байланыштуу, өзгөчө 

XX кылымдан баштап кыргыз ак сөөктөрүнүн үй-бүлөлөрүнүн – манаптардын жана 

байлардын буржуазиялык үй-бүлөлөргө жарым-жартылай бузулуу процесси 

башталган (бирок, олуттуу өнүгүүгө үлгүргөн эмес). Акырындык менен өнүгүп 

жаткан буржуазиялык мамилелер өтө аз деңгээлде карапайым малчылардын жана 

дыйкандардын үй-бүлөлөрүнө да таасирин тийгизген. Үй-бүлөнүн эки негизги түрү 

абсолюттук басымдуулук кылган: феодалдык үй-бүлө жана дыйкан үй-бүлө. Ар 

кандай социалдык катмарга кирген кыргыз үй-бүлөлөрү тигил же бул даражада 

Кыргызстанга кирип келе жаткан алдыңкы орус маданиятынын пайдалуу таасирин 

башынан өткөрүшкөн. 

 Патриархалдык-феодалдык коомдо үй-бүлөнүн ар түрдүү түрлөрүнүн 

болушунун бул этабы жана буржуазиялык жана пролетардык үй-бүлөнүн пайда 

боло баштаган биринчи бутактары 1917-жылдын октябрында аяктаган. Бир катар 

себептерден улам бул этапка мүнөздүү болгон үй-бүлөлүк турмуштун көптөгөн 

кубулуштары 1920-жылдардын аягына чейин сакталып, андан кийин акырындык 

менен эскире баштаган. Бул Коммунисттик партия менен Совет өкмөтүнүн айыл 

чарбасын толук коллективдештирүү жана патриархалдык-феодалдык жана 

буржуазиялык идеологияны жана реакциячыл салттарды алып жүрүүчү акыркы 

эксплуататордук таптарды – манаптарды жана бектерди жок кылуу боюнча 

саясатын турмушка ашыруу менен шартталган. Үй-бүлөлүк мамилелердин 

өнүгүшүнө индустриялаштыруу жана маданий резолюция саясаты да чоң таасирин 

тийгизген. 

 Совет доорунда кыргыздардын никелешүүсүнүн нормаларын биринчилерден 

болуп изилдеген окумуштуу Н.П.Дыренкова, ―кыргыздарда никенин нормалары 

тууганчылык системасы менен тыгыз байланышта болгон, алар жетинчи муундан 

кем эмес аял алуу салтын сактап келишет‖ деп белгилеген [3]. 
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 XX кылымдын 20-30-жылдары СССР элдеринин турмушундагы бурулуш 

учур болуп, салттуу элдик маданият бир жагында калса, экинчи жагынан жаңы 

коомдук түзүлүш орногондон кийин тез өзгөрүүлөр башталган. 

 Бул мезгилде трансформация жана ал тургай анын көптөгөн элементтеринин 

жок болушу, жаңы өзгөчөлүктөрдүн пайда болушу, көбүнчө күч менен 

имплантацияланган. Демек, ошол кездеги этнографиялык изилдөөлөр илим үчүн 

абдан маанилүү. 

 Жаңы коомдук түзүлүшкө өтүү менен кыргыздарда жаңы типтеги үй-бүлө 

уюму — социалисттик үй-бүлө пайда болгон. Бул кайра куруу өндүрүштүн 

ресурстарына жеке менчиктин жоюлушу, өндүрүштүн жаңы формаларынын 

орношу, өндүрүштүн жаңы формаларынын жана социалисттик мамилелердин 

орношу, социалисттик интернационализмдин кеңири кулач жаюусу менен 

мүнөздөлөт. 

 Советтер Союзунда социалисттик үй-бүлөнүн түзүлүшү социалисттик 

курулуштун принциптери жана жаңы үй бүлөнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү 

талап кылган субъективдүү жана объективдүү шарттарда өткөн. Үй-бүлө жана нике 

мамилелерин түзүүнүн жаңы этабы коом алдында жаңы суроолорду жараткан. 

Жаңы үй-бүлө саясаты аялды дээрлик эркектин деңгээлине жана үй-бүлөнүн 

социологиялык өнүгүшү менен аялдардын социалдык жана саясий укуктары 

көтөргөн. Себеби социализмди иш жүзүнө ашыруу үчүн коомдогу жана үй-

бүлөдөгү гендердик тецсиздикти жоюу зарыл болгон. 1917-жылы биринчи закон 

чыгаруучу актылардын бири болгон «Нике жана үй-бүлө жөнүндө» декрет кабыл 

алынып, анда үй-бүлө жана нике мамилелеринин принциптери: моногамия, 

ыктыярдуу нике, калың, жубайлардын минималдуу жашы (аял 16 жаш, эркек 18 

жашта), ажырашуу эркиндиги ж.б. камтылган. Бул негизги жоболор диний 

нормаларга, буга чейинки үй-бүлөгө жана никеге болгон мамилеге ачык эле карама-

каршы келген. Совет бийлиги орногондон кийин ЗАГСта катталган нике 

мыйзамдуу деп эсептелген. 

 Үй-бүлө жана нике чөйрөсүндөгү кардиналдык реформалар Борбордук Азия 

элдеринин улуттук-маданий жана турмуштук өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

иштелип чыкканы менен, аларды сиңирүү кыйын болгон жана жаңы үй-бүлөнүн 

түзүлүшүнө чоң таасирин тийгизген. 1921-жылы ТүркЦИК чөлкөмдө калыңды 

жоюу жана нике курагын жогорулатуу жөнүндө декрет кабыл алып, Кыргызстанда 

бул документ 1925-жылы күчүнө кирген. Юридикалык органдар тарабынан кыздын 

акысын төлөөгө тыюу салуу жана бул мыйзам бузуу үчүн кылмыш 

жоопкерчилигине тартуу түрк элдери үчүн аялдарды социалдык жактан бошотуу 

маселесинде чыныгы революциялык чара болгон. Жашы жете элек жаштардын 

көптүгүнө жана никеге туруусуна тыюу салуу, үй-бүлө мыйзамдарында сексуалдык 

жана улуттук теңчиликти эске албаганда, бирдей маанилүү болгон. Мына ушул 

кайра түзүүлөрдүн бардыгы, ошондой эле 1918-жылы нике жана үй-бүлө 

жөнүндөгү советтик биринчи кодекстин жарыкка чыгышы 1936-жылга чейин Совет 

өкмөтү үй-бүлөнү позитивдүү күч деп эсептебеген буржуазиялык идеологиянын 

карама-каршылыгын далилдейт [4]. 

 Совет бийлиги орногон алгачкы жылдардагы иш-аракети көп аял алууну, 

кыз алуу жөрөлгөсүн жоюуга, нике жашын көтөрүүгө багытталган. Кыргыз 

аялдарын боштондукка чыгаруу үчүн күрөшүү максатында атайын аялдар 

бөлүмдөрү ачылып, алар эрте турмушка чыгууга, көп аял алууга, калың каада-

салттарга ж.б. арналган Ошентип, күчтүү патриархалдык жашоо образына ээ 

болгон кыргыз үй-бүлөсү терең таасирге дуушар болгон, бул үй-бүлө жана нике 

мамилелеринде гана эмес, үй-бүлө формасынын өзүндө да чагылдырылган. 
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Кыргызстандагы нике мамилелеринин ички системасындагы түп-тамырынан бери 

өзгөрүү кыргыз аялынын коомдук турмушка маанисинин жана катышуусунун, 

анын экономикалык өз алдынчалыгынын өсүшүнө түздөн-түз көз каранды болгон. 

Мыйзамдын бардык жоболоруна карабастан, революциядан кийинки жылдарда 

кыргыз үй-бүлөлөрүндө эрте турмушка чыгуу, ал тургай көп аял алуу дагы эле 

кеңири тараган. Калың институтунун генезисин изилдеген, Н.А. Кисляковдун көз 

карашы боюнча сеп берүү, калын маселелери, патриархалдык мамилелердин 

өнүгүшү менен бирге өзүнүн олуттуу өнүгүүсүнө жеткен жана сакталып кала 

берген [5]. 1926-жылдагы калктын абсолюттук каттоосу көрсөткөндөй, 15 жашка 

чейинки кыргыз кыздарынын жалпы санынын ичинен 28,6% мурда эле калыпта 

болгон, ал эми бүткүл Советтер Союзу боюнча бул көрсөткүч 0,9% түзгөн. 

 Кыргыздардын муундар ортосундагы мамилелерде дагы эле бир катар каада-

салттар, көз караштар жана адаттар сакталып келген. Бул тууралуу Ф.А. Фиелструп 

өзүнүн эмгегинде– «адат укугуна ылайык, мурунку доорлордо көчмөн элдерде нике 

иш жүзүндө кол тийбес болгон. Демек, мисалы, балдарды тарбиялоо улууларды 

урматтоо духунда жүргүзүлгөн. Жаштайынан эле кыргыздарга кынтыксыз баш 

ийүү, улуулардын пикирин урматтоо, кунт коюу менен мамиле кылуу түшүнүктөрү 

калыптанган деп жазган.[6] 

 Ошентип, Совет бийлигинин ар түрдүү коомдук чөйрөлөрдөгү кайра 

түзүүлөрүнүн таасири астында үй-бүлө жана нике мамилелеринде бир катар 

өзгөрүүлөр болгон. Алардын бири – кыргыз аялынын эмансипациясы жана коомдук 

процесстерде аял менен эркектин позицияларын жана укуктарын теңдештирүү 

болгон. 
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Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасы. 

Кыргызстандын интеллигенциясынын постсоветтик историографиясынын 

айрым маселелери. 

 

Аннотация: Макалада интеллигенттаануу илиминин калыптанышы, 
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историографиясынын постсоветтик мезгилдеги өнүгүшүнө анализ берилет. 

Ошондой эле, Кыргызстандын интеллигенциясынын тарыхына, авторлордун 

жаңы көз караштары дагы талдоого алынган. 

Өзөктүү сөздөр: Интеллигенция, советтик  интеллигенция,  Кырзстандын 

интеллигенциясы, айыл интеллигенциясы, генезис, тарых, теория, тажрыйба, 

историограифия, постсоветтик историография, тарыхчы изилдөөчүлөр, 

эмгектер. 

Аннотация: В статье анализируется развитие историографии проблемы в 

постсоветский период, высказываются авторские взгляды на становление и 

развитие Интеллигентоведение. Также анализируются новые взгляды авторов на 

историю интеллигенции Кыргызстана. 

Ключевые слова: Интеллигенция, советская интеллигенция, кыргызская 

интеллигенция, сельская интеллигенция, генезис, история, теория, практика, 

историография, постсоветская историография, историки, труды. 

Annotation: The article analyzes the development of the historiography of the 

problem in the post-Soviet period, expresses the author’s views on the formation and 

development of intellectual studies. It also analyzes the authors’ new views on the history 

of the intelligentsia of Kyrgyzstan. 

Key words: Intelligentsia, Soviet intelligentsia, Kyrgyz intelligentsia, rural 

intelligentsia, genesis, history, theory, practice, historiography, post-Soviet 

historiography, historians, works. 

 

Өткөн кылымдын 90-жылдарынын башынан баштап, постсоветтик 

мейкиндиктеги  маалымдуулуктун, архивдердеги мурда жашыруун режимдеги 

фонддордун материалдарынын изилдөөчүлөр үчүн ачылышы жана бул тармактагы 

дүйнөлүк тарыхтагы тажрыйбага таянып историографияда жаңы багыт – 

интеллигенттаануу (Интеллигентоведение) илими пайда болду. [2] Бул илим 

жөнүндө окумуштуулардын көз караштары да ар башка. Ошондуктан алардын 

пикирлерин, көз караштарын  талдап, алар али бир илимий тыянакка келе 

электигин байкоого  болот. Кээ бир окумуштуулар 1990-жылдардын аягында 

Орусиянын илиминде пайда болгон гуманитардык илимдер аралык изилдөөлөрдүн 

атайын багыты катары карашса, айрымдары  интеллигенциянын проблемаларына 

арналган дисциплиналар (тарых, культурология, философия, социология ж. Б.) 

аралык иликтөөлөрдүн калыптанып калган аталышы деп аныкташат. [16],[17].  

―Интеллигенция‖ деген терминдин  пайда болгонуна көп убакыт өткөнүнө 

карабастан анын  негизги  маңызы жана анын коомдогу ролу жөнүндө илимде ар 

кандай пикирлер, көз караштар айтылып келет.         

Интеллигенциянын теориясы, практикасы жана тарыхы боюнча советтик 

историографиянын библиографиясы бай жана хронологиясы да узак убакытты өз 

ичине камтыйт. XX кылымдын орто ченинен баштап, интеллигенциянын 

проблемалары культурологиялық аспекте активдүү изилдене баштага нын 

историографиялык эмгектерде белгиленип жүрөт. 

XX кылымдагы интеллигенциянын жалпы проблемаларын жана анын 

бөлүктөрүнүн бай тажрыйбасын чагылдырган эмгектерден сырткары проблема  

боюнча атайын историографиялык эмгектер: Л.М.Зак, М.Е.Главацкий, 

В.Т.Ермаков, А.В.Воронцов, Л.В.Иванова, В.С.Волков, Л.И.Пыстиной, 

Т.Н.Осташко И.А.Лутохина ж. Б. Окумуштуулар тарабынан жазылган.  

Интеллигенттаануу илими ошол мурдагы интеллигенциянын 

историографиясынын негизинде жана азыркы жаңы тарыхый шартта өнүгүп жаткан 
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коомдук илимдер аралык иликтөөлөрдүн контекстинде пайда болгон 

интеллигенциянын историографиясы деп кароого болот. 

Алгачкы эмгектерде интеллигенциянын проблемалары маданий 

революциянын контекстинде изилденген. 

Интеллигенция темасы Кыргызстандын тарых илиминде өзүнчө проблема  

катары өткөн кылымдын 50-жылдарынан баштап изилдене баштаган. Ошол 

мезгилден баштап, XX кылымдын 80-жылдарынын экинчи жарымына чейин жарык 

көргөн эмгектердин авторлору Кыргызстанда Октябрь революциясына, 

социалисттик түзүлүшкө чейин интелли генция болгон эмес деген жыйынтык 

чыгарып  келишкен.       

Атамекендик тарыхта интеллигенция проблемасына арналган  алгачкы 

эмгектер  маданий революциянын контекстинде же   билим берүү  системасынын 

калыптанышы, өнүгүшү  тагыраагы педагогикалык кадрлардын – педагогикалык  

интеллигенциянын пайда болушу, калыптанышы, динамикасын анын 

практикасынын тарыхын изилдөө менен башталган десек болот. Жалпысынан 

алганда, Кыргызстандын  интеллигенциясынын советтик  историографиясы кенен.  

1990-жылдардын экинчи жарымынан баштап, интеллигенциянын генезиси, 

калып танышы, өнүгүшү, анын өкүлдөрүнүн улуттук мамлекетти куруудагы ролу, 

массалык репрессия мезгилиндеги интеллигенциянын абалы, советтик жана 

постсоветтик модернизациялар учурундагы интеллигенциянын коомдук 

структурада ээлеген орду, анын сандык жана сапаттык өсүшү, жаратмандык 

ишмердигин, интеллигенциянын өлкөнүн социалдық-экономикалык өнүгушүндөгү 

салымын  чагылдырган, бийлик менен интеллигенциянын карым-катнашын жана 

башка проблемалаларын, али илимий айлампага кире элек архивдик булактарга 

таянып, тарых илиминдеги объективдүүлүк, илимий принциптердин негизинде 

далалат кылып, жаңы көз караштагы, жаңычылдыгы менен мурдагы эмгектерден 

айырмаланган кандидаттык жана докторлук диссертациялар корголуп, статьялар 

жана монографиялык эмгектер тарыхчы- изилдөөчүлөр: 3.К.Курманов [10] 

Г.Д.Курумбаева [13], Э.Ж.Маанаев [14], [15], К.А.Мусабаева [17], В.М.Плоских 

[18], С.В.Плоских [19], А.Т.Жанакеева [3], Ж.Д.Самиева [20], [21], [22] ж. Б. 

Тарабынан жарык көрдү.  

Мекенибиздин агрардык мүнөзүн, экономикада  айыл- чарба секторунун 

приоритеттүүлүгүн жана демографиялык жактан караганда республиканын 

калкынын көбүн айыл калкы түзөрүн эсепке алсак, тарыхчы К.Мусабаеванын 

«Сельская интеллигенция Кыргызстана (1985-2005 гг.)» деген эмгеги өзүнчө 

историографиялык анализге арзыйт. Бул эмгек Кыргызстандын 

историографиясында айыл интеллигенциясын комплекстүү изилдеген алгачкы 

эмгек болуп саналат.  

Анда, автор, кайра куруу мезгилинен баштап, 2005-жылга чейинки 

аралыктагы айыл интеллигенциясынын айыл калкынын социалдык 

структурасындагы ордун, анын социалдык-статистикалык портретин, айыл чарбасы 

үчүн кадрларды даярдоонун динамикасын, айыл интеллигенциясынын өндүрүштүк 

жана коомдук-саясий ишмердигин, Кыргызстандын айыл жерлериндеги 

социомаданий мейкиндигиндеги ролун  статистикалык маалыматтарды кенен 

пайдалануу менен  изилдеген.  

Мусабаева Россиялык белгилүү окумуштуулар Т.И.Заславскаянын [4] жана 

Н.Е.Тихонованын [30] изилдөөлөрүнө таянып, Кыргызстандын айыл 

интеллигенциясынын материалдык жана саясий артыкчылыгы боюнча үч деңгээлге 

(жогорку, ортоңку, төмөнкү) жана профессионалдык белгиси боюнча да үч 

группага (башкаруучу, өндүрүштүк, өндүрүштүк эмес) бөлгөн. Автор, айыл 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

272 
 

интеллигенциясына өзүнүн «айыл интеллигенциясы – ар түрдүү квалификациядагы 

акыл эмгеги менен мамлекеттик, фермердик, кооперативдик, акционердик жана 

башка айыл жерлериндеги уюмдарда эмгектенген административдик-башкаруучу 

жана маданий-тарбиялоочу функцияларды аткарган жогорку жана атайын орто 

билимдүү адамдардын чоң тобу», [17] – деген аныктама берген. Биздин 

пикирибизде автордун бул  аныктамасы айыл интеллигенциясынын башкаруучулук 

жана тарбиялык функциясын баса  белгилеп, өндүрүштүк ишмердигин четке 

калтырып, айылдагы өндүрүштүк эмес тармактарда эмгектенген интеллигенциянын 

ролун жарым-жартылай гана камтып калган. Автор, айыл интеллигенциясын саясий 

жана материалдык артыкчылыгы боюнча окурмандарды анча ынандыра бербеген 

үч деңгээлге бөлгөн. Эмгектеги  айыл интеллигенциясынын статистикалык‖ 

портретин‖ эмгектин жетишкендиги катары кароого болот. 

Интеллигенциянын тарыхын иликтөөдөгү жаңы багыт катарында окумуштуу 

–тарыхчылардын, адабиятчылардын, публицисттердин жана журналисттердин 

интеллигенциянын жаратман өкүлдөрүнүн, улуттук интеллигенциясынын 

лидерлеринин өмүрүн жана алардын Ата Мекен алдында ар кандай коомдук-саясий 

жана тарыхый шарттарда өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн курууда жана бекемдөөдө, 

социалисттик экономиканы түзүүдө, маданий-руханий өнүгүштө, билим-илим 

тармагындагы сиңирген жаратман ишмердигин чагылдырган эмгектердин пайда 

болушун айтууга болот.  

Айрыкча, интеллигенциянын Россиялык окумуштуу А.Соколовдун 

аныктамасы боюнча XX кылымдын башындагы революциячыл, кылымдын 

биринчи жарымындагы советтик баатырдык муунунун трагедиялуу тагдырга туш 

болгон өкүлдөрүнүн тарыхтагы ордун  тактап, алардын эл алдында ыйыктыгын, 

түбөлүктүүлүгүн калыбына келтирүү кайра куруу процессинен башталган. Айтып 

койчу нерсе, баарыбызга белгилүү болгондой, 1950- жылдардын экинчи 

жарымынан баштап, XX кылымдын 20-30-жылдарындагы  улуттук , саясий 

элитанын өкүлдөрүнүн жана алардын эмгектеринин,интеллектуалдык 

мурастарынын  акталганына қарабастан, алардын өмүрү, ишмердиги тарыхтагы 

орду аныкталбастан жана эмгектери жарыкка чыкпастан, коомчулукка жетпей, 

жашыруун сыр болуп архивдерде сакталып кала берген. Мындай абал 

Кыргызстанда эле эмес бүт советтик мейкиндикте өкүм сүргөн. Мисалы, 1978-

жылы алгачкы жолу советтик интеллигенцияга арналган философиялык жана 

тарыхый адабияттардын библиографиялык көрсөткүчү жарыкка чыккан. 

Көрсөткүчтө 1995 маалымат камтылган.[26] Бирок, ал библиографиялык эмгекте 

интеллигенциянын өкүлдөрү жөнүндө биографиялык материалдар такыр жок. 

Биздин пикирибизче, мунун илимий, методикалык- уюштуруучулук себебинен 

башка, мурдагыдай эле коммунисттик тоталитардык режимдин бийлиги жана анын 

саясаты болуш керек. Андан калса, актоо процесси менен катар массалык 

куугунтуктоо же ГУЛАГ болбосо да, интеллигенциянын айрым өкүлдөрү жана 

алардын эмгектери, көз караштары  кийинки мезгилдерде деле таптык, партиялық 

идеологиялык нукта кез-кези менен сындалып, «жумшак» жазалоо уланып, 

алардын ишмердигине, ден соолугуна коркунучтар болуп эле турган. Мисалы, 

этнограф-тарыхчылар С.М. Абрамзон, С.А.Аттокуров, (В.Бартольддун, 

В.Плоскихтин, К.Н.Нурбековдун эмгектери) адабиятчылардын өкүлдөрү 

Кыргызстан Компартиясынын БКнын Пленумдарында катуу  сынга дуушар болуп, 

партиялық диктаттын көзөмөлүнүн астында турушуп, алардын ден соолугуна, 

өмүрүнө чоң зыян келтирилген. Мындай  учурларга  интеллигенциянын башка 

өкүлдөрү да дуушар болушкан. Ошондуктан интеллигенциянын өткөн кылымдын 

60-80-жылдарындагы мууну, өздөрүнүн мурдагы муундарынын ишмердигин элге 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

273 
 

жеткирүүгө жана өзүлөрү жашап жаткан коомдогу процесстерди объективдүү 

чагылдырууга өлкөдө саясий шарт болбостон анын чыгармачыл, илимий эркиндиги 

чектелип, өнүгүүсүнө тоскоолдуктар болуп, өлкөнү кризистик, сенектик абалга, 

андан кайра курууга  жыйынтыгында биротоло кыйроого алып келген. Натыйжада 

гуманитардык илимдер менен көркөм интеллигенция өкүлдөрү объективдүү, 

коомдогу реалдуу көрүнүштөрдү чагылдырг ан баалуулуктагы жана коом талап 

кылган эмгектерди жаратууга психологиялык жактан  коркунучта болушуп, 

репрессиянын образы алардын аң-сезиминен, эс-тутумунан өчпөстөн тескерисинче, 

компартия убакытты узартпай алардын эсине тез-тез репрессиянын каарын ар 

кандай саясий чечимдер менен эстетип турушкан.  

XX кылымдын аягындагы демократиялык принциптер,  плюрализм, 

маалымдуулук тарыхтын альтернативдүүлүгү, көз караштардын ар түрдүүлүгүнө 

жана советтик мезгилдеги концепциялардан радикалдуу айырмаланган илимий 

концепциялардын пайда болушуна шарттарды түздү. Алардын бири катары 

атамекендик историографияда маанилүү бурулуш – инсанды коом аркалуу эмес, 

коомдун тарыхын инсан аркалуу окуп-үйрөнүү, жазуу тенденциясынын  пайда 

болушун айтууга болот. Архивдик булактардын негизинде А. Ж. Жуманалиевдин, 

Д.Д. Жунушалиевдин, З.К. Курмановдун, Э.Ж. Маанаевдин, К. Молдокасымовдун, 

А.А. Асанкановдун, В.М. Плоскихдин, С.В. Плоскихтин, Ж.Д. Самиеванын, Д.Б. 

Сапаралиевдин [23], И.Е. Семеновдун, С.Т.Табышалиев менен 

А.С.Табышалиеванын [27]  жана башка изилдөөчүлөрдүн Кыргызстандын саясий 

лидерлеринин, улуттук интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнө арналган 

эмгектери буга далил боло алат. Бул эмгектердин илимий-теориялык, практикалык, 

тарбиялык-нравалык мааниси менен катар ал инсандардын ишмердиги аркалуу 

советтик тарыхтан айырмаланып, тарыхый процесске, коомго, тарых илимине 

«жандуулук» киргизип, совет мезгилиндеги Кыргызстандын тарыхын вертикалдуу 

жана горизонталдуу реконструкциялоого чоң көмөк болгондугунда.  

Коомчулук кубануу менен тосуп алган бул багыттагы жакшы көрүнүш ошол 

ХХ кылымдын 20-30-жылдарындагы кыргыз улуттук саясий элитанын, 

интеллигенциянын өкүлдөрү Ю.Абдрахмановдун [1], А.Сыдыковдун, 

Э.Арабаевдин, К.Тыныстановдун [8] жана башкалардын интеллектуалдык 

мурастарынын  жарык көрүшү. Бул эмгектер историографиялык гана мааниге ээ 

болбостон, ХХ кылымдын башынан баштап 30-жылдардын аягына чейинки 

мезгилдеги өлкөбүздүн мамлекеттик, социалдык-экономикалык, интеллектуалдык-

руханий өнүгүшү боюнча маанилүү булак да болуп саналат. 

Мисалы, Э. Арабаев 1924-жылы «Кыргыз Алиппеси» деген эмгегинде (араб 

арибинен которгондор С.Рысбаев, А.Осмонкулов) «Мына бул алипбенин кем 

кемигин тааб жол жобоо көрсөткөн дагдылув мугалимдерибиз боло галса, рахмат 

айтыб еби келген жеринде экинчи баслыда оңдоб жастырабыз. Айрыкча, кыргыз 

мектептеринде мына алипбени окуткан мугалимдерден үмүт етебиз, ене тилин 

түбүнөн түрө караб текшериб өз пикирлерин көрсөтилерин» [7]. Бул саптар бизге 

20-жылдардагы билим берүүнүн абалынан, бүгүнкү окуу куралдарынын жана 

усулчулдуктун басып өткөн тарыхынан жана илимии иштин этикасынын жолго 

коюула башташынан кабар берип турат. Бул чыныгы тарыхый саптар.  

Окумуштуу-педагогдор – А.Осмонкулов, К.Сартбаев, С.Рысбаев, 

М.Эсенгулова – Эшеналы Арабаевдин агартуучулук-педагогдук, окумуштуулук 

жана алгачкы усулчулук, жадидчилик ишмердигин, анын фольклористика илимине, 

журналистикага жана котормочулукка кошкон салымын, жалпысынан айтканда өз 

мезгилинин интеллектуал инсаны болгондугу жөнүндө көп эмгектерди 

жаратышты.  
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«Кыргызстандын тарыхынын» (2 томдон турат) 1963-жылы жарыкка чыккан 

академиялык экинчи басылышында Э.Арабаев жөнүндө: «1913-жылы Уфада Е. 

Арабаев түзгөн  кыргыз тилинин алиппеси араб графикасында чыккан. Ал кыргыз 

тилинин өзгөчөлүгүн чагылдырбайт» - деп гана жазылган.[6]  

Ал эми, Э.Арабаевдин улуттук саясий элитанын өкүлү катары 

Кыргызстандын саясий тарыхындагы ордун тактаган алгачкы эмгектер 

профессорлор Э.Маанаевдин М.Б.Плоскихдин калемине таандык. Советтер 

кезиндеги Кыргызстандын тарыхынын бардык академиялык чыгарылыштарында 

Э.Арабаевдин коомдук-саясий, мамлекеттик ишмердиги жана трагедиялуу аяктаган 

өмүрү жөнүндө маалыматтар жок. Анын себеби бүгүнкү окурманга айтпаса деле 

дайын да. Биздин пикирибизче  И. Арабаевдин саясий ишмердигиндеги урунттуу 

жагдай кыргыздардын Кытайдан мекенине кайтаруудагы эмгеги факт катары гана 

айтылганы болбосо терең изилдене элек. Дагы бир проблема И.Арабаевдин 

«Галия» медресесиндеги татар педагогикалык интеллигенциясы менен агартуу 

маселелериндеги жана казак саясий интеллигенциясынын өкүлдөрү менен 

мамлекетти куруудагы саясий-коомдук иш-аракеттери толук изилдене элек.  

Интеллигенция проблемасына байланыштуу философ Н.Саралаевдин «Доор 

жана интеллигенция» деген макаласындагы айрым ойлор кызыгуу жаратпай 

койбойт. Анда автор интеллигенцияга «... интеллигенция деп биз демилгелүү, 

чыгармачыл инсанды айтабыз[24] деген аныктама берип, кыргыз 

интеллигенциясынын калыптануу тарыхын 1917- жылдан баштап, 1990-жылга 

чейинки мезгилин төрт этапка бөлүп, ар бир этапка философиялык- тарыхый 

өңүттөн мүнөздөмө берүүгө аракет кылган. Мисалы, төртүнчү этабы «Кыргыз 

интеллигенциясынын стагнация доору (1990)» деп атап «Кыргыз 

интеллигенциясынын калыптаныш этабынан баштап саясатташтырылганына 

байланыштуу, эркин ойлонуу атрибутунан ажыратылган... Натыйжада, кыргыз 

мамлекетин башкаруу функциясы интеллигенциянын колунан чыгып 

интеллигенция мамлекеттен, элден бөлүнүп, чыгармачылык, демилгечилик 

сапаттарынан ажыраган. Интеллигенттердин психолгиясында доорго жараша 

өзгөрүү болбой регионализм, кружковщина күч алган» [24] – деген көп суроолор 

жараткан мүнөздөмөлөрдү берип, кыргыз интеллигенциясынын жалпы басып өткөн 

мезгилиндеги саясий, коомдук, экономикалык, руханий-интеллектуалдык 

жаратман, куруучулук ишмердигин жокко чыгарган, интеллигенция 

«философиялык ойломго ээ болгон эмес»  деген  бүтүм чыгарган философия 

илиминин доктору.  

Жогоруда белгиленгендей тарыхчылардын милдеттеринин бири –тарыхый 

процесстерди инсандардын ишмердиги, анын жаратуучулары аркылуу жазуу жана 

өнүктүрүү, же болбосо инсандаштыруу. Айрыкча, интеллигенциянын тарыхы 

боюнча эмгектерди жазууда бул проблема актуалдуу.  

«Интеллигенция» темасына арналган көркөм адабий жанрдагы чыгармалар 

да тарыхчыларга жана интеллигенттаануу илимине баалуу материал болуп саналат.  

1993-жылдан баштап интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнө арнап 

жазуучу А.Ивановдун башкы редакторлугу астында «Жизнь замечателельных 

людей» (ЖЗЛ ) сериясынын чыга башташы жакшы саамалык болгон. 

1993-жылдан 2013-жылга чейин бул серия интеллигенциянын академик 

К.Оторбаев баш болгон 15 өкүлү жөнүндө китептерди коомчулукка сунуш кылды. 

Жана ошондой саясат таануу илимдеринин доктору, коомдук ишмер 

К.Иманалиевдин [5], журналист жана публицист  M.Тентимишовдун бул багыттагы 

чыгармалары Кыргызстандын интеллигенцияясынын тарыхы үчүн баалуу эмгектер 

болуп саналат [28], [29].  
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Буга чейин Кыргызстандын интеллигенциясынын историографиясы 

диссертациялык эмгектердин алкагында гана чагылдырылыш келсе, ушул 

макаланын авторунун жогоруда карсөтүлгөн «Интеллигенция Кыргызстана во 

второй половине XX века» деген эмгегинде интеллигенциянын советтик, Ата 

Мекендик историографиясы чагылдырылып жана анын изилдөөнү талап кылган 

проблемаларын аныктоого аракеттер жасалган. Ал эми жогоруда айтылган 

интеллигенттаануу илиминин, коомдук илимдер аралык историографиясынын 

талабына ылайык эмгектердин пайда болушу актуалдуу экендигин айта кетели.  
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УДК: 94 (575.2) 

Сапаралиев Дөөлөтбек Бекишович– 

К. Карасаев атындагы БМУнин  

         Кыргызстандын жана Чыгыш чет өлкөлөрдҥн  

тарыхы кафедрасынын башчысы, т.и.к ., профессор,   

 

Намыскөй баатыр - хан Садыр  (XVIII кылымдын экинчи жарымындагы 

кыргыздардын казактар менен мамилелеринин кээ бир маселелери) 

 

        Аннотация: Кыргыз элинин XVIII кылымдагы тарыхында, «Бала баатыр», 

«Эр Садыр» жана «Хан Садыр» деген атак, наамдарга ээ болгон саяк уруусунун 

өкүлү Арзымат уулу Садырдын (туулган жылы белгисиз, 1780 - жылы өлгөн) 

барандуу орду бар экендиги талашсыз. Антсе да, кыргыз тарыхнаамасында Садыр 

баатырдын өзгөчө ошол мезгилдеги кыргыздардын казактар менен болгон 

мамилелердеги анын орду көбүнесе уламыштарга негизделгендиктен өтө 

чаташкан бойдон калууда[21. 167-175; 12. 109]. Андыктан бул макалада жаңы 

архивдик документтердин жана кыргыз менен казак элинде сакталып калган 

дастан, уламыштарынын негизинде жогоруда аталган жагдайды аныктап 

тактоого аракет кылдык. 

Негизги сөздɵр: Абылай хан, Ак өргө, Атаке баатыр, Каманбай баатыр, 

Кыргыздардын башчысы Садыр, Кедей бий, Талас өрөөнү. 

Аннотация: В истории кыргызского народа XVIII века не вызывает сомнений, что 

Арзымат уулу Садыр (1780 г.р.) занимает особое место в истории племени саяков, 

известных как «бала баатыр», «эр садыр». и «Хан Садыр». Однако место Садыр-

баатыра в кыргызской историографии, особенно в отношениях кыргызов с 

казахами в то время, остается во многом запутанным, поскольку во многом 

основано на легендах. Поэтому в данной статье мы попытались прояснить 

вышеизложенное положение на основе новых архивных документов и былин и 

легенд, сохранившихся у кыргызского и казахского народов. 
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Ключевые слова: Абылай хан, Белый шатер, Атаке баатыр, Каманбай 

баатыр,  начальствующий кыргызов Садыр, Кедей бий, Таласская долина. 

 Annotation: In the history of the Kyrgyz people of the 18th century, there is no 

doubt that Arzymat uulu Sadyr (born 1780) occupies a special place in the history of the 

Sayak tribe, known as ―bala baatyr‖, ―er sadyr‖. and Khan Sadyr. However, the place of 

Sadyr-baatyr in the Kyrgyz historiography, especially in the relations of the Kyrgyz with 

the Kazakhs at that time, remains largely confusing, since it is largely based on legends. 

Therefore, in this article, we tried to clarify the above situation on the basis of new 

archival documents and epics and legends preserved by the Kyrgyz and Kazakh peoples. 

 Key words: Abylai Khan, White Tent, Atake baatyr, Kamanbay baatyr, 

commanding Kyrgyz Sadyr, Kedei biy, Talas valley. 

 

         Садыр баатыр, солто уруусунун өкүлү - Коңурбай уулу Жайыл хандын (1710-

1774 - жж.) эң ишеничтүү замандаштарынан болгон, себеби, саяк уруусу бир 

жагынан ханга таяке (анын энеси Садырдын төртүнчү атасы - Каба баатырдын 

уругунан[2. 45-46; 8. 34]) болсо, экинчи жагынан, жакын кудасы (Жайылдын Усөн 

деген тун уулу саяк Качике баатырдын кызына үйлөнгөн[22. 306, 416]) эле. 

        1774 – жылдагы казак-кыргыз кагылыштарда Садыр баатыр бийлердин чечими 

менен[8.98] Талас өрөөнүндөгү Чоңкапкада эски Шельчжи шаарынын калдыгынын 

оордуна узундугу 900 метр, туурасы 700 метр болгон, жалпы айанты 60 гектар 

жерге бекем коргон[8. 98] куруп, казактарга туруштук бергендиктен алар казак 

ханы Абылайга (1711-1781-жылдары жашаган) баш ийбеген бойдон калган. Кийин, 

бул чеп, Садыр Коргон деп тарыхта белгилүү болгон. Ушундай чептери менен 

бирге, кыргыздар калмактарга каршы ийгиликтүү салгылаштарда 

көнүгүшкөндүктөн, алардын ошол мезгилдеги жоокердик даярдыктары жакшы 

деңгээлде болгон. Буларды ырастаган Аблай хандын катчысы Ягуда Усмановдун 27 

- январь 1781 - жылы Оренбург губернаторлугуна берген маалыматнаамасында  

мындай саптар бар: «Чынгыз султан (Абылайдын уулу - авт.) менен старшина Дат 

баатырдын айтуусунда, бул кыргыз эли ... казактарга каршы жүргүзгөн жоокердик 

аракеттердин баардыгында алардан  курчураак жана шамдагайыраак».[17. 386]  

Оренбург губернатору И.А Рейнсдорпко Абылай хандын 2 - март 1779 - жылы 

жазган катында, орус аскерлеринин ага жардамга берилбегендигине нааразы болуу 

менен  аларды ал кыргыздарга каршы колдонмокмун дейт да, андан ары  мындай 

маалыматтарды келтирген: «Чу, Талас дариялардын жанында көп эмес отрукташып 

жашашкан кыргыз эли жайгашкан. Алардын коргондору жана жерайдоочулугу бар, 

куралдары болсо жалаң мылтыктар менен найзалар, орустардыкындай 

замбиректери жок. Мындан эки жыл мурун (демек 1777 - ж. - авт.) алар... менин 

сөзүмдү укпастан жакын арадагы көчүп жүрүшкөн кыргыз-кайсактардын 

(казактардын - авт.) бейкуттугун бузуп, зыйан келтирип жатышат. Ал кыргыз 

элинин башчысы Садыр бий»[17. 213-214]. Бул жерде Абылайдын кыргыз эл 

башчысын хан[20. 47-59] дебегени бизге түшүнүктүү. Анткени биринчиден, 

«Жайылдын кыргынынан» (1774-ж.) кийин ал кыргыздардын жетекчисин (ханын) 

жок кылдым жана озу солто уруусунун бөлөкбай уругунун өкүлү Кебек бийди 

кыргыздарга улук кылып дайындагандыктан[21. 173], аларды баш ийдирдим деген 

маанайда болгон[24. 361]. Экинчиден, орус архив булактарында Абылайдын өзүн 

да хан титулу менен атабастан, көбүн эсе султан дегени байкалат[13. 69,77,81]. 

   1774-жылы Жайыл хан өлгөн соң кыргыздардагы хандык вазипа Арзымат уулу 

Садырга тийген. Аны кыргыз бийлери ак кийизге отургузушуп, көчмөндөрдүн 

традициялык  жөрөлгөсүн аткарышып, өзүлөрүнө хан деп шайлашкан[8.100].  
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         Садыр хан «Жайылдын кыргынынан» бир жыл өткөн соң, Абылай хандын 

колундагы кыргыздардын ак үйлүүлүктө жүргөндөрдүн өз мекенине кайра 

келгендеринен кийин, бир чети жээни жана кудасы[22. 306,416] Жайыл баатырдын 

кунун кууп, кыргыздардын намысын кайтармакка чечкиндүү аракеттенген. 1855-

жылы Шокан Уалиханов тарабынан кыгыздардан жазылып алынган «Абылай 

жөнүндө ыр» деген дастанда (Бул чыгарма «Песня об Аблай» деген аталышта казак 

окумуштуусунун орус тилиндеги чыгармаларынын жыйнагында жарияланган[10. 

258-272]. Мында биз «Кыргыз айылы» журналында 1991 - жылынын 12 – санында, 

анын Садыр кан менен Абылай кандын чабышы деп кыргыз тилине которуп 

басылган вариянтынан колдондук[19]) кыргыздын башчылары катары Эсенкул  

(сарыбагыш) менен эр Садыр жөнүндө сөз болот да, андан ары негизги каарман 

катары экинчиси болгону аныкталат. Анткени казактын ханы Абылай 

дипломатиялык иштерди Садыр менен жүргүзгөнүн көрөбүз. Абылайдын жиберген 

элчиси Жоогачка Садырдын берген жообунда мындай саптар бар: «...Айылдаш 

конбойм ага мен, жоолашам ошол кул менен (кыргызга казак кол башчысынын 

бала кезинде Абулмамбет хандын малын багып Сабалак - казакча саксагай, орусча - 

лохматый деген маанидеги лакап ысым менен чоңойгону[1.4] белгилүү болгон 

окшойт – авт.). ...Абылай деген кары кул, үч чапты менин үйүмдү (чыны менен эле, 

ал баштаган кол 1765, 1767, 1774 – жж. келген – авт.) Аны менен турбады, Таштап 

кетсин жесирди (туткундарды – авт.). Бир кылбады миң кылды, кокуй!... Боз 

баламды кул кылды, Ак өргөмдҥ күң кылды. (Котормочулар «Ак өргөмдҥ» деген 

жерин контекске карап «келинимди» деп түшүндүрмө беришкен, казакчасы атаум 

- мааниси ата үйү, андай болсо ал кантип күң болот, биздин ойубузча сөздүн нукура 

аталышы Ак ордомду болуп логикалык жактан анын артындагы сөз «тҥн» - 

негизинде Ыйык ордомду таладың деген ой болгон. Бул дагы да, Садырдын 

ошондогу кыргыз коомундагы эң жогорку орунду ээлегендиги жөнүндө кабар берет 

- авт .).  Аны менен тынбады, Кокуй! Абылай деген кары кул. Эми мага кирип 

келгени, кокуй! Кан кылбай чечсин кийимди, Бырча бырча этермин, Бөздөй 

(төөнүн жүнүнөн токулган кийим - авт.) жыртып өтөрмүн, Туулгасын тартып 

кийермин, Көөдөнүнө сийермин. Айылымды чапкан шол кулдун, Сөөгүнүн өзүн 

мен, Мунар кылып үйөрмүн»
4
. 

           Жайыл хандын кунун Абылайдан чечкиндүү кайрыйбыз дегендердин 

арасында, 1774-жылкы кыргында, элчи Жоогач баатыр менен алдын ала антташкан 

келишимдин негизинде, азаттык алган Момокон баатыр Кошой уулу  да бар эле. Ал 

эми кыргыз жетекчилеринин арасында ынтымакка келип бир беткей иш алып 

баруунун ордуна Абылайга жагынуучулук позицияны тутунушуп: «Баарыбыздын 

ханыбыз болуңуз...» деп чет элдик өкүмдарга тизе бүгүп турууну, эркиндиктен 

артык көрүп «суу жүрөктүк» кылышкан солто Түлөберди Жамансарт уулу 

сыяктуулары да болгон[4. 40-47]. Мындай ахыбалда мүдөгө жетиш кыйын болучу. 

     Синьцяндык казактардын арасында сакталган дастанда, кыргыз баатыры Эр 

Садыр Каранур деген атын минип миң жоокерди баштап  келип: «Каманбай тирүү 

турганда, Калкын чабам» - дегенде. Муну укканда Кабакең. Кабагы катуу 

сустанды....»[7.26] делет. Ал эми казак уламыштарынын маалыматтарынан жана 

андагы тарыхий окуялардын өнүгүүсүнүн логикасынан баамдасак, Каманбай 

баатырдын 1774 – жылкы «Жайыл кыргынынын» эң көрүнүктүү каарманы болгон. 

                                                             
4 Садыр кан менен Абылай кандын чабышы (Бул дастан Ш.Уалиханов тарабынан 1855 - жылы 

жазып алынган «Аблай жөнүндөгү ыр» деген аталышта казак окумуштуусунун чыгармаларында 

жарияланган караыз: Валиханов Ч. Ч. Песня об Аблей//Соч.  в пяти томах. Т.1. Алма-Ата, 

1985.С.258-272. Мында биз Кыргыз айылы журналына чыккан вариантынан колдондук//Кыргыз 

айылы.1991. №12.32-б. 
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        «Абылай жөнүндө ыр» дастанында  Садырдын алгачкы аракеттери мындайча 

сүрөттөлөт: «Ошондо Садыр аттанды, Аттанды да баптанды. Казак бир ойго 

түшкөндө, Тынч алып уктап жатпады. Аксуу менен Көксууда Аттанып келип 

сартты алды. Кырда кууш чункурдан, Семиз найман чабылды. Мына ошонун 

ичинде Коңграт жаман чабылды[19. 30] ». Чыны менен эле 1777 - жылы 27 - июлда 

жазылган орус архив булактарында Улуу жүз казактарынын коңграт жана уйсун 

уруулары кыргыздар менен чабышып, жыйынтыгында биринчилердин жөө 

даттанып Абылайга баргандыгы айтылат.[13. 96] Ал эми кыргыз уламыштары да 

Таластагы кыргыздардын чакан колун баштап саяк уруусунан Садыр баатыр менен 

cолтодон Момокан Чымкент, Чолоккоргондун тегерегиндеги казактарга чабуулга 

барып келишкен делет[3. 317; 12. 103-104].  

          Ошентсе да, бул жолку кыргыз-казак чоң тирешүүсү казактар тараптан 

башталгандай. Буга дастанда «Эми мага кирип келгени, кокуй!» деген саптар менен 

катары Абылай хандын өзүнүн Оренбург губернатору И.А Рейнсдорпко 9 - август 

1778 - жылы жазган катынын мазмуну да буга күбө болот. Анда казак ханы мындай 

маалыматтарды келтириптир: «Алатоодогу кыргыздарга орус капитаны Дудинди 

(ал алардын туткунунда экен деген имиш маалымат жеткен, чындыгында бул 

жортуулга шылтоо болгон – авт.) бошотуш үчүн мен аларга эки жолу элчилерди 

жиберип сураттырдым. ...Алар мени угушпай Дудинди бермек тургай, бизге 

тийешелүү Алимшахтын кербенин каракташып зыян келтиришти. Ошондуктан 

аларды тынчытыш үчүн  Улуу Урматтуу  императордун эр жүрөк аскерлеринен 

тийешелүү санда  дайындап берүүңүздү суранам[17. 103-103 об] ». Ошол эле 

губернаторго Абылай хан 1778 - жылдын 18–октябрындагы катында 

«Кыргыздардын башчысы Садыр козголон чыгарды. Дудинди сатып алыш учун 

Адил (Улуу жуз казактары менен убактылуу баш ийишкен кыргыздарга 

башчылыкка дайындалган Абылайдын уулу – авт.) адегенде аз эмес мал, андан соң 

дагы бир аял менен эркекти сунуштаса да аны беришпеди. Мындан кийин аны күч 

менен тартып алыш үчүн бирталай жоокерлерди жиберсе Садырдын 

башчылыгындагылар алар менен салгылашып буга жол беришпеди» деп келип, 

андан ары кыргыздарга өзү көп кошууну менен аттанып Дудинди күч менен ала 

турганын билдирет да, «кыргыздарды баш ийдирип, алардын башчыларын Сизге 

(императорго – падышага - авт.) аманаттыкка алып, оокаттарын казнага салыкка 

өткөрүп беремин. Ошондуктан тажрыйба болуш үчүн мага мен сураган миң 

аскерди жиберип, ал жөнүндө Улуу урматтуу императорго  билдирүүңүздү 

суранам» дейт[17. 115-116]. Орус өкмөтү тарап ага аскер бербестигин ачык эле 

айткан экен[13. 98]. 

          Ал эми 13 август 1779-жылдагы кезектеги казак ханынын жазган катында 

Ташкент жакта «мага жоо болгон кыргыздар» ал аймактарда көчүп-конуп 

жүрүшкөн казактардын тынчын алып, «алардын катын-балдарын туткундап 

жаткандыктан, көз жаштарын агызышып, менден жардам издөөгө мажбур болушту. 

Ал жакка эң мыкты кишилеримди кошуп, балдарым менен туугандарымды 

жөнөттүм, алардан кийин, мен да өзүмдүн Атамекеним үчүн аттанууга 

даярдануудамын»[13.100] деп кабарлаган.  

           «Абылай жөнүндө ыр» дастаны боюнча казак ханынын элчиси Жоогач 

аркылуу, тынчтыкка келели деген сунушуна Садыр хандын жооп бергени: «Ал 

келгенде, келгенде, Келип кыргызды чапканда, Чылк олжого батканда, Алдатпайм, 

кокуй, ал кулга, Эми мага келгенде»[19. 32]. Мындан биз Абылайдын мурунку 

жортуулунда кыргыздарды алдап жеңишке жеткендигин белгилеген (балким сөз 

1774 – жылкы кагылыш жөнүндүө болуп жатат) баамдайбыз, эми болсо ал ага 

алдырбайм деп, чечкиндүү жооп бергенин көрөбүз. 
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            5-январь 1780 – жылда түзүлгөн орус архив документинде Абылай хан 

кыргыздарды чабыш үчүн  төрт миң казак  колун баштап, жанына беш уулу, эки 

аялын алып жолго чыкканы, жана ал тараптан хан, үч жылга чейин кайрылбай 

тургандыгы баяндалган[17.304]. Ушундай эле 16 – июнь 1780 – жылы түзүлгөн 

документте, Абылай хан менен Абулфеис султандын жанында эки миңге жакын 

жоокер болгону кабарланат. 

         Казактарда сакталган «Казак ичине кыргыздардын келиши» деген уламыш  

дастандындагы маалыматтар боюнча, Абылайдын 3000 жоокерлик кошууну  

кыргыздардын аймагына кирип жайланыша баштаганынан кабар алган, «Садыр  

бала хан  окшош кийим кийинип, бирдей курал жарак асынган, кара ат минген эки 

киши жиберет. Алар Абылайга келишип: «Бизди  сизге Садыр бала хан жиберди, 

жарашалы, жоолошпойлу, кан төгүшпөйлү, артына кайтсын деди» дешет. Абылай 

жаткан ордунан козголуп жооп кайтарбай коѐт, кыргыздын келген кишилери 

кайтып кетет». Мындан соң, Садыр хан Абылайга дагы эки ирээт элчилерди 

жиберип жогорудагы өтүнүчүн кайталатат. Абылай хан болсо мурунку турпатынан 

өзгөрбөй тура берет. Садырдын жиберген элчиликтерин ал казактарга кыр 

көрсөтүшү деп жанындагы баатырларына түшүндүрүп, аларга мындай деп 

кайрылыптыр «...Силер кайтсаңар ыктыяр өзүңөрдө, ошончо жерден келген соң, 

мен жалгыз болсом да же өлөмүн, же кек аламын дейт. Абылайдын баатырлары 

жөндү эми түшүнүп кыргызга аттанмакчы болушат»[23.3]. 

        Ал эми архив  докементинде бул окуялар  мындайча баяндалат: 1779 – жылдын 

май айында хан Талас суусуна жакын келип кыргыздарга чабуулга дайардык көрүп,  

Кытай тарапка аскерлерден жардам суратып жиберген Сыдык ысымдуу уулун 

күтүп турган. «Ошол мезгилде Абылайдын жанындагылар өз жайыттарына тарап 

кетишти. Себеби, анын уулу Кытай тараптан Абылайдын кыргыздарга жасай 

турган чабуулуна каршы болуп, жардамга да аскер бербесин билгизишкен. Анын 

жанында эки жҥздөн ашпаган түркмен, калмак туткундары гана калгандыктан 

алар жер айдоочулук менен алектенүүдө. Кыргыздар болсо үч жолу казактардын 

бир топ жылкыларын тоодон түшүп келип айдап кетишти»[17.351]. 

     Абылай хандын жанында жүрүп келген Какыя Хусаинов 1780 – жылы Троиск 

коргонунун башчысына берген маалымдамасы боюнча «Абылай хан өзүнүн 

жанындагы 200 адамын он эки миң  жоокерлерге кошуп, 1779 – жылдын күзүндө 

Алатоо (документте Ула тау – авт .) деген тоодогу кыргыздардын  бир нечесин  күч 

менен кайра баш ийдирди. Ошондо аманаттыкка алынган кыргыз башчыларынын 

балдарын өзүнүн аймагына (кебетеси сөз Көкчөтоо жөнүндө болсо керек – авт.) 

жиберди. Абылай болсо, калган кыргыздардан аманаттарды алмак үчүн азыр ал 

тарапта турат. ...Алатоонун жанында Чу-Талас дариянын жээгинде Адил султанга 

жыгачтан үй куруп берди. Бул жерде эгин эгип, дайыма каршылашкан 

кыргыздарды жайламакка аң казып койду»[17.372-373].  

       Оренбург губернатору И.А Рейнсдорпко Я. Усмановдун 27-январь 1781 – жылы 

берген маалымдамасынан көрүнгөндөй Абылай хан 1779 - жылдын жаз мезгилинде 

Түркестан тарапка келип, Улуу жүз ханы Болотту баш кылып, казактардын 

жетекчилери, бийлери жана өзүнүн уулдары менен жыйын өткөрүп, кыргыздарга 

бириккен чоң күч менен чабуул жасоону чечкен. Бул жортуулда казах ханынын 

жанында өз уулу Чынгыз, жогоруда аталган  Болот хан жана Ишим, Дат баатырлар 

болгон. Кагылышуулар ошол эле жылдын күзүндө башталган. Адегенде Чынгыз 

жана Абулфеис султандар эки сапар кыргыздарга жортуулга барып, жыйынтыксыз 

келишкен. Андан кийин Абылай хан он эки миңдик колду өзү башкарып, 

күтүүсүздөн катуу чабуул жасап, кыргыздардын барктуу бийлеринин балдарынан 

он бешөөсүн үй-бүлөсү менен туткундаганга жетишкен. Аларды ар кайсы жакка 
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ажырымдатып кармап, өзүнүн жанындагы беш үй-бүлөнү аманаттыкта жакшы 

шартта алып жүргөн. «Ушул аманаттар колго түшкөндүктөн, - делет ал документте 

- кыргыздардын көбү Аблайга баш ийишти, бир кана Садыр бий өзүнүн эли менен 

калды. Абылай андан да акыркы аманатты алмайынча эч жакка жылбайм деп 

турууда. Эгерде ал өз ыктыярында берүүгө макул болбосо анда жортуул менен 

алмакка ниеттенүүдө. Буга баш ийишкен кыргыздар да көмөктошүүгө убада 

беришкен». Катчынын ойу боюнча, «Абылайдын кыргыздарды өзүнө баш 

ийдирүүгө биринчиден,  капысынан жасалган жортуулда колго түшкөн бийлердин 

балдары болгон, экинчиден, митаамдык кылган жагдай - Абылай кыргыздар менен 

казактардын ортосундагы сүйлөшүү учурларында Яков деген орус качкын 

солдатын болгон кийими, курал-жарактары менен казактардын элчилеринин 

арасына кошуп жиберип туруп, өзүнүн орустардан колдоосу бар экендигин 

билгизен. Үчүнчүдөн, Абылайдын бактысына, чек арада кытайлыктардын адатта 

болуучу көзөмөлдөөчү  беш жүз адамдан турган аскери жайгаштырылган экен, 

муну да Абылай өзүнө жардамга келген деген имишти таратып кыргыздардын 

шаштысын  кетирген»[17.385-387]. 

              «Абылай жөнүндө ыр» дастанында да бул окуялар ушундай багытта өткөн: 

   « ....Кан Абылай Таксыр кан, 

Улуу Жүздөн кол жыйды. 

Кичи Жүздөн кол жыйды, 

Айрыкча анын ичинде  

Уак менен керейден, 

Эбегейсиз мол жыйды. 

...Аттанып кенеш салды кан. 

Басентейин уулу Барлыбай, 

Омуроолоп сүйлөдү, 

Киши эркине көнбөдү: 

-Сен көк бөрүдөй желдин, кан, 

Токол терек түбүндө 

Аттанып кенеш кылды, кан. 

Эми эле колго түшөбүз, 

Кой кайталык деги, кан. 

Анда Абылай ыйлады. 

Абылай не деп ыйлады? 

-Керей менен уактын, 

Найза уштаган баатырдын 

Бир да бири жок болду. 

Мен неликтен бок болдум. 

Жанып - жанып чок болдум. 

Керейдин уулу Турсунбай, [14] (Орто жүздүн баатыры, жунгарлар менен урушта 

атагы чыккан. Санжырыда Балта-Керей Турсунбай деген ат менен белгилүү). 

Кедей мындай дегени: 

-Көпкө айтар сөзүм бар, 

Көк чолок аттуу дебеңер. 

Олжо алар кезим бар. 

Баталашып алалы, 

Кел кайталы деди кан. 

Абылай каным жүрөсүң, 

Каздай болуп каркылдап. 

Буурадай болуп буркулдап, 
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Сай суусундай шаркырап. 

Жай ташындай жаркырап, 

Душманыңдын боору колунда 

Күлгөндө турду болкулдап. 

Чабылгандын ичинде  

Кош айдарлуу уул кетти, 

Кош ойлонду кыз кетти. 

Шонун жаман айы өттү. 

Баталашып алалы, 

Келгин каным, чабалы. 

Карыса да Абылай, 

Карт буурадай чамынды. 

...Бейгам жаткан кыргызды, 

Сары белде түзөдү. 

Кылгылыкты кылдырды, 

Кыргыздын белин сындырды. 

Чапты да кайты Абылай.»[19.31]. 

        Кыргыз  уламыштарында Садыр хан жана анын уулу Доскулу Абылайдын 

көп сандаган аскерлери менен теңдешсиз салгылашта колго түшкөн. Бир 

маалыматтарда алар туткундан качууга аракеттенип курман болушкан делсе, 

экинчисинде, алар даргага тартылган. Сөөктөрү Талас өрөөнүндүгү Үчкоргонго 

коюлган[21.172]. Абылай кыргыздардан ар бир үй-бүлөөдөн бир жылкы чыгым-

салык алып (контрибуция), колго түшкөн жоокерлери үчүн бий, бай, төбөлдөрдүн 

өкүлдөрүнөн - тогуз жылкы, ал эми карапайымдардан - бир жылкыдан сатуу 

катары алган.  

        Ошентсе да, кыргыз тарыхчысы академик Бегималы Жамгерчиновдун 

баамында, Абылай хан кыргыздарды толук баш ийдире албаган[11.90].  1781-жылы 

эрте жазда Талас жергесинде өзүнө жаңы шаар курдуртуп жатып Абылай каза 

болгон[16.196]. Казак ханынын дүйнөдөн кайтышы менен кыргыздар кайра баш 

көтөрүшүп, ошол эле 1781-жылы май айында Улуу жүз казактардагы Адил 

султандын конуштарына чабуул жасашкан. Орус архив документинде, бул 

кыргыздардын жортуулу, Абылайхандын өлүмүнө байланыштуу, өч алуу экендиги 

баяндалган[17.431].  

  Маал-маалы менен мындай араздашуу, мал айдап, жылкы тийип 

кетүүлөр болуп турган. 1784-жылы күзүндө казактын Орто жүзүнүн ханы 

(Абылай хандын уулу) Валинин иниси Тыс султан 300 жоокери менен 

кыргыздарга жортуулга келип колго түшүп калып, сатууга кое берилген[5.84]. 

Мындай окуяга 1785-жылы бул тарапка жортуулга келишкен анын бир 

туугандары Чынгыс менен Касым султандар да туш болушкан. Туткунга түшкөн 

Касым султанды кыргыздар сатыксыз бошотушуп, тынч жашайлы деген 

келишимге келишкен[18.40]. Ушунун негизинде кыргыздардын башчы бийи 

болгон сарыбагыш уруусунун өкүлү Тынай бий Атаке баатырдын (орус 

тарыхый булакта – князь, ―Сеи Атекай во всем их Орде начальствующим‖[5.26]) 

жиберген алгачкы элчилерине казак талааларын аралап, 1785-жылы жай 

мезгилинде Россиянин борбору Санкт-Петербургга барууга мүмкүнчүлүк 

түзүлгөн[15.67-73]. 

          Изилдөөчү Белек Солтоноевдин баамдосунда Садыр хан өлгөндөн кийин 

кыргыздардагы биринчилик бийлик Эсенгул Болот бий уулуна өткөн.[21.175] Ал 

эми, XVIII кылымдын аягында, Сибирде жашаган орус окумуштуусу Иван 

Андреевдин маалыматтары боюнча 1785-жылдары кыргыздардын он волостунун 
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«баардыгында эң урматтуусу» (―во всей Орде в почтени‖[6.18]) сарыбагыш 

(булакта багыш делген - Д.С.) уруусунун башчысы «князь» Атаке (Атекай) бий  деп 

көрсөтүлгөн. Бирназар (тагыраагы: Пирназар – автор) бий – бугу уруусунун 

башчысы, Кедей бий – саяк уруусунун жетекчиси, Ташибек бий – солто уруусунун 

башчысы, Убайдулла бий – кушчу уруусунун жетекчиси делген. Ал эми саруу 

волостун «Садыр баатырдын уулу Сейит баатыр» жетектегенин белгилейт.[6.18] 

Кыргыз санжырачылары менен этнограф окумуштуулары Сейитти Садыр хандын 

иниси болгондугун жана ал саяк уруусунун өкүлү экендигин тастыкташат[2.40-

45;4.49].  

        Сейит баатырдын тукумдары Нарбото бий (кыпчак Мусулманкул аталыктын 

кайын атасы) андан Рыскулбек жана анын уулдары (Токтогул Сатылгановдун 

айтуусундагы беш камандар) өзүнчө урук болушуп Жалалабат жана Талас 

областарында эмдигиче тукумулап келишүүдө. 

         Өзгөчө, ошол мезгилдеги кыргыз коомундагы Атакенин башкаруучулук орду, 

орус архив документтерде кеңири ырасталганын белгилеп кетүүчү жагдай  деп 

эсептейбиз. 

        Жыйынтыктап айтканда, Садыр хан Арзымат уулунун тагдырына туш болгон 

каардуу замандын окуялары, анын кыргыз элинин таламын, ар намыстуулук менен 

талашып жатып өз өмүрүн берген, татыктуу эл башчы - мамлекеттик инсан катары 

даңазалантты десек жаңылбайбыз. 
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Кыргыз элинин материалдык мурастарын сактоонун жана жайылтуунун 

жаңы тенденциялары 

 

Негизги сөздөр: материалдык маданият, жаңылануу, өнүгүү, туризм, 

устачылык, зергерчилик, уздар.   

Аннотация: Бул макалада азыркы этаптагы материалдык маданият 

маселелери каралат. Кыргыз элинин материалдык маданиятынын 

этнографтарынын окумуштууларынын изилдөөлөрү. Салттуу прикладдык 

искусствону өнүктүрүү жана трансформациялоо. Материалдык маданияттын 

өнүгүшүндө этнотуризмдин ролу каралат. 

Ключевые слова: материальная культура, обновление, развитие, туризм, 

ремесленники, украшения, рукоделье. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы материальной 

культуры на современном этапе. Исследование ученых этнографов материальной 

культуры кыргызского народа. Развитие и трансформация традиционного 

прикладного искусства. Роль этнотуризма в развитии материальной культуры.   

Key words: material culture, renewal, development, tourism, artisans, jewelry, 

needlework.  

Annotation: This article deals with the issues of material culture at the present 

stage. Research of scientists ethnographers of the material culture of the Kyrgyz people. 

Development and transformation of traditional applied art. The role of ethnotourism in 

the development of material culture. 

 

Материалдык маданият этникалык маданий мурасты түзүүчү факторлордун 

бири болуп саналат. Анын өзгөчөлүктөрүн күнүмдүк турмуштагы колдонулган 

нерсе катары гана эмес, улуттар аралык байланыштын жана маалымат берүү 

каражаты катары да кароо керек. XIX-XX кылымдардын аралыгында кыргыз 

элинин тарыхы жана маданияты бир нече жолу тарыхчылардын, этнографтардын, 
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тилчилердин, археологдордун жана искусство таануучулардын көңүл буруусунун 

объектисине айланган. Алардын эмгегинин аркасында кыргыз элинин 

калыптанышы, этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланыштары, кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн жаралышы жана өнүгүшү, адабияты, илими, билими, 

искусствосу сыяктуу илимий темалар чагылдырылган. 

Советтик жана постсоветтик илимий адабияттарда жалпысынан тарыхый 

жана маданий мурастар, ошондой эле айрым эстеликтер боюнча маселелер кеңири 

изилденип келди. Археология, этнография жана маданият таануу ж.б. атайын 

дисциплиналардын өнүгүшү менен бул багыттагы эмгектер толукталып, мезгилдүү 

басма сөз беттеринде жарыяланып келет. Бирок, Кыргызстан үчүн өзүнчө, алардын 

ичинен биринчи кезекте А.К. Абетеков[2], И.К. Кожомбердиев[13], 

В.М.Плоских[27, 28], В.П. Мокрынин[20, 21, 22, 23, 24], В.Я. Галицкий[5], К.Ш. 

Табалдиев[30], С.Т. Табышалиев[31], Б.Э. Аманбаева[3],Массон В.М.[17, 18, 19], 

Горячева В.Д [7], П.Н.Кожемяконын[11, 12] илимий изилдөөлөрү чоң мааниге ээ. 

Бул эмгектерди карап чыгып, алардын негизинде Кыргызстандын тарыхынын 

бурулуш этабында убакыттын жана мейкиндиктин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

тарыхый-маданий мурастын концепцияларын иштеп чыгуунун мезгили бышып 

жетилгендигин көрсөттү жана азыркы мезгилдеги трансформацияланыш 

информациялык технологиялар менен ачып берсе тарыхый жана маданий 

мурастардын байлыгынын бүткүл палитрасын жеткире бере алат. 

Байланыш, жарнама жана туризм тармагындагы баалуу изилдөөлөргө 

Ф.Котлердин, Д.Боуэндин, Д.Макензидин [14], С.Д. Дудашвилинин [8]
 
эмгектери 

кирет жана маркетинг тармагындагы сунуштары өзгөчө кызыгууну туудурат. Т.Ж. 

Жыргалбеков[9] жана А.Бегалиеванын[4] изилдөөлөрүндө маалыматтык-

коммуникациялык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү жана аларды материалдык 

маданиятты таратууга, туризм тармагына кеңири колдонулуу мүмкүнчүлүктөрү 

жакшы ачылып берилгендигин белгилей кетүү керек . 

Ошондой эле кыргыздардын заманбап прикладдык искусствосунун 

эволюциясын, трансформацияланышы жаш изилдөөчүлөр Мальчик А.Ю.[16], 

Султаналиева Н.И.[29], Филиппова А., Летучих А.[25], Кутуева А.[15], Хан. Н.[32] 

жана башкалар өздөрүнүн эмгектеринде кароого аракет жасалган:   

Кыргызстан материалдык жана маданий мурастары боюнча дүйнөдөгү эң 

бай мамлекеттердин бири катары эсептелинет. Эң көп сандаган материалдык жана 

маданий эстеликтер чакан аймакта топтолгон. Кыргызстандын миң жылдык 

тарыхын чагылдырган жүздөгөн эстеликтер дүйнөлүк-тарыхый мааниге ээ. Аларды 

изилдөө, жайылтуу жана коргоо бүткүл илимий коомчулуктун, мамлекеттин жана 

көп улуттуу элдин маанилүү милдети. Ош облусунун Чоң-Алай өрөөнүндө жер-

жерлерде изилдөө иштерин жүргүзүүдө килем буюмдарынын көптүгүнө 

карабастан, күнүмдүк турмушта утилитарлык колдонулуп жатканы менен бүгүнкү 

күндө республиканын башка аймактарындай эле, стагнациянын абалдагы 

прикладдык искусство болуп саналат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 30 жаштан ашкан 

дээрлик бардык аялдар прикладдык буюмдарды жасай алышат, бирок 

респонденттердин аз гана пайызы (65тин 17си) реалдуу өндүрүш менен 

алектенишет, ал эми 5-6 гана адам үлгүлөрдүн атын билет жана өндүрүш менен 

байланыштыра алышат, бирок алар да экономикалык кыйынчылыктарга дуушар 

болушат.[26] 

Алсак, Совет доорунда республикада квас, лимонад жана газдалган 285уру 

өнөр жай өндүрүшү колго алган. Жалпысынан Кыргызстанда XX кылымдын 90-

жылдарынын башына карата алкоголсуз суусундуктардын ассортименти алар 

тарабынан сунушталган. Эксперименттердин жүрүшүндө салттуу суусундук 
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жашоонун өзгөргөн шарттарында өзгөрүлүп, анын жаңыланган түрү тез эле 

популярдуу болуп, эл арасында жаңы « шоро » аталышына ээ болгон. Ошондой эле, 

Artezian компаниясынын салттуу суусундуктарынын линиясын ачып,. «Таң» жана 

«Арашан» суусундуктары республиканын тамак-аш өнөр жайына ушунчалык 

органикалык түрдө кирген. 

Кыргызстан – массалык керектөөчҥ ҥчҥн этникалык зер буюмдардын 

мекени. Кыргыз оймо-чиймесинин «жаныбар» стили этникалык темадагы зер 

буюмдарда өзгөчөлөнүп калды. Этникалык өңүттөгү кыргыз зергерчилик тармагы 

толук кандуу тармакка айланып баратат. Эреже катары, өлкөдө өндүрүштүк 

кубаттуулук жетиштүү. Зергерчилик устаканалары, ошондой эле бүтүндөй зергер 

үйлөрү ( Келдике , Этно ) бар, алардын өздөрүнүн дүкөндөрү бар жана көптөгөн 

туристтер арасында да, калк арасында да популярдуу. 

Азыркы учурда туризмди өнүктүрүүнүн эң мүнөздүү тенденцияларына 

туристтик багыттардын түрлөрүн кеңейтүү, ошондой эле туристтик продуктуну 

диверсификациялоо кирет. Туризмдин этнотуризм, экотуризм, агротуризм, 

экстремалдык туризм жана башкалар сыяктуу түрлөрү барган сайын популярдуу 

болууда. 

Эстеликтерди жана эстеликтерди коргоо боюнча эл аралык кеңеш (ICOMOS) 

маданий туризмди ―максаты (башка көптөгөн максаттар менен бирге) эстеликтерди 

жана объектилерди ачуу болгон туризмдин өзгөчө түрү‖ деп аныктайт [1]. 

Этникалык туризмдин саналып өткөн бардык түрчөлөрүн кененирээк 

мүнөздөп көрөлү (1-сүрөт). 

 

 
Айыл тургундарынын кирешеси негизинен Европа өлкөлөрүндөгү айыл 

чарба жумуштарынын мезгилдүүлүгүнөн көз каранды болгондуктан, айыл туризми 

чарбаларды сезондон тышкары колдоо милдетин аткарган социалдык программа 

катары киргизилүүдө.  

Ал эми Кыргызстанда этнотуризм аркылуу өздөрү жасаган кыргыздын 

улуттук буюмдарын чыгарып, көрсөтө алышкан. 2015 жылы – Бостери айыл өкмөтү 

«Менин айылым аттуу кароо сынагын  өткөрүп, жергиликтүү туризмдин 

өнүгүшүнө салым коша алды. Бул сыннакка көптөгөн боз үйлөр катышып, 

кыргыздын бозүйлөрүн даңазалай алышты. Мисалы 1975-1976 жылдары эле 

жасалган, буга чейин «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына, Балбай баатырдын 

эстелигин ачууга, Ч.Иманкуловдун, Кара Молдо Орозовдун мааракелерине 

тигилип, жасалгасы боюнча өзгөчөлөнгөн 85 баш, 6 канат боз үй да катышып байге 

алды. Бул боз үйдүн жыгач жасалгаларын  өмүр бою мугалим болуп иштешкен үй 
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бүлөө Борсокбаев Султан, ички жасалгаларын жубайы Эмгек Кызыл Туу 

орденинин ээси Мусаканова Ажаркан өз колдору менен жасап чыгышкан[10]. 

Жыйынтыктап айтканда жана изилдөөнүн негизинде ХХI-кылымда заманбап 

дүйнө маданий мурастын эбегейсиз зор потенциалын, дүйнөлүк экономиканын эң 

маанилүү ресурстарынын бири катары аны сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу 

зарылдыгын ишке ашырды деген тыянак чыгарууга болот. Маданий 

баалуулуктарды жоготуулар орду толгус. Маданий мурастардын ар кандай 

жоголуусу азыркы жана келечектеги муундардын жашоосунун бардык 

тармактарына сөзсүз түрдө таасирин тийгизет, руханий жакырланууга, тарыхый эс 

тутумдун бузулушуна, бүтүндөй коомдун жакырлануусуна алып келет. 
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Кыргыздардын Кокон хандыгынын мезгилиндеги коомдук-саясий 

турмушунун постсоветтик кыргыз тарыхнаамада изилдениши 

  

Аннотация. Макалада булактардын, илимий эмгектердин негизинде Кокон 

хандыгынын мезгилиндеги кыргыздардын коомдук-саясий турмушуна 

тарыхнаамалык аспектиде анализ жүргүзүлдү. Изилдөөнүн максаты – Кокон 

хандыгынын саясий турмушундагы кыргыздардын ордун жана ролун 

постсоветтик кыргыз тарыхнаамасында изилденишин көрсөтүү. Изилдөөнүн 

методологиясы катары тарыхый окуяларга объективдүү баа берүү менен 

историзм принцибине таяндык.  

Негизги сөздөр: Кыргыздар, Кокон хандыгы, Фергана өрөөнү, кыргыз 

бийлери, саясий мамилелер.  

     Аннотация. В статье анализируется общественно-политическая жизнь 

кыргызов в период Кокандского ханства с исторической точки зрения на основе 

источников и научных трудов. Цель исследования – показать изучение места и 

роли кыргызов в политической жизни Кокандского ханства в постсоветской 

кыргызской историографии. В качестве методологии исследования мы опирались 

на принцип историзма с объективной оценкой исторических событий. 

Ключевые слова: Кыргызы, Кокандское ханство, Ферганская долина, 

кыргызские бии, политические отношения. 

Abstract. The article analyzes the socio-political life of the Kyrgyz in the period of 

the Kokand Khanate from a historical point of view on the basis of sources and scientific 

works.  The purpose of the study is to show the study of the place and role of the Kyrgyz 

in the political life of the Kokand Khanate in post-Soviet Kyrgyz historiography. As a 
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research methodology, we relied on the principle of historicism with an objective 

assessment of historical events. 

Key words: Kyrgyz, Kokand Khanate, Fergana Valley, Kyrgyz biys, political 

relations. 

 

Азыркы учурда кыргыздардын XVIII кылымдагы коомдук-саясий турмушу 

постсоветтик тарыхнаамада актуалдуу маселе болуп саналат. Макалада аталган 

мезгилдеги кокон-кыргыз мамилелеринин 1990-2010 жылдарда жаӊыча көз карашта 

изилдениши каралат.  

XX кылымдын 80-жылдарынын экинчи жарымы – 90-жылдардагы кайра куру 

саясатынын натыйжасында, мурунку СССРдин саясий-экономикалык жана 

коомдук турмушунда түп тамырынан бери өзгөрүүлөр башталган. Бул жылдары 

тарыхчылар марксисттик-лениндик идеологиянын схемасында коомдук-

экономикалык формациянын өнүгүшүн жана маңызын кайрадан ойлонуп 

түшүнүүгө аракет кыла башташкан. 

1990-жылдардын башында советтик тарых илиминин абалына советтик жана 

постсоветтик доордогу тарыхчы, «Отечественная история» журналынын башкы 

редактору С.В.Тютюкиндин «Первая российская революция в отечественной 

историографии 90-х годов» деген макаласында мындайча мүнөздөмө берилет: 

«таптык-формациялык марксисттик көз карашты, тарыхнаамалык парадигманы 

алмаштыруу, андан ары цивилизациялык ыкмага өтүү өтө кыйынчылык менен 

жүрүп жатат».  [16.72-б.] 

Постсоветтик мезгилде XVIII кылымдын башындагы кыргыздардын 

социалдык-экономикалык жана саясий тарыхын, Фергана өрөөнү, коңшу элдер 

менен болгон соода-сатык жана дипломатиялык мамилелерин кеңири изилдеген 

окумуштуулардын катарына Д.Б.Сапаралиевдин эмгектери кирет. Автор 

«Взаимоотношения кыргызского народа с русским и соседними народами в XVIII 

в.» (Бишкек, 1995.) деген эмгегинде архивдик материалдардын негизинде 

кыргыздардын жунгарларга каршы боштондугу үчүн болгон күрөшүүнүн 

этаптарын далилдүү чагылдырган. Анын эмгегинде кыргыздардын, казактардын, 

өзбектердин, уйгурлардын Жунгар хандыгынын экспанциясына каршы бирдиктүү 

боштондук үчүн болгон күрөшү жана мүнөзү баштан аяк баяндалган. 

Документалдык материалдарга таянып, автор XVIII кылымдын экинчи 

жарымындагы кыргыз-казак, кыргыз-өзбек мамилелеринин калыптанышын 

обективдүү планда чагылдырган. Ошондой эле, автор кыргыз бийлеринин Чыгыш 

Түркстандагы кожолор менен болгон саясий мамилелерин талдаган. Д.Сапаралиев 

Кубат бий Анжиян, Алай тараптагы чегин бекемдеп, кыргыздардын коопсуздугун  

камсыз кылуу үчүн турфандык кыргыздар менен байланышын чыңдап, чыгыш 

Түркстандагы саясий окуяларга жигердүү катышып, Кашкар, Жаркент ж.б. 

шаарларды жунгарлардан  бошотууда кара тоолук жана ак тоолук кожолорго 

түздөн-түз колдоо көрсөткөндүгүн далилдейт. [13.75-б.] Демек, кыргыздардын 

XVIII кылымдагы тарыхын ар тараптуу изилдеген автордун эмгектеринин кыргыз 

тарыхнаамасында өз орду бар. 

Постсоветтик мезгилдеги Кокон хандыгынын тарыхнаамасына олуттуу салым 

кошуп, көптөгөн макалаларды жана илимий монографияларды жарыялаган 

окумуштуулардын катарына К.С.Молдокасымов, Т.Кененсариев, 

Ж.Б.Алымбаевдарды кошууга болот.  

Кокон хандыгынын мезгилиндеги кыргыз-өзбек байланыштарын, кыргыз 

бийлеринин хандыктагы ордун жана алардын саясий ролун К.С.Молдокасымов 

«XIX кылымдын экинчи жарымы – XX кылымдын башындагы кыргыз-өзбек 
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элдеринин тарыхый байланышынын өнүгүшү» (Бишкек, 1994.) деген кандидаттык 

диссертациясында изилдеген. Автор изилдөөсүндө: «ыргыздар Кокон хандыгынын 

негизделишинен кыйрашына чейин көз карандылыкта жана көмүскө абалында 

болууга макул болушпай, ордонун ички жана сырткы маселелерин чечүүгө дайыма 

ишкердүү аралашып, бийликтин тизгинин кыпчак, өзбек башкаруучу төбөлдөрү 

менен бирге кармашып, хандыктын ээси да болуп келишкен» - деген жыйынтыкка 

келет. [9.42-б.] 

Кокон тарыхын изилдөөгө салым кошкон окумуштуулардын бири 

Т.Кененсариев. Автор өзүнүн «Кыргыздар жана Кокон хандыгы» (Ош, 1997.) деген 

эмгегинде Кокон хандыгынын түптөлүшү, өнүгүү баскычтары, мамлекеттик саясий 

алакаларындагы кыргыздардын орду жөнүндө жаңыча көз караш менен өз 

пикирлерин берет. Автор кээ бир өзбек окумуштууларынын [7.144-145-бб.] Кокон 

хандыгын өзбек хандыгы катары концепцияга кошулбастан, Кокон хандыгынын 

кандай мамлекет экендиги жөнүндөгү пикирин төмөнкүчө билдирет: «Ферганада 

түзүлгөн Кокон хандыгы өзүнүн биринчи күнүнөн баштап, калыптанган этносаясий 

курамы жагынан да, социалдык-экономикалык мүнөзү жагынан да көп улуттуу 

Фергана тургундарынын саясий режими, орток мамлекеттүүлүгүнүн талабына жооп 

берет». [8.61-б.] Андан ары автор Кокон ээлигинде алгачкы күнүнөн баштап эле 

кыргыздар, сарттар, тажиктер чогуу жашашкан, бийликтеги феодалдардын 

эзүүсүнө чогуу кабылышкан деп белгилейт. Натыйжада, Т.Кененсариев «Кокон 

хандыгы Фергана тургундарынын жалпы мамлекети болгондуктан, кокон 

бийликтеринин акырындык менен, Фергананын тоолук кыргыздарын, ал турсун 

Тянь-Шань, Талас, Чүй, Көл кыргыздарын каратып алуусун хандыктын саясий жол 

менен кеңейиши катары саноо» деген жыйынтыкка келген. [8.61-б.] Автордун 

башка эмгектеринде да архивдик жана жарыяланган оозеки булактардын негизинде 

кыргыз элинин Россия тарабынан басып алар алдындагы саясий абалы, кыргыз 

тарыхый инсандарынын Кокон хандыгы мезгилиндеги саясий орду жана 

ишмердиги, түндүк кыргыз урууларынын Россия букаралыгына өтүшү, Ысык-Көл, 

Чүй, Нарын жана Таластагы орус колониясынын үстөмдүгүнүн бекемделиши, 

Фергана өрөөнүндөгү саясий абал, түштүк кыргыздардын Кокон хандарынын 

эзүүсүнө каршы күрөштөрү маселелери изилденген. 

Кыргыз окумуштууларынын арасынан Кокон хандыгынын тарыхын түрдүү 

багытта орус жана жергиликтүү булактарынын негизинде объективдүү изилдеген 

Ж.Б.Алымбаевдин эмгектери тарыхнаамалык аспектиде илимий изилдөөлөрдүн 

катарын толуктайт. Кокон хандыгынын тарыхнаамалык маселелери [2] 

революцияга чейинки доордогу эмгектерге тарыхнаамалык талдоо жүргүзүлгөн. 

Мисалы, кыргыздардын коомдук-саясий турмушун тарыхнаамалык аспектиде 

изилдеп, аларды өз-өзүнчө группага бөлүп карагандыгы бүгүнкү күндө дагы 

актуалдуу маселелердин бири болуп саналат.  

Кыргыз бийлеринин Кокон хандыгынын саясий түзүлүшүндөгү чечүүчү 

фигура экендиги жөнүндөгү Д.Б.Сапаралиедин тактоолору окумуштуу 

тарыхчылардын эмгектеринде дагы белгиленет. 

Кыргыз төбөлдөрүнүн ичинен Акбото бийдин Ферганадагы саясий 

ишмердигин С.Аттокуров [3.58-б.] дагы көрсөтөт.   

Фергана өрөөнүнүн түштүк-чыгышындагы Хоженттин аймагын калмак 

баскынчыларынан коргогон көчмөн урууларынын кошунунун кол башчысы Акбото 

бий, кыргыздардын саруу уруусунун «кырк уул» уругунан айтылат. [14.44-б.] 

Бирок, бүгүнкү күндөгү кыргыз тарыхнаамасында Акбото бийдин кыргыз 

экендиги жөнүндөгү пикирлер жана ойлор талаш-тартышты туудуруп келген. 

Ошондуктан, биз маселени дагы тереӊдетип изилдөөдө Кокон хандыгынын 
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мезгилиндеги жергиликтүү авторлордун кол жазма булактарына кайрылдык. 

Ташкенттеги илимдер академиясынын Абу Рейхан Беруни атындагы Чыгыш таануу 

институтунун кол жазмалар фондусунда сакталган булактарынын маалыматтары 

менен таанышып, Акбото бийдин кыргыз экендигин тактоого аракет кылдык. 

Мисалы, Мулла Мирзо Олим ибн Домла Мирзо Рахим Тошкандийдин «Ансобу-с-

салатин ва тавориху-л-хавокин» деген кол жазмасында Шахрух бийдин үч уулу 

Абдурахимбек, Абдукаримбек, Шадибек болгондугу жана Шахрухтан кийин 

Абдурахимбек тактыга отурганы айтылат. Андан ары булакта Абдурахим 

салтанаттуу тактыга отургандыгын, кийинки бир кечте Хожентке кол салып, ошол 

эле күнү Мухаммадрахим аталык кыргыздын уулу Акбото бийди жана анын эки 

уулун өлтүрүп, Кожентти бир тууганы Абдукаримбекке тапшырып бергендиги 

маалымдалат. [10.л.14б] 

Демек, Кокон ээлигинин түптөлүшүнө жана андан ары хандык даражага 

чейинки өнүгүшүнө  Акбото бий баштаган Кожент кыргыздары чоӊ салым 

кошушкан. Булактарда белгиленгендей, түштүк кыргыз уруулары жашаган 

аймактар Фергана өрөөнүн курчаган тоо этектеринде жайгашышкан. Ошол эле 

учурда Ферганада жашашкан кыргыз, өзбек, кыпчак жана башка түрк урууларынын 

курамынан түзүлгөн көчмөн жана отурукташкан калктар көп учурда аралаш 

жайгашкан. Ошондуктан, отурукташкан жана көчмөн калктар саясий жактан гана 

эмес, чарбалык, маданий, социалдык чөйрөдө да бири-бири менен тыгыз 

байланышта болушкан. Кокон хандыгынын социалдык-экономикалык түзүлүшүн, 

жаӊы жерлерди ээлеп пайдалануу, жер иштетүү жана ирригациялык иштеринин 

өнүгүү процессин  иликтөө да негизги проблемалардын бири болуп саналат. 

Маселени  өӊүттөн алып караганда Кокон хандыгынын архивдик булактарында 

жерди ээлөөнүн юридикалык нормаларында, хандыктагы түрдүү социалдык 

катмарлардын өкүлдөрүнүн (сыпайлар, кара-казандар ж.б.) ар кандай шарттар 

менен жерге ээлик кылууга мүмкүнчүлүгү болгондугун аӊдап билүүгө болот. Ага 

мисал катары, Кокон хандыгындагы Рахим Мулла Иш Мухаммад жүз башынын 

хандыктын сарбаздарына, жүз башыларына ж.б. аскер чиндегилерге Ахсы 

аймагынан жер участогун бөлүп берүү жөнүндөгү өтүнүч катын айтууга болот. 

[12.л.1] Ушундай маанидеги XVII-XVIII кылымдарга тиешелүү документтер жана 

өтүнүч Фергана өрөөнүндөгү Ахсыкент вилайетиндеги көптөгөн жергиликтүү 

башкаруучулардан түшүп тургандыгын Р.Н.Набиевдин «Вакфное хозяйство 

Кокандского ханства» деген фундаменталдуу эмгегинде изилденген. [11.48-б.] Бул 

документтердин баардыгы Кокон хандыгындагы башкаруучулардын жана аларга 

баш ийгендердин социалдык-экономикалык жана саясий турмушунун иерархиялык 

баскычтарындагы статусун аныктап турат. 

Кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы жана Кокон хандыгынын 

саясий турмушундагы коӊшу элдер, башка мамлекеттер менен жүргүзгөн 291уру 

жана башка багыттагы байланыштары профессор Х.Н.Бабабековдун жеке архивдик 

материалдарында да кенен чагылдырылган. Мисалы, «фонд Ташкентские дела. 

Опись 111/1. Д.1.» деген документтеги казак атаманы подпоручик Телятниковдун 

билдирүүсүндө «Кытайга баш ийген кыргыздардын аймагы Ташкент менен 

чектешет»–деп белгиленет. [6.лл.8-9] Андан ары Телятниковдун билдирүүсүндө 

Ташкенттеги көпөс соодагерлери Бухара, Кожент, Кокон, Тибетке чейин 

кыдырышып жүргүзүшкөндүгү айтылат. Ошондо, шаарлардын аралыгы 

Ташкенттен Бухарага чейин тогуз күн, Бухарадан Ходжентке чейин үч күн, ал эми 

Кашкардан Коконго чейин тоолорду аралап он эки күн, Бухарадан Тибетке чейин 

эки ай жол карытып жүрүшкөндүгү белгиленет. [6.л.9]  
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Орто Азиядагы көчмөндөрдүн жана отурукташкан элдердин жайгашкан 

аймактары, жүргүзгөн чарбасы жөнүндөгү маалыматтар «фонд Среднеазиатский 

стол, оп.485. д.1700дөгү» (Исторический обзор сношений России с Среднею Азиею 

1820-1853) деп аталган көчмөндөр Орто Азиянын түндүк жагындагы 

территориянын теӊинен көбүн ээлейт деп белгиленет. Анын ичинде Ысык-Көл 

ойдуӊундагы буруттар да жашашат. Алар көчмөн турмуштан отурукташкан 

жашоого өткөн мезгилди башынан өткөрүп жатышат: бир жылдык циклдин 

жарымын мал багуу менен алектенсе, экинчи жарымында эгин айдап, азык-түлүк 

өндүрүп жашашат деген маалымат берилген. [5.л.3об.] 

Ал эми, кыргыз бийлеринин Кокон хандыгындагы ордун жана ролун 

Ж.Б.Алымбаев «Общественно-политическая жизнь кыргызов в российской 

историографии второй половины XVIII- начала XIX вв.» (Бишкек, 2009.) деген 

эмгегинде кеңири талдоого алган. Автордун ою боюнча Кокон хандыгынын саясий 

түзүлүшүндө кыргыз инсандары чечүүчү ролду ойногон. Бул жөнүндө 

Ж.Б.Алымбаев XVII кылымдын аягында – XVIII кылымдын башында Фергана 

өрөөнүндө калмак баскынчыларынын чабуулдарынын учурунда Кыргызстандын 

түндүгүндөгү көчмөн урууларынын көпчүлүгү массалык түрдө Фергана өрөөнүнө 

ооп келишкен деп белгилейт. Натыйжада, автор Ферганадагы кыргыз төбөлдөрү 

хандыктын саясий түзүлүшүнө чечүүчү фигура катары активдүү катышышкан 

деген жыйынтыкка келет. [2.122-б.] 

Мындан сырткары, Ж.Б.Алымбаевдин 2015-жылы жарыкка чыккан «Кокон 

хандыгы жана Нүзүп миӊбашы» [1] аттуу илимий эмгегинде кыргыздардан 

биринчи болуп Кокон хандыгынын жогорку бийлик даражасына жеткен Нүзүп 

миӊбашынын саясий ишмердүүлүгү, Кокон хандыгынын тарыхнаамасы, 

хандыктын саясий түзүлүшү, социалдык-экономикалык айрым маселелери, 

изилденген. Нүзүп миӊбашынын ишмердүүлүгү кокон доорунда жазылган даректүү 

кол жазмалардын, орус булактарынын негизинде изилденген. Демек, автордун 

эмгектерин постсоветтик мезгилдеги Кокон тарыхнаамасына булакнаамалык, 

тарыхнаамалык таризде олуттуу салым кошкон эмгектердин катарына кошууга 

болот.   

Кыргыздардын XVIII-XIX кылымдын ортосуна чейинки мезгилдеги 

жайгашкан аймактары, болжолдуу саны, социалдык өнүгүшү тууралуу маселелер 

Д.Б.Сапаралиевдин эмгектеринде изилденген. Автор кытай жана орус булактарына 

таянып «кыргыздар өздөрүнүн жогорку башкаруусун XVIII-XIX кылымдын 

биринчи жарымында көбүнчө – хан (Жунгар, Бухара жана казак хандыктарына 

окшош; бек – (Чыгыш Туркестан) жана падыша (фарстык Иран, Афганистан, 

Түркия) деген титулдар менен аташкан»–деп белгилейт. [15.52-б.] Автор орус 

документалдык  булактарга таянып, кыргыздардын көз карандысыз өз алдынча 

провинциялары тууралуу маалыматтарды берет. Автордун маалыматы боюнча 

292уру булактарда Орто Азиядагы Бадахшандын жанында эки-үч кичине кыргыз 

провинциялары жөнүндө айтылат. Биринин аталышы Деӊиз (морская) «анын 

өзүнүн ханы» бар, экинчисиники – Алай (Алуйская) жана үчүнчүсү – Аксы 

(Аксинская), акыркы экөөнүн хандарынын күчү аз экендиги тууралуу жазат. [15.50-

б.] Автордун маалыматтарын кыргыз историографиясында кыргыз уруу 

бирикмелеринде мамлекеттин ички структурасы уруулук-патриархалдык 

талаптардын негизинде түзүлгөн туруктуу структура экендигин орус булактарына 

таянып далилденген жана проблема илимий категориялык деӊгээлге жеткире 

изилденген жаӊы концепция деп белгилейбиз.  

Жыйынтыктап айтканда, кокон-кыргыз мамилелеринин тарыхнаамалык 

маселелери Ж.Жакыпбековдун, [4] Ж.Алымбаевдин [2] изилдөөлөрүндө кеӊири 
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каралган. Мисалы, Ж.Алымбаевдин эмгектеринде Кокон хандыгынын башкаруу 

системасы, социалдык-экономикалык абалы орус жана жергиликтүү булактарды 

колдонуунун негизинде объективдүү изилденген. 

Бүгүнкү күндө, Кокон хандыгынын тарыхын изилдөө узакка созулган 

тарыхнаамалык  жолду басып өткөнүн байкайбыз. Кыргыздардын Кокон 

хандыгынын мезгилиндеги тарыхын чагылдырууда авторлор бирдиктүү позицияда 

эмес экендиги билинет. Кокон хандыгынын тарыхы советтик идеологиянын 

шартында өз тоногон мамлекет катары сүрөттөлсө, эгемендүүлүк доорунда 

альтернативдүү көз караштар жаралып, тарыхый инсандар башкарган мамлекет 

катары бааланып келүүдө. Биздин пикирибизче, түштүк кыргыздары хандыктын 

саясий турмушунда активдүү роль ойногон жана Кокон ээлигинин түзүлүшү, анын 

эволюциялык өнүгүүсүндөгү, хандык даражага жетишинин мезгилине чейин 

Фергана өрөөнүндө жашаган башка отурукташкан жана көчмөн элдер менен 

бирдикте хандыктын саясатына аралашып келишкен. 

Жыйынтыктап айтканда, изилденип жаткан маселелерди, XVIII кылымдын 

экинчи жарымынан баштап совет дооруна чейинки, совет мезгилиндеги 

тарыхнаамада иликтенип, постсоветтик мезгилде объективдүү тарыхыйлык 

плюралисттик пикирлердин уӊгусунда кароо уланып жатат.   
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Торогелдиева Э. 

 КНУ им.Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызстан 

Проблемы развития интеллигенции Кыргызстана в 60-80-е годы ХХ века 

 

 Аннотация. Макалада XX кылымдын 60-80-жылдарындагы кыргыз 

интеллигенциясынын калыптанышы жана өнүгүшунун проблемалары  каралды. 

Бул жылдардагы илимий-техникалык революциянын шарттарында өндүрүштүк 

эмес чөйрөдө интеллигенциянын отряддарынын тез өсүшү, Кыргызстандагы 

советтик интеллигенциясынын өүгүшүндөгү прогрессивдүү сандык жана 

сапаттык өзгөрүүлөр чагылдырылды.  

 Урунттуу сөздөр: интеллигенция, мамлекеттүүлүк, техникалык 

интеллигенция, маданият, кадрлар, идеология, коомдук түзүлүш, өндүрүш 

Аннотация. В статье рассматривается становление и проблемы развития 

кыргызской интеллигенции в 60-80-е годы ХХ века. Отражены поступательные 

количественные и качественные изменения в развитии советской интеллигенции 

Кыргызстана и бурный рост отрядов интеллигенции в непроизводственной сфере 

в условиях научно-технической революции. 

 Ключевые слова: интеллигенция, государственность, техническая 

интеллигенция, культура, кадры, идеология, социальная структура, 

промышленность. 

Abstract. The article discusses the formation and development of the Kyrgyz 

intelligentsia in the 60-80s of the twentieth century. During these years, in the conditions 

of the scientific and technological revolution, there was a rapid growth of detachments of 

the intelligentsia in the non-productive sphere. The progressive quantitative and 

qualitative changes in the development of the Soviet intelligentsia of Kyrgyzstan are 

reflected.  

 Key words: intelligentsia, statehood, technical intelligentsia, culture, personnel, 

ideology, social structure, industry. 

 

В 60-е годы ХХ века происходят глубокие прогрессивные количественные и 

качественные изменения в развитии интеллигенции. Характерен, прежде всего, 

быстрый абсолютный и численный рост интеллигенции. За 1959-1979 гг. общая 

численность работников умственного труда в Кыргызстане увеличилась в 2,5 раза, 

против роста в 1, 7 раза всего занятого в народном хозяйстве населения. Доля 
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интеллигенции к общей численности самодеятельного населения республики 

возросла за указанный период с 18,2 до 25,8 %. 

Во второй половине ХХ века происходило интенсивное оснащение отраслей 

народного хозяйства Кыргызстана новейшей техникой, повышение эффективности 

производства, ускорение научно-технического и социального прогресса.  В этих 

условиях неизмеримо возросла роль квалифицированных кадров специалистов. 

Выдвигая концепцию ускорения социально-экономического развития страны на 

базе НТП, партия имела в виду переход на интенсивные рельсы, эффективные 

формы управления, более полное решение социальных проблем. В решении этих 

задач огромная роль отводилась инженерно – технической интеллигенции. В 

возрастающих масштабах советской промышленности требовались 

высококвалифицированные специалисты. Социальное значение инженерной 

деятельности особенно возрастает в условиях научно-технической революции, так 

как именно в сфере инженерной деятельности практически реализуются и 

внедряются в производство достижения науки. 

Как известно, НТР влечет за собой возрастание удельного веса инженерно-

технических кадров в составе самодеятельного населения. В 1960 г. только 

инженеры в СССР составляли 40,7 % всех специалистов с высшим образованием. В 

Кыргызстане с 1960 по 1975 гг. численность дипломированных инженеров 

увеличилась в 16,5 раза при росте всех специалистов с высшим образованием в 9,3 

раза. Инженерно-технические работники стали доминирующим отрядом 

интеллигенции республики [1]. 

Доля инженерно-технических работников в общей численности интеллигенции 

республики возросла с 15,2 % в 1959 г. до 22,4 % в 1979 г. [2]. С целым комплексом 

проблем, касающихся различных путей решения социально-экономических задач 

развития республики в этот период, были связаны процессы подготовки и 

использования имеющихся инженерно-технических работников, повышения 

эффективности их труда. 

В 1959-1979 гг. численность научных работников – одного из наиболее 

квалифицированных отрядов интеллигенции – увеличилась в 3,6 раза и достигла 9,4 

тыс. человек. Рост инженерно-технических и научных – работников взаимосвязан и 

взаимообусловлен. Они вызваны такими важными чертами современности, как 

ускорением научно-технического прогресса, превращением науки в 

непосредственную производительную силу. Эти процессы сопровождаются 

взаимопроникновением инженерного и научного труда, что служит объективной 

основой сближения в профессиональном и социальном плане научной и 

инженерно-технической интеллигенции. 

Быстрое развитие промышленности, новых отраслей увеличили потребность 

в инженерно-технических кадрах, для удовлетворения ее в республике был 

увеличен выпуск специалистов по инженерным специальностям. К концу 1980-х 

годов политехническнй институт стал крупным, многопрофильным учебно-

научным комплексом, осуществлявшим подготовку высококвалифицированных 

инженерных кадров по специальностям, составляющим основу современного 

производства. Важное значение в расширении привлечения на учебу рабочей 

молодежи и специалистов-практиков в получении ими высшего технического 

образования без отрыва от производства имело создание и укрепление 

общетехнических факультетов, заочных и вечерних отделений института в гг. Оше, 

Кара-Куле, Майли-Сае. 

Выпуск инженерных кадров в политехническом институте увеличился с 400 

человек в 1965 г. до 1400 – в 1970 г. и более 2 тыс. – в последующие годы. В 
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соответствии с постановлением ЦК КПСС «О работе партийных органов 

Киргизской ССР по подбору, расстановке и воспитанию руководящих и инженерно-

технических кадров в строительстве» (сентябрь 1965 г.) особое внимание института 

было обращено на форсирование подготовки инженеров-строителей. В 1980 г. в 

институте по специальности строительство» обучалось 5470 студентов, или 38 % от 

общего числа обучающихся. Инженерные кадры республики пополнялись также за 

счет посланцев братских народов и представителей местной молодежи, 

окончивших высшие технические учебные заведения гг. Москвы, Ленинграда, 

Ташкента и др. центров страны. 

В 60-е годы ХХ века инженеры и техники Кыргызстана стали глубже 

заниматься вопросами повышения производительности труда, наиболее полного 

использования производственных мощностей, рационального расходования фондов 

предприятий, правильного применения системы оплаты труда и премирования, 

улучшения организации производства и труда. 

 В 70-е годы инженерно-технические кадры приняли активное участие в 

укрупнении производства в промышленности. В результате удельный вес 

предприятий, имеющих объем производства до 2 млн. руб., сократился вдвое, но 

доля крупных предприятий значительно возросла. Это содействовало 

возникновению ряда производственных объединений. В 1985 г. в республике 

действовало 40 таких объединений со 123 предприятиями (в 1967 г, соответственно 

4 и 11), они давали около 30 % валовой продукции промышленности. По 

инициативе и под руководством инженерно-технических кадров во всех отраслях · 

промышленности осуществлялись мероприятия по внедрению достижений научно-

технического прогресса, повышению эффективности и качества производства [3]. 

К 1961 г. произошли серьезные изменения в численности и составе 

инжнерно-технических работников, служащих. Общее их число в народном 

хозяйстве Кыргызстана увеличилось в 246,8 тыс. в 1950 г. до 437,9 тыс. в 1960 г. В 

1960 г. промышленно-производственный персонал составил 109,2 тыс. чел., в т.ч. 

92,9 тыс. рабочих (85 %), 8,1 тыс. инженерно-технических работников, 4,5 тыс. 

служащих. От их общего числа на долю кыргызов приходилось немногим более 22 

%. Заметно повысился культурно-технический уровень всех работников 

промышленности республики [1]. 

В условиях научно-технической революции происходил быстрый рост 

отрядов интеллигенции в непроизводственной сфере. За 1959-1979 гг. количество 

учителей общеобразовательных школ республики возросло в 2,1 раза, медицинских 

работников – в 2,9 раза, работников искусства и культпросвет учреждений – 2,3 

раза и т. Д. Все это свидетельствует о том, что на этапе совершенствования 

социалистического общества были созданы объективные возможности не только 

быстрого экономического роста, но и современного решения социальных задач – 

охраны здоровья людей, повышения их образовательного, культурного, идейно-

нравственного уровня. 

Важной особенностью развития интеллигенции Кыргызстана, как и всей 

советской интеллигенции, являлось резкое повышение уровня ее образовательной и 

специальной подготовки. Ряды ее пополнялись главным образом за счет 

квалифицированных специалистов, подготовленных через систему высшей и 

средней специальной школы. 

Рост национальной интеллигенции шел вначале за счет учителей. 

Учительские кадры являются неотъемлемой составной частью национальной 

интеллигенции. Как правило, они состоят из лиц со специальной педагогической 

подготовкой, занятых в области народного образования. Роль и значение 
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педагогической интеллигенции в Кыргызстане постоянно возрастали. Поэтому 

руководство республики в решении задач народного образования исключительно 

огромное значение придавало подготовке педагогических кадров [4].  

В целях обеспечения школ квалифицированными учителями была 

произведена существенная реорганизация всей системы подготовки кадров, плоды 

которой оказались весомыми и чительными в 60-е и последующие годы, несмотря 

на известные издержки политики экономии средств на образовании и командно-

административного руководства народным образованием. 

Партийные и советские органы Кыргызстана, руководствуясь решениями 

съездов партии, постановлениями ЦК КПСС и Советского правительства, исходя из 

задач развития экономики и культуры республики на новом этапе принимали меры 

по дальнейшему совершенствованию системы высшей и средней специальной 

школы, развертыванию подготовки квалифицированных специалистов. 

В республике были созданы два новых вуза – Киргизский институт искусств 
им. Б. Бейшеналиевой (1967 г.) и Фрунзенский педагогический тут русского языка 

и литературы (1979 г.), около 20 новых техникумов других средних специальных 

учебных заведений, организовано много новых факультетов и отделений, 

значительно расширена деятельность Киргизского государственного университета 

и Фрунзенского политехнического института, других вузов, многих техникумов. 

Большую роль в пополнении учительства квалифицированными кадрами 

сыграли педагогические институты и училища, значительно расширившие в 

последний период подготовку специалистов. В 1980-х годах педвузы республики 

(Ошский, Пржевальский, женский им. В. В. Маяковского, русского языка и 

литературы) ежегодно выпускали более 3 тыс.учителей почти по всем школьным 

предметам, вместо 1 тыс. – в 60-х годах, а ежегодный выпуск учителей из 

педучилищ возрос, соответственно, с 400 до 2 с. Человек. 

В пополнении учительства квалифицированными кадрами особо важная 

роль принадлежала Киргизскому государственному университету большинство 

факультетов которого готовили преподавателей средней общеобразовательной 

школы. В этот период университет стал не только учебно-научным центром 

республики, но и один из крупных вузов страны. На его 13 факультетах обучалось 

около 14 тыс. студентов. Университет располагал  необходимой научно-

технической базой и высоко квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, могущим обеспечить подготовку специалистов, 

отвечающих современным требованиям. Ежегодно Киргосуниверситет выпускал 

более 2 тыс. специалистов, подавляющее большинство которых направлялось на 

работу в среднюю общеобразовательную и профессиональную школу [2]. 

В перспективе на университеты страны возлагались большие и 

ответственные задачи в деле перестройки образования и решении кадровой 

проблемы. Подъем на качественно новый уровень высшей и средней школы, - 

отмечалось в «Основных направлениях перестройки высшего и среднего 

специального образования в стране», - обусловливает необходимость всемерного 

улучшения деятельности университетов. Их выпускники призваны стать 

проводниками передовой научной мысли во всех звеньях народного образования на 

новом этапе его развития. 

 В условиях ускорения научно-технического прогресса и возрастания роли 

науки в общественном развитии Коммунистическая партия и Советское 

правительство уделяли постоянное внимание пополнению квалифицированными 

кадрами научной интеллигенции. Свидетельством тому являются специальные 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР: «Об улучшении подготовки 
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научных и научно-педагогических кадров» (ноябрь 1967 г.), «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических 

кадров (октябрь 1974 г.), «О дальнейшем совершенствовании системы повышения 

квалификации преподавателей общественных наук высших учебных заведений» ( 

август 1982 г. ), «О мерах о улучшению подготовки и использования научно-

педагогических и научных кадров» (март 1987 г.) и др. 

В Кыргызстане в связи с бурным развитием науки и высшего образования 

значительно расширилась деятельность аспирантуры – основной формы 

подготовки квалифицированных научных и научно-педагогических кадров. Только 

за годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) окончило аспирантуру вузов и научных 

учреждений республики 733 человека, вместо 2оо – за шестую пятилетку (1956-

1960 гг.). Кроме того, возросло число местной молодежи, командируемой на учебу 

в целевую межведомственную и межреспубликанскую аспирантуру центральных 

городов. 

Для улучшения качества подготовки научных кадров на учебу в аспирантуру 

стали принимать лиц, имеющих опыт практической работы не менее двух лет по 

избранной научной специальности и проявивших способности к научно-

исследовательской деятельности. Непосредственно после окончания вуза 

зачислялись в аспирантуру лишь в порядке исключения о теоретических 

дисциплинах наиболее отличившиеся в учебной и научной работе студенты, 

рекомендованные соответствующими учеными советами. 

Росту научных кадров высшей квалификации – докторов наук была направлена 

такая мера, как предоставление вузам права освобождать от педагогической работы 

кандидатов наук, имеющих серьезные результаты научных исследований по 

важным народнохозяйственным или теоретическим проблемам, с переводом их на 

срок до двух лет в должности научных сотрудников для написания докторских 

диссертаций. 

Пополнение научной интеллигенции квалифицированными кадрами 

происходило также путем соискательства, то есть за счет лиц, ведущих свои 

научные исследования вне аспирантуры и докторантуры, в процессе основной 

работы и защитивших кандидатские или докторские диссертации. 

1965-1985 гг. общая численность научных работников в республике 

увеличилась в 2,5 раза – (с 3,7 тыс. до 9,2 тыс. человек), в том числе имеющих 

ученую степень доктора наук – в 3,1 раза (с 71 до 217 человек), кандидата наук – в 

3,4 раза (с 894 до 3100 человек) [5]. И все же вузы, и научные учреждения 

Кыргызстана испытывают большие потребности в научных кадрах высшей 

квалификации – докторов наук, особенно по техническим и некоторым 

естественным наукам. Вопрос этот усугублялся тем, что рост этих кадров в 1970-

1980-е годы замедлился. 

В результате значительная часть должностей докторов наук и профессоров в 

вузах и научных учреждениях оставались укомплектованными кандидатами наук и 

доцентами. 

В связи с задачами по совершенствованию руководства экономикой страны, 

научного уровня хозяйствования в соответствии с решениями мартовского и 

сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, другими важнейшими документами 

Коммунистической партии и Советского правительства, с особой остротой встал 

вопрос о форсировании подготовки квалифицированных кадров экономистов. XIV 

съезд Компартии Кыргызстана обязал соответствующие органы «…принять меры к 

расширению подготовки и переподготовки кадров экономистов для народного 

хозяйства республики» [5]. 
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В Киргизском государственном университете, Фрунзенском 

политехническом, Киргизском сельскохозяйственном институтах, во Фрунзенских 

учебно-консультационных пунктах (УКП) Всесоюзного заочного института 

советской торговли, пищевой промышленности, Самаркандского кооперативного 

института, в ряде техникумов республики были созданы новые факультеты, 

отделения и учебные группы по подготовке экономистов с высшим и средним 

специальным образованием, расширен прием студентов и учащихся, неуклонно 

возрастал выпуск специалистов. 

В 1965 г. из вузов и техникумов республики по специальности «экономика» 

было выпущено 1,3 тыс. специалистов, а в 1984 г. – 4, 1 тыс. За этот период 

численность специалистов-экономистов с высшим и средним образованием, 

занятых в народном хозяйстве республики, возросла в 4, 1 раза (с 11,6 тыс. до 47,1 

тыс. человек), при росте общей численности специалистов в 2,9 раза. Число 

дипломированных экономистов в составе работников этой специальности 

составило (в 1979 г.) 73 %. 

Вместе с возрастанием роли интеллигенции происходит дальнейший расцвет 

литературы и искусства Кыргызстана, количественный и качественный рост кадров 

художественной  интеллигенции. В условиях совершенствования социализма 

рост рядов художественной интеллигенции был обусловлен потребностями 

советского общества в профессиональном искусстве и в его творцах – кадрах 

художественной интеллигенции. 

Главным каналом подготовки профессиональных творческих кадров стала 

система высшего и средне специального художественного образования. Основным 

вузом в республике по подготовке кадров работников культуры и искусства 

является Киргизский государственный институт искусств им. Б. Бейшеналиевой, 

созданный в 1967 г. За 17 лет здесь было подготовлено более 1700 специалистов 

[6].  

В рассматриваемый период Киргизский институт искусств подготовил для 

театральных и музыкальных коллективов, культурно-просветительных учреждений 

более 2 тыс. певцов, пианистов, оркестрантов, дирижеров, композиторов, 

музыкантов, клубных работников. Средние специальные учебные заведения 

республики ежегодно выпускали более 400 специалистов по искусству и 

кинематографии. 

Свидетельством роста численности и профессионального уровня 

художественной интеллигенции республики стало быстрое увеличение состава 

творческих союзов писателей, композиторов, художников, архитекторов 

журналистов, кинематографистов и театрального общества, которые объединяли в 

своих рядах наиболее квалифицированных специалистов. Число членов этих 

союзов и общества за последние два десятилетия возросло в 8 раз, и насчитывали в 

1980-х годах более двух тысяч человек. В составе различных групп творческой 

интеллигенции происходил неуклонный рост кадров со специальным 

образованием, повышалось их идейно-политическое и профессиональное 

мастерство. 

Повышение образовательного уровня и профессиональной квалификации 

происходило во всех группах интеллигенции. Вместе с тем по ряду отраслей оно 

шло сравнительно медленно. Так, число лиц с высшим и средним специальным 

образованием среди работников умственного труда культурно-просветительных 

учреждений республики составляло (в 1979 г.) -9 %, торговли, общественного 

питания, заготовок, снабжения и сбыта – 50, коммунальных предприятий и 

бытового обслуживания – 35 %. 
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В 1964 г. медицинский институт отметил свой 25-летний юбилей. За этот 

сравнительно короткий срок институт превратился в один из крупных медвузов на 

Советском Востоке. В 1964/65 учебном году в нем обучалось более 2,2 тыс. 

студентов в два раза больше, чем в 1950/51 уч. Г., а численность студентов из 

кыргызской молодежи возросла за этот же период почти в 4 раза. На 43 кафедрах 

института работали 260 преподавателей, в числе которых было 17 докторов и 

свыше 100 кандидатов наук.  Кыргызский мединститут стал одним из вузов 

республики, укомплектованным высококвалифицированным  профессорско-

преподавательским составом. В институте работала научно-исследовательская 

лаборатория, аспирантура и клиническая ординатура. Мединститут стал центром не 

только подготовки, но и специализации и усовершенствования врачебных кадров 

республики [4]. 

Произошли определенные сдвиги в соотношении между работниками с 

высшим и средним специальным образованием в направлении более быстрых 

темпов роста первого слоя. Если за 1965-1980 гг. численность специалистов с 

высшим образованием, занятых в народном хозяйстве республики, увеличилась в 

2,8 раза (с 45 тыс. до 126,4 тыс. человек) и доля их обшей численности 

специалистов возросла с 42,4 до 46,6 %, то специалистов со средним образованием 

увеличилась лишь в 2,3 раза (с 61,4 тыс. до 144,7 тыс. человек) и доля их обшей 

численности специалистов уменьшилась, соответственно, с 57,7 до 53,4 %. 

Быстрыми темпами происходил рост образовательного уровня и 

профессиональной квалификации сельской интеллигенции, что имело важное 

значение в решении задач по интенсификации сельскохозяйственного 

производства. В 1984 г. 91 % председателей колхозов и директоров совхозов имели 

высшее образование, против 39 % в 1965 г. 

В составе инженерно-технического персонала села число специалистов с 

высшим и средним специальным образованием выросло с 49 до 83,5 %. 

Значительно возросли численность и удельный вес дипломированных специалистов 

среди бригадиров производственных бригад в земледелии, заведующих и 

бригадиров животноводческих ферм. В целом доля кадров с высшим и средним 

специальным образованием в составе специалистов и руководящих работников 

колхозов республики поднялась с 52 % в 1965 г. до 80 % В 1984 Г., СОВХОЗОВ – С 

60 ДО 76 % [3]. 

Большая роль в пополнении производственно-технической интеллигенции 

села квалифицированными кадрами принадлежит одному из старейших вузов 

республики Киргизскому сельскохозяйственному институту им. К.И. Скрябина и 

сельскохозяйственным техникумам. За заслуги в подготовке квалифицированных 

специалистов, развитии сельскохозяйственной науки и в связи с 50-летием своей 

деятельности институт был удостоен (в июле 1983 г.) ордена «Знак Почета». 

Ежегодно сельхозинститут выпускал около 850 агрономов, инженеров-механиков, 

зооинженеров, ветеринарных врачей, инженеров-гидротехников, экономистов и 

бухгалтеров. А всего за полвека институтом было подготовлено свыше 15 тыс. 

специалистов с высшим образованием. 

Киргизский сельскохозяйственный институт им. К.И. Скрябина внес 

большой вклад в укрепление специалистами агропромышленного комплекса 

республики. Если в 1937 г. им было выпущено всего 53 зоотехника ветврача, то уже 

в шестидесятых годах он приступил к подготовке кадров по всем основным 

сельскохозяйственным специальностям [7]. 

Киргизский сельскохозяйственный институт к 1980-м годам стал одним из 

крупных сельхозвузов страны. В нем обучалось более 6 тыс. студентов, а научно-
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педагогический коллектив объединял 350 человек, в числе которых были 150 

профессоров и доцентов. Институт располагал необходимой научно-технической 

базой, одним из лучших в стране учебно-опытным хозяйством. 

Вместе с тем в развитии советской интеллигенции отрицательно сказались 

имевшие место негативные явления. Серьезными недостатками страдало 

планирование подготовки различных групп интеллигенции, особенно по новым, 

перспективным направлениям научно-технического прогресса. В результате 

потребности ряда отраслей экономики, науки и культуры Кыргызстана полностью 

не удовлетворялись необходимыми специалистами. Необоснованно принижена 

была роль средней специальной школы в подготовке специалистов среднего звена 

для народного хозяйства. 

В деле подготовки научной интеллигенции не уделялось должного внимания 

выращиванию кадров высшей квалификации – докторов наук. И как следствие 

этого, многие должности докторов наук в научных учреждениях и профессоров в 

вузах республики были замещены кандидатами наук и доцентами. Рост выпуска 

специалистов через высшую и среднюю специальную школу, научных кадров через 

аспирантуру не сопровождался должным повышением качества их подготовки. 

Учебные заведения были слабо связаны с производством, академическими и 

отраслевыми научными учреждениями.  

Таким образом в 1960-80 е годы происходят глубокие прогрессивные 

количественные и качественные изменения в развитии советской интеллигенции, в 

том числе быстрый абсолютный и относительный рост интеллигенции в 

Кыргызстане. За 1959-1979 гг. общая численность умственного труда в 

Кыргызстане увеличилась в 2,5 раза. Важной особенностью развития 

интеллигенции Кыргызстана в 1960-1980-е как и всей советской интеллигенции, 

является резкое повышение уровня ее образовательной и специальной подготовки. 

Ряды ее пополняются главным образом за счет квалифицированных специалистов, 

подготовленных через систему высшей и средней специальной школы. В 

Кыргызстане в связи с бурным развитием науки и высшего образования 

значительно расширилась деятельность аспирантуры – основной формы 

подготовки квалифицированных научных и научно-педагогических кадров. Кроме 

того, возросло число местной молодежи, командируемой на учебу в целевую 

межведомственную и межреспубликанскую аспирантуру центральных городов. 
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КЕНЕСАРЫ ХАНДЫН КЫРГЫЗДАРГА ЖАСАГАН АЛГАЧКЫ 

ЖОРТУУЛУНА БАЙЛАНЫШТУУ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР 

 

Аннотация: МакалаXIX к. Орто ченине тиешелүү кыргыз-казак 

мамилелери, аларга анализ жүргүзүүдө орун алган айрым жагдайларга арналган.  

Түйүндүү сөздөр: XIX к., кыргыз-казак мамилелери, тарых. 

Аннотация:Данная статья рассматривает некоторые аспекты и их 

анализа кыргызско-казахских отношенийотносящимся кXIX в.  

Ключевые слова: XIX в., кыргызско-казахское отношение, история. 

Abstract: This article examines some aspects and their analysis of the Kyrgyz-

Kazakh relations relating to the XIX century. 

Key words: the XIX century, Kyrgyz-Kazakh relationship, story. 

 

Кыргыз тарыхын кайсы мезгилдерге бөлбөйлү, бир тууган казак эли менен 

болгон мамиле орчундуу да, олуттуу да орундарды ээлейт. Бир караган кишиге 

анын баары түгөл изилденип – айтылганы айтылып, жазылганы жазылып – аягына 

чыккандай көрүнөт. Муну менен кошо кандайдыр бир конъюнктуралык 

кызыкчылыктарга байланыштуу илимий негизде толук кандуу изилденбей, 

көмүскөдө калган айрым фактылар да көп жолугат. Алардын бири айтылуу 

Кенесары хандын кыргыздарга жасаган жортуулу. Өкүнүчтүүсү, Кенесары хандын 

ушул чабуулуна кайрылган изилдөөчүлөр бул окуяларга тиешелүү фактыларды 

атайлап чаташтырып (хронологиялык убактысын алмаштырып), айрымдарын жаап-

жашырууга жасаган аракети ачыкка чыга баштады. Анткени, айрым 

саясатчылардын жетегинде  жетегине көнгөн тарыхчылар бул маселеге мезгил-

мезгили менен керек учурунда кийлигишип, окуянын чоо-жайы көбүрүп-жабырып, 

анын негизинде массалык маалымат каражаттары аркылуу саясий упай топтоону 

адатка айландырышты. Мисалга электрондук ресурстар аркылуу улам-улам 

кайталанып жаткан ―Гибель Кенесары. Где голова хана? Расследование. Загадки 

истории‖ же ―По следам предков. Почему Хан Кенесары пришел на Кыргызскую 

землю?‖ сыяктуу ж. Б. Маалыматтарды алууга болот [10]. 

Негизи Кенесары хандын кыргыздарга жасаган жортуулун изилдеген илимий 

окумуштуу же жөнөкөй публицист  болсун бир беткей 1889-ж. Жарык көргөн 

Ахмет Кенесариндин китебине [1] таянып жүрүшөт. Мисалы, ушул эмгекке басым 

жасашкан казактын белгилүү окумуштуу-тарыхчылары (Е. Бекмаханов, Ж. 

Касымбаев ж. Б.) Кенесары хан адегенде тынчтык ниет менен келгенин баса 

белгилешет [2, 330; 3, 61]. Көрүнүп тургандай бул китеп Кенесары хандын көзү 

өткөн көп жылдардан кийин жазылган. 1887-ж. Край таануучу Евгений Смирнов 

Кенесарынын уулу Садык султанга өзү жана атасынын өмүр баянын жазып 

чыгууну суранат [1, 13]. Садык султан аны иниси Ахметке тапшырган. 

Кенесарынын улуу аялы Күнүмжандан Жапар, Тайчык, Ахмет, экинчи аялы 

Жанымдан Омор, Осмон, Абакир, Садык, Жекей. Кенесары өлгөн жылы Тайчык 20, 

Садык 10, Ахмет беш жашта болгон. Ошондуктан аталган китеп оозеки 
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эскерүүлөргө таянуу аркылуу жазылып, автордун субъективдүү көз карашын 

чагылдырып калган.  

Ошентип, А. Кенесарин атасы Кенесарынын максаты казак-кыргыздын 

башын кошуп, кокондуктар өлтүргөн атасы (Касым) менен агалары Саржан, 

Эсенгелди жана Алжан Саржан уулу үчүн кун төлөтүү болгонун эскерет. ―Бирок, 

кыргыз башчылары өз ара кеңешип, [Кенесарыга] багынуудан баш тартты. Абылай 

хандын кылыгы али алардын эстеринен чыга элек экен‖, -деген тыянак чыгарат. 

Андан ары автор: ―казак ханынын бул сунушун жоопсуз гана калтырып тим 

болбой, кыргыз манаптары ар жерден 30-40тан адамдарын аттандырып, Кенесарыга 

караган элдин жылкысына тие баштады‖, -деп бүтүрөт [1. 22].  

Чынында Ахмет султандын китебинен тышкары Кенесары хандын 

кыргыздарга жасаган жортуулунун башкы себептерин ачып берчү башка 

маалыматтар, анын ичинде архив документтери өтө көп, ошондуктан бир гана 

китепке басым жасоо, башка жазма булактарды көмүскөдө калтыруу (жаап-

жашыруу) менен тарыхты изилдөөнүн методологиясы олуттуу зыян тартып 

жатканын дагы бир жолу кайталоого туура келет. Буга мисал ошол эле Е. 

Бекмахановдун [2], ошондой эле жогорудагы Ахмет султандын небереси 

Кенесарина Н. А. Жыйнаган материалдарды [4] ж. Б. Кошууга болот. Кенесарынын 

тарыхына көп кайрылган белгилүү окумуштуулардын бири Ж. Касымбаев да 

өзүнүн монографиясында казак ханынын соңку жортуулунун себеби анын орус 

баскынчыларына каршы бирге күрөшүү чакырыгына кыргыз манаптарынын баш 

тартуусу болгонун ырастайт [3. 121].  

Эң кызыгы, аталган эмгектерде ж. Б. Көптөгөн изилдөөлөрдө Кенесары 

хандын кыргыздарга жасаган 1845-ж. Кеч күз айларындагы биринчи чабуулу 

дээрлик айтылбайт. Айтылса да аны кийинки окуяларга (же акыркы чабуул) кошо 

жамалып, фактылардын хронологиялык тартибин бузууга ачык аракет жасалат [3. 

110-123].  

Эмесе, Кенесары хандын биринчи чабуулуна тиешелүү көрсөтмө-

документтердин бирине кайрылалы. Ал боюнча 1844-ж. Күз айларында Кенесары 

хан Кичүү Жүздөгү назар уругунун бийи Эшкара (Искара) дегендин кызы 

Тойбийкени (Туйбике) алмай болуп макулдашат. 1845-ж. Жазында кыздын 

калыңын алмакка Эшкара жакын тууганы Жалманбетти (Кучуков) Кенесарынын 

айлына жиберет. ―Хандан да калың сурайбы‖ деп ачууланган Кенесары кыз келгиче 

аны барымтага алып калат. Айласы кеткен Эшкара кызын калыңсыз берүүгө макул 

болуп, аны бир аялга кошуп, ошол уруунун бийи Дөөлөткелди Бешбаев 

(Давлетгельди Бисбаев) менен А. Эшболовду (Авяз Исбулов) аттандырат. Кызды 

жеткиргенче орус аскеринин кысымына туш келген Кенесары айылы менен Чүй 

суусунун аягына көчө качат. Тигилер хандын изине түшүп, туура 96 күн дегенде 

кууп жетет. Алар келгенде Кенесарынын айылы Чүй суусунун аягында болот. 

Ошону менен Д. Бешбаев алып келген кызды Кенесарыга тапшырып, жарым жылга 

жакын убакыттан кийин Жалманбетти бошотуп алып, 1846-ж. Айылына кайтып 

келет. Келгенден кийин мөөрүн басып, 1846-ж. 21-октябрда (бул дата тарых үчүн 

өтө маанилүү) Оренбург чек ара комиссиясына көрсөтмө берет [5. №1562]. 

Өкүнүчтүүсү Д. Бешбаев Кенесарынын айылына качан келгенин так эстей албай, 

өткөн жылы күз айы экенин айтып, бирок кар эрте түшүп, ошону ээритип ичип 

келишкенин белгилейт [5. 274-277]. Демек, ал окуя 1845-ж. Күз же кеч күз 

айларынын биринде болгонун түшүнүүгө болот. 

Айылга келери менен Д. Бешбаев кыргыздардан зекет алуу үчүн 6 киши 

жиберип, бирок кыргыздар макул болбогонуна ачууланган Кенесары аларга каршы 

2000 жоокер аткарганын угат. Ошентип, Д. Бешбаевдер келген күндүн эртеси эле 
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жөө-жалаң, үстүндө кийерге кийимдери жок, баягы 2000 жоокердин жарымына 

жакыны кайтып келет. Өзөн-суу, саздын тоңуп калышы алардын жанына арачы 

болуп калганын, султандар Бопу (Бупе) Касымов, Карабай Карачев, дагы бир аты 

аталбаган жаш султан курман болуп, көп казак, алардын ичинде Кенесарынын 

кайниси (кийин белгилүү болгондой Эртай Турсунов) жана аты белгисиз жакын 

адамы туткунга түшүп, хандын кайнисин кыргыздар 64 карагер атка, ал эми 

экинчисин 10 түлкү ичик, 10 кымбат чепкен, 10 кундуз, 10 кула ат жана 10 төөгө 

баалап, сатыкка чыгарышканын айтышат. Бирок 50 гана кишинин куну төлөнүп, 

башкаларын куткарууга чамасы жетпейт [5. 276]. Бул окуя тууралуу сүргүндө 

жүргөн поляк аскер кызматчысы А. Янушкевич күндөлүгүндө казактардын 1500 

сарбазы өлүп, эки замбиреги жана 500дөй кыздарынан айрылганын, колго түшкөн 

бир нече жүз адамдардан саналуулары гана кайтарылып, калгандары 

ташкенттиктерге сатылганын укканын жазат [6. 173]. Эгер А. Янушкевичдин ушул 

маалыматын башка документалдык материалдардан бөлүп карасак, анда сөзсүз 

Кенесары кыргыздарга алгач 1846-ж. Жай айында кол салгандай туюлат. 

Ошондуктан казактын окумуштуу-тарыхчылары Кенесарынын алгачкы чабуулун 

дал ушул окуя аркылуу талдоого багыт беришет. Бирок, муну жогорудагы Д. 

Бешбаевдин көрсөтмөсүнө салыштырсак, анда такыр башка тыянак чыгат. Демек, 

мындан жогорудагы тарыхчы-окумуштуулар фактыларды баш-аламан көрсөтүп, 

айрымдарын жаап-жашырууга жасаган аракети ачык билинип турат.  

Анткени, жогоруда келтирилген документалдык көрсөтмөлөрдө орустарга 

каршы биригүү тууралуу эч кандай сөз болбойт, тескерисинче эки жак – Оренбург 

жана Батыш Сибирдеги орус аскеринин кысымына туруштук бере албасына көзү 

жеткен Кенесарынын максаты кыргыздардан зекет алып, элин кыштан аман 

чыгаруу керек экени ачык айтылат. Кунун төлөп, жакын туугандарын туткундан 

бошото албай калышы да ага кошумча күбө боло алат. Кызык жери, казак 

туугандардын академиялык басылмаларын айтпай эле коелу, жогорудагы Д. 

Бешбаевдин көрсөтмөсүн тарыхчылар Е. Бекмаханов, Ж. Касымбаевдин 

изилдөөлөрү жана Нафуса Азимхановна Кенесарина (кесиби биолог) чогулткан 

архив документтеринин биринен да жолуктура албайбыз. Бирок документти атап, 

ага шилтеме беришет [3. 95, 98; 4. 43, ]. Мисалы, Н. А. Кенесарина кыскача гана 

Кенесары хандын назар уругунан кыз алганын, аны ―Сокур‖ деген каймана аттуу 

Дөөлөткелди узатып келип, ал үчүн хандын колунан белек алып, кайта кайтканы 

менен чектелет [4. 43]. Е. Бекмаханов да Д. Бешбаевдин көрсөтмөсүнө кыскача 

токтолуп (кыргыздардын колго түшкөн султандарды сатыкка чыгарганын гана 

үзүндү келтирип) [2. 333], бирок анын жазылган мезгилин (жылын) көрсөтпөстөн, 

Калыгул Кубат улуунун Кенесары ханга элчиликке барып, ―Таштанбектин 

болотун‖ (кылычын) алып келгендеги окуядан кийинки учурга жамап койгон [2. 

330-333]. Ал окуяны тарыхчы Б. Солтоноев 1895-ж. Калыгулдан оозмо-ооз жазып 

калганын эскерген. Калыгул Кенесарынын алдына элчи болуп, Жаманкара баатыр 

өлтүрүлгөндөн кийин барганын айтып берген.  

Башкача айтканда Е. Бекмаханов Д. Бешбаевдин келишин дээрлик бир жылга 

чукул артка жылдырып койгонун көрөбүз. Өзүнүн бир нече эмгектеринде 

жогорудагы документтин түп нускасын бир канча ирет пайдаланган Ж. Касымбаев 

деле Д. Бешбаевдин Кенесары хандын айылына келгенге чейинки окуяларды толук 

сүрөттөп келип, зекет берүүдөн баш тарткан кыргыздарга 2000 казактын кол 

салганын аттап өтүп, андан аркысын ―хан Жалманбетти бошотту‖ деген бир ооз сөз 

менен бүтүрөт [3. 96, 98].  

Ал эми Д. Бешбаевдин кыскартылып-кесилбеген көрсөтмөсү боюнча 

кыргыздардан жеңилгенден кийин (сөз 1845–46-ж. Кыш айлары тууралуу жүрүп 
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жатат) Кенесары колу менен Иленин оң жээгине, Рүстөм султандын айылына 

жакын жерге көчүп келип, көп өтпөй Илени жээктей өйдөлөп отуруп, Кытайдын 

чегине жакын, Үйгөн-Таш (Уйган-тас) деген жерден конуш алат. Ал жерден 

белекке 9 жылкы айдатып, Кытай тараптагы жерден конуш берүүнү өтүнүп, султан 

Кудайменде Саржанов, бий Чокмор Бактыбаев жана Сейдек кожону (Суйдак-

ходжа) жөнөтөт. Бирок Кытай өкмөтү анын өтүнүчүн канааттандырбайт. 

Натыйжада Кенесары айылын кайра көчүрүп, Иле суусунун Балхашка куйган 

салаарынын бири – Кара-Камоо деп аталган жалайыр уруусунун эгинчилери 

отурган айылга келет. Дагы бир жолу кайталап кетели, бул учурда Д. Бешбаев 

Кенесарыны айылында эле жүргөн. Башкача айтканда бул окуялар Кенесары 

өлгөндөн мурунку жылы болгон.     

Эми Ж. Касымбаевге таянсак, анда казактар Кара-Камоого Кенесары 

өлгөндөн беш күндөн кийин көчүп келген [7]. 

Тескерисинче, жогорудагы документте Кара-Камоого көчүп келгенден беш 

күндөн кийин Кенесары хан тирүү эле жүрүп, аты аталбаган 8 кишиге кошуп 

Жалманбет менен Д. Бешбаевди бошотуп, өз айылына кайтарат. Көрсөтмөсүнүн аяк 

ченинде Д. Бешбаев Кенесарынын айылында кийим-кеченин тартыштыгын, малы 

өтө азайып, арыктап, эли катуу жабыркап жатканын билдирет. Аны узатып жаткан 

хан Кичүү Жүздүн султандарына кат жолдоп, кайтып барса кандайча тосуп аларын 

сурайт.  

Ж. Касымбаевдин изилдөөсүндө Кенесары аны атайын таңдалган адамдарды 

баштаган Жалманбет бийге тапшырат. Албетте, окуп жаткан адам буларды бири-

бирине жуушпаган, ар башка окуялар катары көрүшү мүмкүн. Бул окуялардын 

массалык маалымат каражаттарында бир беткей чагылдырышына дал ушул 

тыянактар негиз болгонун көрөбүз.  

Көрсөтүлгөн окуялар же Кенесары хандын Иле дарыясынын жээктеринде 

жүрүшү болжол менен 1846-ж. Эрте жаз мезгилине туш келет. Анткени, 

Кенесарынын айылы Иле дарыясынын куймасында экенинен кабар алган Сибирь 

кыргыздарынын Чек ара башкармалыгынын башчысы, генерал-майор Н. Ф. 

Вишневский есаул Нюхалов менен сотник Карбышевдер башында турган орус 

аскерин аттандырат [8. 121]. Аны уккан Кенесары хан 1846-ж. Май айында оокат-

жай, бала-бакырасын камыштан жасалган салга отургузуп, ат-төөлөрүн суудан 

сүздүрүп, Иленин сол тарабына өтүп кетет. Муну Сибирь корпусунун 

командиринин Согуш министрине 1846-ж. 18-майда жиберген билдирүүсүнөн да 

көрүүгө болот. Демек, Кенесары Кара-Камоодон чыккандан кийин деле тирүү 

жүргөн.  

Мисал катары келтирилген документтер 1846-ж. Жай, күз айларына чейин 

Кенесары хандын абалы абдан начарлап, айласы түгөнүп, кыргыздар менен же 

жарашып, же күчкө салып багындырууга аргасыз болушунан кабар берет. Казак 

тарыхчыларынын изилдөөлөрү боюнча 1846-жылдын жазынан эки элди 

жараштыруу үчүн казак-кыргыздар бир-бирине элчи жибере башташат. Кенесары 

хан кыргызга чапырашты Шоорукту жиберет. Ал солто элинин ичиндеги бөлөкбай 

Жаманкара менен Болот баатыр башында турган 15 кыргыз элчисин Кенесары 

хандын алдына алып келет. Кенесары хан келген кыргыздарды өлтүрүүгө бел 

байлаганда, чапыраштынын акей уругунан Сарыбай бий жана хандын карындашы 

Бопуй арага түшөт. Бирок Кенесары түнкүсүн элчилерди өзүм күзөтөм деген 

шылтоо менен Сарыбай бийди үйүнө жиберип, Жаманкара менен Болот баатырды 

өлтүрүп, калган элчилерди бошотуп, өзү көчүп кетет. 

Архив маалыматтарындагы Ормон хандын казактын Шоорук баатырын 

күнөөлөп, кыргыздан 12 кишини элчиликке чакыртып алып, алардын ичиндеги 
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Жаманкара баатырды жана Бердикожо уулу Болотту Кенесарыга салып берип, 

өлтүрткөнү тууралуу жазган каты [9] да ушул окуялардын чындыгын жана анын 

акыркы чабуулдун алдында болгонун далилдейт. 

Бул жана мындан кийинки окуялар кыргыздын оозеки санжыраларында да 

көп жолугат. Аларда Кенесары, Норузбай көп кол жыйнап келип, Чүйдүн аягы өйдө 

чыгып, Меркеге жакын, Кара-Кыштак, Чөңөр деген жерде турган кушчунун 

башчысы Калчаны чаап, андан өтүп, Чүй суусун бойлоп күн чыгышты көздөй 

жүрүп, солто Эшкожо, Канайдын күмбөзүн бузуп жана жаңы койгон көрдү ачканы 

айтылат. Ахмет Кенесариндин китебинде келтирилген Кенесарынын кыргыз 

манаптарына жолдогон каты ушул окуялардан кийин болгону көрүнүп турат. 

Анткени анда эки ортодо өкүнүчтүү окуялар болуп өткөнүн, ага салабат кылуу 

керектигин, эки жүз жигити менен Калча бийди аман-эсен бошотконун, катты 

алгандан кийин мага келип багынгыла деген маанидеги сөздөр кезигет. 

Солтолордун атынан Чыны уулу Тынаалынын элчи болуп, Кенесарынын алдына 

барышы да ушул каттан кийин же 1847-ж. Акыркы чабуулдун алдында болушу 

мүмкүн. Анткени оозеки санжыраларда Кенесары Тынаалыга жол көрсөттүрүп (ал 

өзүнчө узун тарых), адегенде сарыбагыш Калпак баатырдын айылын чабат. 

Тарыхчы Ж. Касымбаев белгилегендей бул анын акыркы жортуулу эле...  

Бирок, жогоруда белгиленгендей, макалабыздын аягында белгилүү 

окумуштуулардын айрым фактыларды жаап-жашырып, бир боор болсо дагы улуту 

башка аталган элди бир беткей күнөөлөп, аларды мыкаачы катары көрсөтүүдөн 

кандайдыр бир пайда таба алышабы деген суроону ачык калтыралы.  
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Кыргызстан демократиялык мамлекет 1991-2022-жылдар 

 

 Аннотация: Бул макалада негизинен Кыргызстандын демократиянын 

мезгилиндеги тарыхы камтылган. 1991-2022-жылдардын  аралыгында Кыргыз 

мамлекети кандай тарыхый окуялардын күбөсү болду. Жетишкендиктер, 

кемчиликтер, тарыхый окуялар жөнүндө жазылды. Кыргызстан суверендүү 

мамлекет болгону коңшу мамлекеттер менен болгон алакалары кандай 

ийгиликтерге алып келди, экономикасынын өнүгүшү, айыл чарба, өнөр 

жайларынын өнүгүшү, калктын социалдык катмарларынын абалы жана башкалар 

жөнүндө камтылган.  

Урунттуу сөздөр: Демократия, маалыматтар, Кыргыз мамлекети, 

айкындуулук, чечкиндүүлүк, кадамдар. 

Аннотация: Статья посвящена истории Кыргызстана в эпоху 

демократии. Какие исторические события происходили в Кыргызской Республике в 

1991-2022 – годах. Написано о достижениях, недостатках и исторических 

событиях. Кыргызстан – суверенное государство, оно охватывает только успехи 

отношений с соседними странами, экономическое развитие, сельское хозяйство, 

промышленное развитие, состояние социальных слоев населения и многое другое. 

Ключевые слова: демократия, информация, кыргызское государство, 

прозрачность, решимость, шаги. 

Annotation: This article focuses on the history of democracy in Kyrgyzstan. What 

historical events did the Kyrgyz state witness from 1991 to 2022- years? Written about 

achievements, shortcomings, historical events. Kyrgyzstan is a sovereign state, it covers 

only the success of relations with neighboring countries, economic development, 

agriculture, industrial development, the state of social strata and more.                                                                                                              

 Keywords: Democracy, information, the Kyrgyz state, transparency, 

determination, step. 

  

Кыргыз элинин тарыхына көз чаптырсак байыркы мезгилдерге барып 

такалат. Нечендеген кылымдарды баскан карт тарыхы бар кыргыз эли кандай гана 

жолдорду басып өткөн жок. Оор кыйынчылыктар, баскынчыларга каршы 

күрөштөр, согуштук мезгилдер, ич ара уруу-уруулар менен болгон чыр-чатактар 

жана башка окуялар да кыргыз элинин тарыхтагы ордун тастыктап турат. Андан 

бери далай суулар акты. Мезгилдер алмашты.. Элдин аң-сезими өзгөрдү. Заман 

өзгөрдү. Бара-бара ийгиликтүү жетишкендиктер болду. Жанычылдык пайда болду. 

Кылымдардан-кылым алмашты. Коом өзгөрдү. Акыры башка мамлекеттин 

тарыхындай эле Кыргыз мамлекетинин тарыхы да өзгөрүүлөргө жетишти. Мына 

ошол мезгилден бери жүрүп отуруп Кыргыз мамлекети акыры демократиялык 

коомго чейин келип жетти. 

Демократия ( Гр. Demos – эл, kratos – бийлик) – эл бийлигине негизделген 

саясий түзүлүштүн формасы болуп эсептелет. Демократияда эл бийликтин негизги 

булагы, аныктоочусу катары таанылат, мамлекеттик бийликтин негизги органдары 

шайланат, граждандардын тең укуктуулугу, чечимдерди кабыл алууда азчылыктын 

көпчүлүккө баш ийиши, азчылыктын укугунун корголушу жана башкалар камсыз 

болот. Мына ошол демократиянын тарыхы байыркы батыш цивилизациясынын 

(өзгөчө грек жана рим) мезгилинен башталат. Батышта демократия түшүнүгү 

Байыркы Грециядагы шаар-мамлекеттердин өнүгүшү менен коштолот. Ал эми 

азыркы демократиянын калыптанышына жана бекемделишине адамдын табияттан 

берилүүчү жашоого, эркиндикке жана жеке менчикке болгон идеялары чоң түрткү 

болгон. Либералдуулукка негизделген азыркы демократия төмөнкүдөй 
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принциптерди камтыйт: адам укугу жана аны мамлекеттин укугунан жогору коюу; 

эркин атаандаштык жана базар мамилелериндеги эркиндик, азчылыктын үстүнөн 

көпчүлүктүн бийлигин конституциялык жол менен чектөө; жеке ойго ээ болуу жана 

аны эркин айтуу боюнча азчылыктын укугун урматтоо жана башкалар. Либералдар 

жеке адамдын кызыкчылыгын жогору коюну көздөсө, демократияда тескерисинче 

эл бийлигин, атуулдардын саясий теңдигин, азчылыктын көпчүлүккө баш ийишин 

жогору коѐт. Демократиянын ар кандай формалары жана институттары болушу 

мүмкүн. Бирок демократиянын талаптарына жооп берүүчү жалпы нормалары, 

баалуулуктары, принциптери бар. Алар биринчи кезекте адам укуктарын жогору 

коѐт. Тең салмактуулукту кармап турган өз алдынча, бирок бири-бири менен 

байланыштуу болгон бийликтин 3 бутагы түзүлөт. Аларга мыйзам чыгаруучу, 

аткаруучу жана сот бийлиги ыйгарылат. Демократиянын негизги принциптеринин 

бири – ар бир атуул мыйзам алдында бирдей жооптуу жана тең укуктуу. 

Маалымдуулук принциби – демократиянын алмаштыргыс шарты. Азырынча 

демократиянын принциптерин толугу менен ишке ашырган бир да өлкө жок. [1]. 

1991-жылга чейин 15 союздук республиканын элдери  бир мамлекеттей 

болуп жашап, иштеп, өнүгүп-өсүп келген эле. Акырындап отуруп бул коомдук-

система да өзгөрүүлөргө дуушар боло башташты. Ар бир элдин тарыхында алардын 

тарыхын, тагдырын түп-тамырынан бери өзгөртүүчү бурулуш учурлар болот. 

Мында ал анын өнүгүү багыттарына өзүнүн таасирлерин тийгизет. Биздин элибиз 

үчүн өтө маанилүү окуялардын бири болуп Кыргыз Реслубликасынын көз 

карандысыздыгынын жарыяланышы менен анын тарыхындагы жаңы коомдук-

саясий мамилелердин башталышы эсептелинет. Суверендүүлүк шартында элдин 

тарыхка болгон кызыгуусу мыйзам ченемдүү түрдө жогорулаган. 

1991-жылдан баштап, СССР кыйрагандан кийин кыргыз элинин көп 

кылымдык тарыхында жаңы барак ачылган. 31-августта Кыргызстан өзүн эгемен 

мамлекет деп жарыялады. КПССтин мурдагы тоталитардык-авторитардык режими 

авторитардык-демократиялык режим менен алмаштырылды. Демократиялык 

башкаруу принциптери киргизилип, жалпы элдик (мамлекеттик) деп аталган 

менчиктин ордуна жеке менчикке артыкчылык берилүү менен менчиктин ар түрдүү 

формалары киргизилди. Пландык экономика базар экономикасына алмашты, мурда 

социалдык бир түрдүү коом тез эле дифференциялашып калды. Коммунисттик 

идеология буржуазиялык-либералдык идеологияга жол берип, жамааттык аң-сезим 

жекече индивидуалдуулук менен четке сүрүлдү. 

1991-жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана 

көз карандысыз өлкө катары башка мамлекеттер менен эки тараптуу 

дипломатиялык алака-катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. 

Тарыхчылардын айтымында, бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып, эңсеп 

келаткан тилеги эле. Деген менен 30 жылдык эгемендик тарыхта кандай 

ийгиликтерге ээ болдук? Биздин өнүгүү жолубузда эмнеден аксап жатабыз? 

Эгемендик бизге эмне берди? Өлкөнүн абалы тууралуу реалдуу күзгүлөрдөн сөз 

болсун… 

1991-жылы Кыргызстан өз алдынча көз каранды эмес мамлекет болуп 

жарыяланды. Мына ушул мезгилден тартып кыргыз эли өз алдынча жашоого өттү. 

Буга кыргыз эли даяр беле деген суроо туулушу мүмкүн? Жок карапйым кыргыз 

эли бул сыноого толук даяр эмес эле. Себеби Союздун катарында жүргөндө 

бардыгы мамлекет тарабынан камсыз кылынып, эл ошого көнүп калган эле.   

Кийим-кече, тамак-аш эт, сүт жана башка калкка керектүүлөрдүн бардыгы толугу 

менен мамлекеттик завод-фабрикалардан өндүрүлүп сатыкка коюлуп турган. Бул 

системага көнүп калган калктын калың катмарына союз таркагандан кийин бир топ 
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эле кыйынчылыкты жараткан. Сырье жоктугунан завод-фабрикалар четинен 

жабыла баштаган. Өнөр-жай дүкөндөрү, азык-түлүк сатылуучу дүкөндөр да 

акырындап четинен жабыла баштаган. Мына ошондо карапайым кыргыз эли дагы 

мүңкүрөп отуруп калбастан, белди бекем бууп, турмуштун арабасын өз колдоруна 

алып, жашоого карай багыт алышты. Эзели соода-сатыкка аралашпаган калкка бир 

топ оорчулукту баштарынан өткөрүүгө туура келди. Чаар баштык менен соодамды 

баштагам деген сөз мына ошондон калган эле. 

1989-жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланып, 

орус тили расмий тил катары кабыл алынган эле. Туу Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Советинин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. 

Авторлук жамаат:Э. Айдарбеков, Б. Жайчыбеков, С. Иптаров, Ж. Матаев, М. 

Сыдыков. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу ортосуна кырк нуру тегиз 

чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын, күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн 

кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден 

жасалган. Туунун эни анын узундугунун бештен үчүн түзөт. Нурлуу алкактын 

диаметри туунун энинин бештен үчүн түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак 

диаметрлеринин катышы – бештен үчкө барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу 

алкактын диаметринин жарымына барабар. Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик гимни. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992-

жылдын 18-декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү: Ж.Садыковдуку жана 

Ш.Кулуевдики. Музыкасы: Н.Давлесовдуку жана К.Молдобасановдуку. [2]. 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы дүйнөнүн коопсуздугун, 

өнүгүүсүн камсыз кылуу, жакырчылыкты жоюу, адам укугун коргоо жана айлана 

чөйрөнү сактоо боюнча жооптуу болгон жападан жалгыз уюм. Бул уюмга 

Кыргызстан 1992-жылдын 2-мартында мүчө болгон. 1993-жылы 10-майда Орто 

Азиядагы мамлекеттерден эң алгачкы болуп Кыргызстан өз акчасын сомду 

жүгүртүүгө чыгарды. Ал эми Герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

1994-жылдын 14-январындагы токтому менен бекитилген. Авторлору: А. Абдраев и 

С. Дубанаев. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби ак кырбууланган көк 

түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн 

нары жагында жайгашкан Ала-Тоо тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып 

чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана 

буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун 

алган ―Кыргыз‖ жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган ―Республикасы‖ 

деген жазуудан турат.  

Кыргызстандын тышкы саясатына токтолсок – Кыргызстан эгемендүү өлкө 

деп жарыялангандан кийин гана аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып 

биле башташкан. Бирок расмий түрдө үч славян республиканын (Россия 

Федерациясы, Украина, Белоруссия) жетекчилеринин 1991-жылы 8-декабрдагы 

СССР таркаганы жөнүндө келишиминен, андан соң СССРдин Президенти 

М.С.Горбачев бийликтен биротоло кеткенден (1991-жылы 25-декабрь) кийин 

Кыргызстан эгемендикке ээ болгон. Ошондон көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган 

бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын 

жарыялашкан. 1992-жылы 1-февралда Бишкек шаарында биринчилерден болуп 

АКШнын элчилиги ачылды 28-мартта Түркиянын, көп узабай Кытайдын, 

Россиянын, Германиянын элчиликтери ачылды. Соңку 9 жыл аралыгында 

Кыргызстандын көз карандысыздыгын 135 мамлекет тааныган. Алардын 96сы 

менен дипломатиялык байланыштар түзүлгөн. Бишкекте 20га жакын чет өлкөнүн 

элчиликтери менен өкүлчүлүктөрү ачылды. Дүйнөдөгү 20 өлкөдө Кыргызстандын 

элчиликтери, өкүлчүлүктөрү иштеп жатат. 1995-жылы «Манас» эпосунун 1000 
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жылдык мааракеси ушул уюмдун колдоосу алдында өттү. 2000-жылы Ош 

шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тараптан жардам берди. Учурда 

Кыргызстан 40тан ашуун дүйнөлүк жана эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп келе 

жатат. Бишкекте Эл аралык Валюта Фонду, Дүйнөлүк Банк, Азия Өнүктүрүү банкы 

жана башка эл аралык каржы уюмдарынын мекемелери бар. [3]. 

1998-жылы күзүндө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп 

Кыргызстан Дүйнөлүк Соода Уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынды. 1991-жылы 21-

декабрда мурдагы советтик республикалардын он бири Көз карандысыз 

Мамлекеттер Шериктештигин (КМШны) түзүштү. Ага Кыргызстан да кирди. 

КМШга кирген мамлекеттердин чегаралары бөлүнгүс жана кол тийгис экени 

жарыяланды. Ошондой эле алар бири-бири менен тең укуктуу кызматташтыкты 

өнүктүрүүгө макулдашышты. Кавказдагы Азербайжан менен Армениянын 

ортосундагы тирешүүлөргө чек коюу маселесинде Кыргыз Парламентинин 

жетекчилиги демилгечилерден болуп чыкты.  

1996–98-жылы Кыргызстан бир нече ирет Бишкекте Ооганстандагы 

жаңжалдашкан тараптардын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү 

демилгеси менен чыкты. Улуу Жибек жолунун 21-кылымдагы эл аралык карым 

катнаштагы таасирин арттыруу үчүн Кыргызстан дүйнө коомчулугуна өз сунушу 

менен чыкты. Чегара маселелери боюнча Кытай менен ырааттуу сүйлөшүүлөр 

жүргүзүлүп, 1996-жылы 4-июнда ал өз ара түшүнүшүү денгээлинде чечилди. 

Казакстан менен Кыргызстан 1998-жылы чегара маселелеринде эч кандай өз ара 

тартышы жок экендиктерин расмий тастыкташты. Кыргызстан менен Өзбекстан 

ортодогу чегараларын аныктоо үчүн өз ара сүйлөшүүлөрдү башташты. 1999-жылы 

россиялык чегара аскерлери толугу менен Кыргызстандан чыгарылды. Кыргызстан 

«Тынчтык үчүн шериктештик» Программасынын алкагында НАТО менен да 

кызматташууда. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөр 

менен да аскердик кызматташтыктын жана өз ара консультациялардын ар кыл 

усулдарын жүргүзүп келет. Борбордук азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо 

жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү үчүн 1996-жылы Шанхай шаарында 

Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан мамлекетинин башчылары 

биргелешип түзгөн «Шанхай бешилтиги» жемиштүү иштеп келе жатат. 2001-жылы 

14–15-июньда Шанхайда өткөн юбилейлик жыйында Өзбекстан кабыл алынып, ал 

дагы тең укуктуу мүчө болуп калды. Ушул жыйындан кийин «Шанхай бешилтиги» 

Шанхай кызматташуу уюму деп аталды. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, 

демократиялык, укуктук мамлекет болууну көздөгөн өлкө. Тышкы саясатында 

өлкөнүн чегарасынын бузулгустугун, КМШ жана дүйнө мамлекеттери менен ар 

тараптуу байланыштарды чыңдоону, улуттар аралык араздашууларга жол 

бербөөнү, согуштук блокторго жана союздарга катышпоону бекем карманган 

бейтарап өлкө. Коңшу жана алыскы өлкөлөр менен достукта жашоону максат 

кылып, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Россия менен түбөлүк достук келишими 

түзүлдү. [4] 

Эгемендүүлүктүн жылдарында коомдук саясий уюмдар Эгемендүү 

мамлекеттин калыптанышына Кыргызстандагы саясий партиялар, коомдук уюмдар 

орчундуу салымдарын кошуп келишкен. Жалгыз Коммунисттик партиянын 

үстөмдүк кылган учурунда айкындуулук болбой, компартиянын багытына каршы 

чыккандар аеосуз жазаланып, куугунтукталып келген. 1991-жылы Кыргызстан 

демократиялык кыймылы (КДК) расмий каттоодон өттү. ―Кыргызстан‖ 

демократиялык кыймылынын курамында 1991-жылы октябрда – Асаба улуттук 

кайра жаралуу партиясы, 1992-жылы февралда – Эркин Кыргызстан демократиялык 

партиясы, 1992-жылы ноябрда – Ата Мекен партиясы түзүлдү. Ушул эле жылы – 
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Элдик Республикачыл партия, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Агрардык 

партия, 1993-жылы – Кыргызстандын демократиялык кыймылы партиясы, 1991-

жылы Биримдик партиясы жана башка коомдук-саясий уюмдар жана партиялар 

түзүлдү. 

1995-жылы партиялардын саны 13кө жеткен. 2000-жылы Кыргызстанда 25 саясий 

партия расмий каттоодон өткөн. Расмий катталган партиялардын айрымдары гана 

коомдук-саясий турмушка жигердүү катышып, Конституциянын, бир катар 

маанилүү мыйзамдардын атаандаш долбоорлорун жарыялашты. 2000-ж. Июнда 

бийлик өкүлдөрү менен коомдук уюмдардын, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен алгачкы «тегерек үстөл», андан кийин 2001-жылы февралда 

«тегерек үстөлдүн» 2-баскычы болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 

атайын меморандум кабыл алынып, Кыргызстан демократиялык багыттагы 

өнүгүүсүн уланта берери такталды. Мындан тышкары өлкөдө уюштуруу 

жыйынынан узак чыга албаган, шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу гана шашылыш 

түзүлө калган саясий партиялар да чыга келишти. [5]. 

1991-ж. 5-февралда республиканын борбор шаарынын тарыхый аты 

калыбына келтирилип, Фрунзе шаарына кайрадан Бишкек деген баштапкы аты 

берилген. 

1991-ж. 5-майда Кыргыз ССРинин Жогорку Совети республиканын жаңы 

Конституциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча комиссиянын курамын 

бекиткен.1991-ж. 19-апрелде ―Жер реформасы жөнүндө‖ мыйзам кабыл алган. 

Өлкөдөгү жана республикадагы өзгөрүүлөргө ылайык Кыргызстан 

Республикасынын Жогорку Совети 1992-ж. 26-февралда «Кыргыз 

Республикасынын өкмөтү жөнүндө» мыйзам кабыл алган. 1992-ж. Республиканын 

жергиликтүү аткаруучу бийлик органдарын реформалоо жүргүзүлүп, Президенттин 

Указы менен шаарларда, областтарда, райондордо акимдик башкаруу киргизилген. 

Акимчиликтер мурдагы жергиликтүү советтердин алдындагы аткаруу 

комитеттеринин аппараттарынын негизинде түзүлгөн. Кыргызстанда мыйзам 

чыгаруу бийлиги беш жылда бир шайлануучу, 350 депутаттан турган Жогорку 

Кеңешке таандык болгон. Бул орган 1990-ж. Февралда шайлангандыктан мөөнөтү 

бүткүчө иш жүргүзмөк. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши республиканын 

эгемендүүлүгүнө жетүү жолунда жана көз карандысыздыктын алгачкы 

жылдарында саясий мааниге ээ бир катар документтерди: «Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө Декларацияны» (1990ж. 

15-декабрь) «Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө 

Декларациясын» (1991-ж. 31-августта) кабыл алган. 

1994-ж.ылы  сентябрда парламент экиге бөлүнгөн. Анткени депутаттык 

корпустун көпчүлүгүн аткаруу жана сот бийлигинин тармактарында иштегендер 

түзгөн. Алар өздөрүнүн депутаттык кол тийбестик укугун жоготуудан чочулашып 

жаңы Конституциянын негизинде 1993-ж. Бийликтин бардык бутактарына шайлоо 

жүргүзүүгө каршы болушкан. Ошол эле депутаттар 1994-ж. 13-сентябрда 

өздөрүнөн депутаттык укуктарын өткөрбөй туруп Жогорку Кеңештин ишине 

катышуудан баш тартышкан. Ушул аркылуу алар парламенттин ишин ичинен 

токтотууга аракет жасашкан. Натыйжада Кыргызстан парламентсиз калган. Бул 

учурда коом мыйзамсыздыктан тажап, саясий жана экономикалык реформалар 

жаңы закондорго өзгөчө муктаж болуп турган. Ошол кезде өкмөт да юридикалык 

жактан отставкада болуп, формалдуу гана иштеп жаткан. Сот бийлиги реформалана 

элек болчу. Бардык бийликти Президент өзү жүргүзө баштаган. Мына ушундай 

кырдаалда Президент Аскар Акаев республикада саясий туруктуулукту камсыз 

кылуу, Борбордук шайлоо комиссиясын түзүү жана кош палаталуу парламент түзүү 
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боюнча референдум өткөрүу жөнүндө Указ чыгарган. 1994-ж. 22-октябрда өткөн 

референдумда эл эки палаталуу парламентти түзүүгө макулдугун берген. 1995-ж.  

Февралда эки палаталуу Жогорку Кеңешке шайлоолор болуп өткөн. 28-мартта 

Жогорку Кеңештин эки палатасынын: Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл 

өкүлдөр жыйынынын биринчи сессиясы өз ишин баштаган. Мамлекеттик 

бийликтин кризиси, мурдагы парламенттин тарап, жаңы эки палаталуу Жогорку 

Кенештин түзүлүшү Кыргызстандын Конституциясына Мамлекеттик бийликтин 

кризиси, мурдагы парламенттин тарап, жаңы эки палаталуу Жогорку Кенештин 

түзүлүшү Кыргызстандын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүүнү талап кылган. Ушуга байланыштуу 1996-ж. 10-февралда Республикада 

референдум өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр 

жана толуктоолор киргизилген. Бул боюнча Кыргыз Республикасы башкаруунун 

парламенттик формасынан президенттик башкарууга өткөн. Президентке кенири 

укуктар берилген. Ал боюнча Президент Өкмөттүн структурасын аныктап, Эл 

өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен Республиканын Премьер-министрин 

дайындаган, ал эми Премьер-Министрдин сунушу боюнча өкмөттүн мүчөлөрүн, Эл 

өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен Кыргызстандын Башкы Прокурорун, 

Республиканын Улуттук Банкынын Башкармасынын төрагасын дайындаган ж. Б. 

Жогорку Кеңеш эки палатадан: туруктуу иштөөчү 35 депутаттан турган Мыйзам 

чыгаруу жана сессиялык жол менен иштөөчү 70 депутаттан турган Эл өкүлдөр 

жыйынынан турган. Эки палатанын депутаттары тең 5 жылга шайланышкан. 2005-

ж. Февраль айында Кыргыз Республикасынын бир палаталуу Жогорку Кеңешине 

шайлоолор болуп өткөн. Бул шайлоолордун жүрүшү саясий кырдаалдын 

курчушуна алып келген. Мамлекеттик бийликтин жаңыланышы. Кыргыз эли 

калыстыкты, адилеттикти туу туткан калк. Башына оор күндөр түшсө, аны 

сабырдуулугу менен жеңип келген. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы 

кыйынчылыктарда, баарынан да тамак-аштын, нандын тартыштыгында элибиз 

чыдамкайлыкты көрсөтүп, жашоого үмүттүү карашты. Мурдагы бийлик да көз-

карандысыз мамлекетти түптөө, анын эл-аралык аброюн көтөрүү, элдин жашоо 

деңгээлин жогорулатуу боюнча зор иштерди аткарганын танууга болбойт. Бирок, 

соңку жылдары бийликтин аракеттери жакшы натыйжа бербей, элдин бир 

бөлүгүнүн нааразычылыгын пайда кылды. Жашоонун башкы мыйзамы болгон 

Конституция бийликтегилердин кызыкчылыгына ылайыкташтырып, улам-улам 

өзгөртүлө берди. Нааразы болуп көчөгө чыккан элге курал колдонуп, Аксы 

жергесинен 6 киши ок атуудан курман болду. Ондон ашыгы оор жарадар болду. 

Бул 2002-жылдын 17-18-март айы болчу. Өз элине ок аткан ушул окуядан кийин 

мамлекет жетекчилерине ишенбөө ого бетер күчөдү, Шайлоолор учурунда элдин 

добушу бурмаланып, адилетсиздик бул жагынан да чектен чыккан. Бийлик 

башында тургандардын айрымдары өздөрүнүн кызыкчылыгын ар убак биринчи 

орунга койгон. Аларда ачкөздүк, эбегейсиз байлыкка ээ болуу өзгөчө күчөгөн. Ал 

эми жалпы элдин 70 пайыздан ашыгы жакыр турмушта жашап жаткан. 2005-

жылдын март айында Жалалабат, Ош, Кочкор, Талас, Ысыккөл, Баткен 

аймактарында бийликке каршы эл көтөрүлгөн. Бийликтин адилетсиздигине каршы 

аракеттер Бишкекте да уланат. 10-мартта адилеттүүлүктү орнотуу максатын көздөп 

«Эл биримдиги» кыймылы түзүлөт. Анын башында Курманбек Бакиев турган. 24-

мартта «Эл биримдиги» кыймылына бириккен саясатчылар ж. Б. Бишкек шаарында 

тынчтык митингисине чыгышат. 24-мартта Ала-тоо аянтында мурдагы бийликти 

колдогон тарап менен «Эл биримдити» кыймылынын ортосунда кан төгүлүү 

коркунучу жаралган. Ушундай кырдаалда А. Акаев бийлигин таштап, 

Кыргызстандан кетуүгө аргасыз болгон. Анын артынан өкмөт башчысы Н. Танаев 
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да отставкага кеткен. Ошентип, Бишкек шаарынын Ала-тоо аянтындагы 

тирешүүдөн, тынчтык митингисине чыккан тарап жеңишке жетишкен. Мына 

ушундай татаал мезгилде мамлекеттин башына жаңы жетекчи келүүсү зарыл 

болгон. А. Акаевдин кеткенине көзү жеткен аянттагы эл Президенттин милдетин 

аткаруучу жана өкмөт башчылыгына К. С. Бакиевди алып чыгышат. Аны ошол 

кездеги парламенттин эски жана жаңы депутаттары колдоого алган. Натыйжада, 

бийлик жаңыланып, К. С. Бакиев бийликке келген. Ал эми 10-июлда жалпы элдик 

шайлоо болуп, атаандаштардын арасынан ал Кыргыз Республикасыныы 

Президенти болуп шайланат. 14-августта К. С. Бакиев злдин алдында ант берип, 

расмий түрдө Президенттик кызматын аткарууга киришкен. 2005-ж. Б-октябрында 

Кыргызстандын Президенти К. Бакиев «Кыргыз Республикасыыын 

Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КР 

Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча Указга кол коюп, бул боюнча 

Конституциялык кеңештин курамы түзүлгөн. 2007-жылдын сентябрь айында 

Конституциянын жаңы долбоору жалпы элдик талкууга коюлду. 2007-жылдын 

21октябрында өткөн жалпы элдик референдум Кыргыз Республикасынын 

Конституциянын жаңы долбоорун жактырган. 22октябрь күнү Кыргыз 

Республикасынын Президентинин указы менен 2005-ж. Шайланган өлкөнүн 

парламенти таркатылган жана анын ордуна 2007-ж. 16-декабрда өткөн шайлоодо 

партиялык тизменин негизинде курамы 90 депутаттан турган жаңы Парламент 

шайланган. Парламенттеги 90 орундун 71ин «Ак жол» партиясы, 11ин Социал-

демократиялык партия, ал эми 8 орунду Кыргызстан коммунисттик партиясы 

ээлеген. [6]. 

Өлкөдө кризистик абал ого бетер күчөй баштаган. Бул жерден кыйынчылкка 

дуушар болгондор жалаң эле карапайым элдин катмары болду. Жумушсуздук күч 

алып, сыртка чыгып кеткен мигранттардын саны өсө баштаган. Элдин басымдуу 

катмары өз тиричилигин өздөрү жүргүзүүгө аракет кыла башташты. Мына ушундай 

абалда жашап жаткан кыргыз элинин башына дагы бир оорчулукту үйүп коюшту. 

Бул электр энергиясына болгон төлөмдөрдүн жогорулашы, маал-маалы менен 

светтин өчүрүлүшү элдин кыжырына тие баштаган.  

2007-жылы 16-декабрдагы парламенттик шайлоонун одоно бурмаланган 

жыйынтыгында 79%ы «ак-жолчулар» болуп калган Жогорку Кеңеш ишке 

киришкенден баштап, өзгөчө, 2009 – жылы 26-июндагы президенттик шайлоодо 

К.Бакиев өз бийлигин экинчи мөөнөткө узарткандан кийин өлкөдө ачыктан-ачык 

эле адам укуктарын бузуулар, элдик байлыкты талап-тоноолор башталган. 

Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү даярдалып, өлкөдөгү президенттик кызмат 

орунду президент К.Бакиевдин уулу Максим Бакиевге өткөрүү, мурастоо долбоору 

каралып, башкаруунун конституциялык-монархия формасы иштелип чыккан. Баш 

мыйзам өзгөртүлө электе Максим үчүн жаңы мамлекеттик орган — Инвестициялар 

жана инновациялар боюнча борбордук агенттик түзүлүп, жогорку бийлик ага өтө 

баштаган. Премьер-министрди да, Өкмөттү да, Парламентти да иш жүзүндө 

Максим Бакиев башкарып калган. 2010-жылы жер-жерлерде кайрадан митингилер 

күч ала  баштаган. 2010-жылдын 17-мартында Бишкекте өткөрүлгөн II Элдик 

Курултайда Президент К.Бакиевге 10 пункттан турган талап коюлуп, 10 күндүк 

мөөнөт ичинде аткарылбаса Бириккен элдик кыймыл тарабынан бүткүл 

Кыргызстан боюнча жер-жерлерде элдик курултайлар өткөрүлүп, элдик бийликтер 

шайланаары ачык айтылган.  

2010-жылдын 17-мартынан 7-апрелине чейин топ-топторго бөлүнүп 

алышып, республиканын бардык аймактарын кыдырып чыгышкан оппозиция 

лидерлерин эл колдоору айдан-ачык көрүнүп турган. Нарын облусу менен Алай 
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районунда саясий жана экономикалык 2 талаптарды койгон митингдер март айында 

байма-бай өтүп, Кара-Кулжа, Аксы, Базар-Коргон райондорунда да абал курч 

болгон. ..Кыргызстандын бардык аймактарындагы саясий кырдаал тездик менен 

курчуй баштаган. 6-апрелде Ошто жана Жалал-Абадда эл таң эртеңден тарта 

митингге чогула башташат. 6-апрелде Таласта Бакиевдин бийлиги куласа, 7-

апрелде түшкө чейин Нарын облусунда, Аксы, Алай, КараКулжа,Токтогул Москва, 

Сокулук райондорунда, түштөн кийин Ысык-Көл облусунда, 16-00дө Токмокто 

бийлик алмашкан. Миңдеген митингчилер Бишкекти көздөй жүрүшкө чыгышкан. 

6-апрель күнү өлкөнүн борбору Бишкек шаарында оппозициянын жетекчилерин 

камоо башталат. Кечке маал элге кеңири таанымал болгон оппозициялык 

жетекчилердин баары камакка алынган. 7 – апрель күнү социал-демократиялык 

партиянын лидерлери элди минтингге чыгууга чакырат. Мына ошентип Бишкектин 

Ала-тоо аянтында митинг башталат. [7]. Адегенде эл ары сүрүлүп, бери сүрүлүп 

кымгуут болушат. Митингичилерге карай ок атуулар башталган. Мына ошондо 

чыйралган эл Ак үйдү көздөй бет алышат. Кан төгүлүү башталганда ооруканалар 

жарадар болгондорго толду. Дарыгерлер жетише албай жатышты. «Эгемендүү 

Кыргызстандын тарыхында 2010-жылкы апрель окуялары эң каардуу саясий 

зомбулук катарында калды. Авторитардык же диктатордук бийликке баш ийбеген, 

саясий жана экономикалык кулчулукка каршы күрөшө билген, эркиндикти туу 

туткан баатыр эл экенин дүйнөлүк коомчулукка дагы бир жолу көрсөтө алды. 

2010-жылы убактылуу өкмөт түзүлүп, кийин Убактылуу өкмөттүн 

жетекчиси Роза Отунбаевага 2011-жылдын 31-декабрына чейин өткөл мезгилдеги 

Кыргызстандын президенти укуктары ыйгарылып, ошол эле жылы ноябрда 

Атамбаев Кыргызстандын президенти болуп шайланган. Атамбаевдин 

башкаруусунун алты жыл аралыгында Кыргызстанда жетишкендиктер да 

кемчиликтер да болду. 2017-жылы мөөнөтү аяктагандан кийин президенттикти 

Жээнбеков С. Ш. Өткөрүп берген. 2020-жылдын октябрь айында Жогорку 

Кеңештин депутаттарын шайлоого катышкан партиялардын бийликти бир колго 

топтоо аракети, добуштарды сатып алышы кайра эле элдин нааразычылыгына алып 

келген. 5-октябрда калың элдин катмары Ала-тоо аянтына  чогулуп бул шайлоону 

тааныбай тургандыктарын билдиришкен. Натыйжада С.Ш. Жээнбеков отставкага 

кетүүгө аргасыз болгон.  Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо белгисиз 

мөөнөткө жылдырылган. 2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын 

президентин шайлоо болуп өтүп, бул шайлоодо ат салышкандардын ичинен Садыр 

Нургожоевич Жапаров 79% добуш алып, президент болуп шайланган. Мына 

ошентип эгемендүүлүктүн жылдарында Кыргызстан отуздан ашык өкмөт 

башчыларын алмаштырып, алтынчы президенттин башкаруусунда келе жатышат.                                                                                                                                          
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Археологические исследование памятников города Ош  и его окрестностей  

 

Аннотация: Бул макала Оштогу жана анын айланасындагы археологиялык 

эстеликтерди изилдөөгө арналган. Азыртан бери ар кандай объектилердин 

курулушунун өнүгүшүнө байланыштуу көптөгөн эстеликтер биротоло жок 

болууда. Азыркы учурда дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн элдери өздөрүнүн тарыхынын 

тамырын терең үйрөнүүгө, дүйнөлүк маданиятка тартууга умтулуп жаткан 

кезде социалдык-экономикалык мамилелердин тарыхы жагынан илимий 

изилдөөлөрдүн кеңири чөйрөсүн өнүктүрүү актуалдуу болуп сезилет. Бул 

байланыштардын составында Борбордук Азиянын аймагында жайгашкан 

мамлекеттер аз эмес мааниге ээ болгон.  

Негизги сөздөр: эстеликтер, археологиялык, коңшулук, жоголуу, өнүгүү, 

тенденциялар, актуалдуулук, Борбордук Азия. 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию археологических 

памятников г.Ош и его окрестностей. Так как сейчас из-за развития 

строительства разных объектов многие памятники навсегда исчезают. В 

настоящее время, когда народы многих стран мира стремятся изучать корни 

своей истории, причастность к мировой культуре, представляется актуальной 

разработка широкого комплекса научных исследований в области истории 

социально-экономических связей. Немаловажное значение в составе этих  связей 

приобретали государства, располагавшиеся на территории Средней Азии. 

Ключевые слова: памятники, археологический, окрестность, исчезают, 

развития, стремится, актуальность, Средняя Азия. 

Abstract: In the given article is considered archeological monuments surrounding 

Osh and its suburbs which were researched by various archeologists. At the present time 

when people of many countries intent to learn the roots of their history, connected to 

world culture, presented actual work out of wide complex of scientific researches in the 

field of socio-economic relations history. 

Key words: monuments, archeological, suburbs, disappear, development, intent, 

actual, Middle Asia. 

 

В истории  каждого  государства  большую  роль  играли  городские  центры, 

где  концентрировался культурный и интеллектуальный потенциал, становящиеся  

проводниками и символами прогресса. Развитие общества, сложение государств, 

формирование городов, проходившие в различных географических природно-

климатических условиях с неравномерными запасами сырьевых ресурсов с ранних 

эпох способствовало развитию обмена. Развернутое изучение памятников 

археологии  открывает огромные научные и общественные перспективы. 

Археологическое изучения памятников г.Ош и его окрестностей даст огромный 

материал для выяснения развития ремесла, торговли, архитектуры.  

Ош- вторая столица Кыргызстана, административный, культурный и 

интеллектуальный центр страны. Он расположен на юго-восточной окраине 

mailto:umarova45@mail.ru


Труды факультета Истории и регионоведения 

 

316 
 

Ферганской долины, у северного подножья Памиро-Алая, на берегах горной реки 

Ак-Бууры.   

История г. Ош уходит своими корнями в далекое прошлое. Об этом 

свидетельствуют археологические находки, памятники истории и культуры, 

сохранившиеся до наших дней. Кроме того, через Ош проходил Великий 

Шелковый путь из Китая в Среднюю Азию, на Ближний Восток и дальше в Европу, 

благоприятствующий длительным и интенсивным культурно-экономическим  

взаимосвязям между многими странами. 

Памятники археологии г.Ош и его окрестностей изучались в разные годы 

А.Н. Бернштамом, Ю.А.Заднепровским.3   
Ош в  IX-X вв.  по сообщениям арабских и персидских географов был 

важным  центром и  считался третьим по  величине городом Ферганы. 

Географы описывали г. Ош с царским дворцом и тюрьмой, Шахристаном 

собственным городом и пригородом-рабатом. С того  времени территория города 

Ош не изменилась, все описанные структуры географами и  построения погребены 

под современными постройками, и только случайные находки, главным образом 

керамические посуды и кирпичи, свидетельствуют о значительной обжитой  

территории. 

Поэтому не только город Ош, но и его окрестности также богаты 

памятниками археологии, изучения которых очень  важны. 4   

К сожалению, многие памятники археологии г.Ош и его окрестностей 

относящиеся разным периодам сейчас разрушаются, так как их используют под 

кладбища, под строительство домов и для посева сельхозпродукции. 

Поэтому авторы  вынуждены были провести разъяснительную работу среди 

населения и в государственных администрациях местного самоуправления о 

важности сохранения исторических памятников. 

Нами было  зафиксировано  семь археологических  памятников, которые   до  

сих  пор  были неизвестными  науке.  Они относятся к  ранним  периодам от 

середины I  тыс. до н.э. до -  начала XIII века. Памятники  эти  следующие: Беш-

чокки,  Джума-эчки, Бостон-добо, Джанат-добо, Безимянное добо, Ак-тилек, Уч-

добо,  

1.Беш –чокки-  I-VI века н.э. 

 2 Джума –эчки -   IV-VIII  вв.н.э.  

3. Бостон-добо – I в.- нач. XIII вв.; 

4. Джанат- добо – IV- нач. XIII вв; 

5. Безымянное –добо (новый автовокзал г.Ош) IX-XVIIвв. 

6.Поселение Ак-Тилек  II в.до н.э.- VIII вв.  н.э.  

7. Уч-добо – IV- нач. XIII вв. .7   
Цель  работы: Исследование памятников  археологии г. Ош и его  

окрестностей имеет огромное значение для выяснения многих  проблемных 

вопросов  истории, экономики, культуры и религии не только Юга  Кыргызстана, 

всей Ферганской  долины,  но и целом Центральной  Азии  периода древности и 

средневековья.       

Найденные археологические материалы будут использованы историками 

при написании обобщающих трудов по археологии Кыргызстана, а 

археологические находки   будут передаваться в музей г. Ош и в музей Кыргызско-

Узбекскского Международного университета имени Б.Сыдыкова (КУУ), как 

уникальное материальное и культурное наследие. 

Исследовав археологических памятников, пришли к следующим  

выводам: 
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1.Территория г.Ош и его окрестностей с древности   была заселена 

жителями, так как было оставлено ими огромное количество находок материальной 

и духовной культуры. Особенно уникальным являются памятники: Бостон-добо и 

Джума-эчки которые дают материалы, относящиеся к началу первому веку нашей 

эры.     

2. Обнаруженные остатки гончарных печей на Уч-добе показывают, что в г. 

Ош в средние века было высоко развито гончарное дело, даже изготавливался 

определенный вид продукции, свидетельствующий о существовании специальных 

мастерских по выпуску керамических тандыров, кувшин и котлов.  В  то время  

такую  возможность имели только крупные города Средней Азии, такие как 

Самарканд, Ташкент,  Ахсикент и Кува. 

2. Найденные чернильница свидетельствует о развитии письменности и 

грамотности среди населения г. Ош в период утверждения ислама в Ферганской 

долине. 

3. Огромное количество керамических изделий найденные в городе Ош  

свидетельствуют о развитие гончарного ремесла в XV- XVI веках, а их  

качественное разноцветное оформление свидетельствует, что они были 

изготовлены  для  рынка. 

4. Судя по находкам монет периода Саманидов,  Караханидов и Тимуридов  

в г. Ош и его  окрестностях в  IX-XII веках  было развито  денежное обращение. 

5. В г.Ош и его окрестностях также был налажен выпуск не только 

керамических, но и стеклянных изделий начиная с раннего  средневековья, о чем 

свидетельствуют  повсеместные  их  находки относящихся  к  разным  периодам. 

6. Уникальна находка из Безымянного добе, около нового автовокзала на  

северо-востоке г.Ош где сейчас расположено кладбище. 

В ходе раскопа могильной  ямы были обнаружены на глубине 2,5 метра  

керамические изделия. Среди находок уникальным  является  керамическое блюдо  

XVII века огромного размера с высотой 46, шириной 44 см. В центре его 

окруженной геометрическими круговыми линиями,  голубой и коричневой краской, 

имеется мотив «древо жизни или мирового дерева» своим корням уходящего  в  

глубокую древность. На Востоке этот мотив известен с зарождением оседло-

земледельческой  культуры. Общеизвестно его символическое значение, связанное 

с темой плодородия, производящих сил природы, изображения «древа жизни» 

эпохи средневековья. Следует отметить, что изображение «древа жизни» широко  

использовалось в декоре разных видов памятников в Средней Азии в эпоху  

античности  и  средневековья. 

А  также в г.Ош  и его  окрестности найдены  единичные и клады  медных  

монет Саманидов, Караханидов и Темуридов. За последние годы  зарегистрированы 

нами находки медной монеты выпущенная в подражании монетам Гелиокла, другая 

серебреная монета, относящаяся к так называемым бухархудатским с арабской 

надписью  

ал-Махди была обнаружена во время строительства дома по улице  

Ашхабадская г.Ош.  

В ходе исследования памятника Уч-добо были найдены две медные монеты: 

одна выбита от имени арабского эмира, имя стерта, а вторая саманидская-IX века. 

До этого местными  жителями случайно  были найдены  на  памятнике Уч-добо  два 

клада  медных  монет. В  одном  кладе 10 монет, а  в  другом  9 монет. На одной из 

монет удалось нам прочитать  имя  саманидского  амира  Нуха II ибн Мансура, 

который правил с  976 по 997 гг. Также в составе  клада  имеется  одна  монета  
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караханидов.  Монеты саманидов встречались в  городе  Ош и раньше. Так, клад  

состоявший  из  монет саманидов, был  найден в  1984 году  на  территории города 

Ош.  Он состоял из  60-70 экземпляров,  из которых 35 экземпляров  были  изучены 

известным  нумизматом  Кочевым Б.Д. Все они чеканились в Ферганском городе 

Насрабаде в 950-953 годах. Отдельные ранние находки с той же территории 

представлены несколькими саманидскими медными монетами Ахсикента и 

Ферганы 965-978 годов. Эти  факты  позволяет  допустить  версию, что  в IX веке 

Ош был обычном городом и только в 10 веке народ стал  достаточно значительным  

торгово-экономическим центром.  Клад монет Улугбека найденная в г.Ош имеет 

большое значения для денежного обращения XV века. Судя по коллекции музея 

г.Ош эта находка не первая, до сих пор были найдены монеты Амира Темура и 

темуридов в разные годы городе Ош. Монеты, найденные в городе Ош и его 

окрестностей представляет большой интерес для  выяснения  денежного  

обращения, торговую  связь края  в эпоху  средневековью.6   
Таким  образом, мы  считаем, что  археологические  находки  за  последние  

годы не только являются уникальными и помогут в  изучении  многих  проблемных 

вопросов материальной и  духовной культуры  народов не  только Кыргызстана, но 

в целом Центральной Азии. Кроме того находки авторов будет ценным  

украшением экспозиции любого музея страны. Их  необходимо ввести в  научный  

оборот  и  использовать  в  чтении лекции  по археологии,  истории  и  культуры  не  

только древнего города Ош,  но и  по истории  Кыргызстана в  целом.  
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Семинар-тренинг өткөрүү эл аралык илимий-билим берүү 319уру319ер319т 

болуп саналат жана казакстандык жана чет өлкөлүк угуучуларга активдүү 

жаран жана патриот, лидер катары чоң максаттарды коюуга, өнүктүрүүгө, 

бекемдөөгө жана өлкөнүн эл аралык деңгээлде туруктуу өнүгүүсүнө өз салымын 

кошууга даяр болуунун өзгөчө мүмкүнчүлүгүн ачат. 

Негизги сөздөр: мемлекет, көз карандысыздык, тарых, кызматташтык, 

патриоттуулук, семинар-тренинг. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ опыта работы 

практических занятий и проектной деятельности интерактивного научно-

образовательного центра «Казахстанский путь». 

Проведение семинар-тренинга является международным научно-

образовательным процессом и открывает для казахстанских и зарубежных 

слушателей исключительную возможность становления в качестве активного 

гражданина и патриота, лидера, готового ставить большие цели, развивать, 

укреплять и вносить свой вклад в устойчивое развитие страны на международном 

уровне. 

Ключевые слова: государство, независимость, история, сотрудничество, 

патриотизм, семинар-тренинг. 

Annotation: This article analyzes the experience of practical classes and project 

activities of the interactive scientific and educational centre «Kazakhstan Way». 

The training seminar for students opens up an exceptional opportunity for 

Kazakhstani and foreign participants to become an active citizen and patriot, a leader 

who is ready to set big goals and contribute to the sustainable development of the country 

at the international level. 

Keywords:  State, independence, history, cooperation, patriotism, seminar-training. 

 

В 2021 году Казахстан отметил 30-летие независимости своей страны. За 

период независимости Казахстан не только установил дипломатические отношения 

практически со всеми государствами мира, но и получил международное признание 

в мировом сообществе в качестве инициатора миротворческих и интеграционных 

идей и проектов. 

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой 

Кыргызстан были установлены в 1992 году. Обе эти страны являются 

полноправными членами Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Организации Экономического Сотрудничества  ОЭС) и Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе( ОБСЕ) и т.д. [1].  

Исторически сложилось, что Казахстан и Кыргызстан являются крупными 

государствами в Центральной Азии с устойчивыми партнерскими, дружескими и 

братскими взаимоотношениями. Успешно развивается социально-экономическое, 

политическое, научное и культурное сотрудничество. Особого внимания 

заслуживает активное культурное сотрудничество: осуществляются взаимные 

поездки творческих коллективов, представителей культуры и искусства.  

Ярким примером культурного взаимообмена исторические, архитектурные 

памятники: установленный памятник выдающемуся Ч. Валиханову в Бишкеке; перу 

М. О. Ауэзова принадлежит первая после трудов Ч. Валиханова монография о 

киргизском эпосе «Манас»; единственному манасчи в Казахстане, известному 

писателю, драматургу Б. Алимжанову Президент Кыргызстана С. Жапаров вручил 

орден «Достык»; исторический дом-музей М. Ауэзова находится в городе Чолпон-

Ата в Киргизии, в доме, который сегодня работает как музей, в период с 1959 по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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1961 год работал и жил известный писатель М.Ауэзов; улица Ч. Айтматова в городе 

Нур-Султан.  

Значимым и историческим сооружением для жителей и гостей города 

является Библиотека Первого Президента Республики Казахстан. Библиотека 

Елбасы – информационно-идеологический комплекс Первого Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, выполняющий функции библиотеки, 

архива, музея, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра. 

Библиотека обладает современной электронно-архивной инфраструктурой и 

уникальными информационными ресурсами, составляющими национальное 

культурно-историческое достояние.  

Здесь успешно проводятся международные конференции, выставки, 

общественно-значимые мероприятия и семинар-тренинги, реализуются научно-

образовательные проекты. Научно-исследовательские и образовательные проекты 

направлены на изучение концептуальных идей и глобальных инициатив Елбасы Н. 

Назарбаева и Главы государства К. К. Токаева. 

Особое место в научно-образовательной деятельности Библиотеки Елбасы 

занимает реализация образовательных программ, практических занятий 

интерактивного научно-образовательного центра «Казахстанский путь», работа над 

созданием проектов с участниками семинара. Проведение семинара-тренинга 

является международным научно-образовательным процессом и открывает для 

казахстанских и зарубежных слушателей исключительную возможность 

становления в качестве активного гражданина и патриота, лидера, готового ставить 

большие цели, развивать, укреплять и вносить свой вклад в устойчивое развитие 

страны на международном уровне. 

В течение многих лет успешно реализуются проекты по организации и 

проведению двухдневных семинаров-тренингов, тематика которых ежегодно 

актуализируется с учетом общественно-политической повестки дня.  

В Библиотеке Елбасы с момента открытия успешно работает интерактивный 

научно-образовательный центр «Казахстанский путь».  

Интерактивный научно-образовательный центр «Казахстанский путь» 

состоит из шести интерактивных столов, являющийся электронным учебным 

пособием со всеми необходимыми материалами. Контент столов доводится до 

слушателей в доступной форме аудио- и видеоматериалов. Каждый стол имеет 

тематическое название: «Казахстанский патриот», «Сила меткого слова», «В сердце 

Евразии», «Инициатива и партнерство», «Энергия перемен», «Мир и согласие» [2]. 

 
                         (школьники Мангистауской области, 24-25.02.2016 г.) 
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Двухдневный семинар-тренинг в Библиотеке Елбасы в 2016 году проходил 

под названием «Идеи, меняющие мир» в рамках реализации Плана нации «100 

конкретных шагов», где слушатели после лекционного занятия приступали к 

активному формату работы за интерактивными столами. 

Участниками семинара-тренинга являлись студенты высших учебных 

заведений и учащиеся школ г. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей 

Казахстана.  

 
Студенты Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени 

Жангир хана и Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, 

29-30.11.2017г. 

 

Целью семинара-тренинга 2017 года «Казахстанский путь: Мәңгілік Ел» 

является воспитание подрастающего поколения как конкурентоспособных, 

социально активных, готовых к активным и решительным действиям по 

сохранению стабильности, независимости, безопасности нашей страны, способных 

строить конструктивный диалог с представителями других культур. 

В практической части тренинга «Рухани жанғыру: Путь в будущее» 2018 

года лекционная часть семинара закреплялась материалами проектной 

деятельности. К примеру, в тренинговых занятиях упражнение «Хочешь принести 

пользу – начни с себя», цитируя мудрые высказывания древнегреческого философа 

Аристотеля «Посеешь мысль – пожнешь действие; посеешь поступок – пожнешь 

привычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь 

судьбу» участники обсуждают и делятся своими мнения, в процессе обсуждения 

участники приводят примеры из жизни. 
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Целью этого упражнения, является формирования лидерских качеств, 

выработка правильных черты характера, развитие личностного роста. Участники 

тренинга делятся на команды и предлагают в своих проектах от какой черты 

характера нужно избавиться и какие черты характера необходимо приобрести, 

предлагают пути достижения (каждая команда демонстрирует свои проекты). Тем 

самым в результате игры участники семинара предлагают единую концепцию 

формирования у молодого поколения таких качеств, как патриотизм, 

профессионализм, ответственность, креативность, конкурентоспособность. 

Участники делают вывод, что только образованная молодежь, здоровая сильная 

духом нация укрепит и продолжит вносить свой успех в устойчивое развитие 

страны. 

В завершение тренинга участники приходят к единому мнению и бывают 

приятно удивлены результатам командной работы. 

 
Студенты Карагандинского государственного технического университета, 

Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени 

Д.Серикбаева и Международного университета SILKWAY, 06.11.2019 г. 

Слушатели семинара-тренинга 2019 года «Путь в будущее начинается с 

каждого» через проектные работы показали на сколько важным в воспитании 

молодежи является патриотическое отношение к своему аулу, району, городу, 

стране. Через проекты они показывают, что основой будущего, гарантией успеха и 

процветания является патриотизм, ответственность, образованность, 

профессионализм, желание и готовность вносить свой вклад в устойчивое развитие 
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страны. В процессе занятия слушатели приходят к единому мнению, что 

патриотизм – это понятие глобальное, гордость за достигнутые успехи, 

преданность своему народу, готовность к защите своего государства. 

Пандемия коронавируса значительно повлияла на сферу образования во всем 

мире. В 2020 году семинар-тренинги были организованы и проведены в формате 

двухдневных вебинаров. Сотрудники не только проводили онлайн-лекции, но и с 

помощью интерактивных упражнений и тренингов побуждали молодых людей 

расширять мировоззрение, отстаивать свою точку зрения, развивать ораторские 

способности и критическое мышление, совершенствовать знания и навыки, 

способствуя модернизации их сознания.  

Наша страна, наш народ возлагают большие надежды на активную 

молодежь, интересующуюся историей нации и неравнодушную к будущему 

страны. Библиотека Елбасы стремится внести свою лепту в образование и 

воспитание молодого поколения казахстанцев для нашего общего будущего [3]. 

Семинары-тренинг с 2021 года расширили свою географическую границу и 

вышли на международный уровень. Так, были проведены вебинары на тему 

«Казахстанский путь: дорогой свершений и модернизации» для студентов 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Каменского 

высшего профессионального училища Республики Украины, для студентов, 

магистрантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава 

Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 

Проведение вебинара для зарубежных студентов началось с ознакомления 

деятельностью Библиотеки Елбасы. Участники прослушали лекции ведущих 

научных сотрудников на темы: «Эра Независимости», «Четвертая промышленная 

революция», «Вклад в развитие человечества: Семь граней Великой Степи», 

«Конкурентоспособность – залог успеха Республики Казахстан в ХХӏ веке», узнали 

о развитии двухсторонних отношений и сотрудничестве между странами. Для 

закрепления полученной информации обучающиеся приняли участие в 

практических занятиях. После лекции участники представили свои международные 

проекты. 

 

 
Вебинар для студентов Казахстанского филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 22.02.2021 г. 
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Вебинар для студентов Каменского высшего 

профессионального училища. Республика Украина, 26.02.2021г. 

 

     
Вебинар для студентов, магистрантов, докторантов и профессорско-

преподавательского составов Кыргызского национального университета имени 

Жусупа Баласагына, 02.04.2021 г. 

 

 

 
Вебинар для студентов Национального университета 

Узбекистана Мирзо Улугбека, 05.04.2021г. 

 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что образовательные проекты 

Библиотеки Елбасы призваны укреплять научно-образовательное и культурное 

сотрудничество как с казахстанскими вузами, так и с университетами других 

государств.  

Библиография: 
1. Казахстанско-киргизские отношения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

Википедия https://ru.wikipedia.org  

https://ru.wikipedia.org/


Труды факультета Истории и регионоведения 

 

325 
 

2. Социальный проект «Идеи, меняющие мир». /[Электронный ресурс] // Режим 

доступа: / Казахстанский патриот – история Родины в лицах 

https://elbasylibrary.gov.kz › news ›kazahstanskiy-patr. 

3. Сайт Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. 

Вебинары «Путь в будущее начинается с каждого» 07.10.2020; [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/vebinar-put-v-

budushchee-nachinaetsya-s-kazhdogo.C:\Users\Berdagulova_S\Downloads\6 . 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Сотрудничество Республики Казахстан с … 

– GOV.KZ  https:\www.gov.kz › mfa › press › article › details 

 

Чодолдоева Г. Ж. К.и.н.доцент, 

Мамасабырова З. 

Магистрантка 2 года обучения 

 

Ааламдашуу шартында Кытайдын тышкы саясий стратегиясы 

 

Аннотация: XXI кылымдын биринчи жарымында Кытайдын эл аралык 

позициясы дүйнөлүк саясатта байкаларлык бекемделиши жана бир катар 

региондордо шартсыз үстөмдүк кылуусу менен мүнөздөлөт деп күтүлүүдө. 

АКШнын чалгындоо коомчулугунун айтымында, Кытай эки-үч он жылдыкта дүң 

продуктусу боюнча АКШны басып өтүп, аскердик технология боюнча олуттуу 

бийиктиктерге жетээри , эң динамикалуу өнүгүп жаткан зонада – Чыгыш Азияда 

өзүнүн таасир зонасына ээ болуп, экономикалык жана жалгыз супер держава 

болуп калаары күтулүүдө.  

КНРдин тышкы саясаты өлкөнүн ички саясий жана экономикалык өнүгүшү 

менен түздүн-түз байланыштуу. Кытайдын болуп көрбөгөндөй экономикалык 

өсүшү Пекиндин тышкы саясатын жана геосаясий амбицияларын бекемдейт. 

Дүйнөлүк саясатта Кытай барган сайын өзүнүн аймактык жана глобалдык 

кызыкчылыктарын эске алууну талап кылган күчкө айланууда. 

Негизги сөздөр: Кытай, ааламдашуу, аймак, технология, динамика, Чыгыш 

Азия , держава, геосаясат.  

Аннотация: Ожидается, что в первой половине XXI века международные 

позиции Китая в мировой политике заметно укрепятся, а ряд регионов будет 

доминировать. По данным разведывательной службы США, через два-три 

десятилетия Китай обгонит США по валовому внутреннему продукту, достигнет 

значительных высот в военных технологиях, обретет влияние в наиболее 

динамично развивающемся регионе — Восточной Азии, станет экономической и 

сверхдержавой. . 

Внешняя политика Китая напрямую связана с внутриполитическим и 

экономическим развитием страны. Беспрецедентный экономический рост Китая 

усилит внешнеполитические и геополитические амбиции Пекина. В мировой 

политике Китай все больше становится силой, с которой приходится считаться в 

своих региональных и глобальных интересах. 

Ключевые слова: Китай, глобализация, регион, технологии, динамика, 

Восточная Азия, власть, геополитика. 

Annotation: It is expected that in the first half of the 21st century, China’s 

international positions in world politics will noticeably strengthen, and a number of 

regions will dominate. According to the US intelligence service, in two to three decades, 

China will overtake the United States in terms of gross domestic product, achieve 

https://elbasylibrary/
https://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/vebinar-put-v-budushchee-nachinaetsya-s-kazhdogo
https://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/vebinar-put-v-budushchee-nachinaetsya-s-kazhdogo
file:///C:/Users/Berdagulova_S/Downloads/6%20.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20%20%20/%20%20Режим%20доступа:%20Сотрудничество%20Республики%20Казахстан%20с%20...%20-%20GOV.KZ%20%20https:/www.gov.kz ›%20mfa%20›%20press%20›%20article%20›%20details
file:///C:/Users/Berdagulova_S/Downloads/6%20.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20%20%20/%20%20Режим%20доступа:%20Сотрудничество%20Республики%20Казахстан%20с%20...%20-%20GOV.KZ%20%20https:/www.gov.kz ›%20mfa%20›%20press%20›%20article%20›%20details
file:///C:/Users/Berdagulova_S/Downloads/6%20.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20%20%20/%20%20Режим%20доступа:%20Сотрудничество%20Республики%20Казахстан%20с%20...%20-%20GOV.KZ%20%20https:/www.gov.kz ›%20mfa%20›%20press%20›%20article%20›%20details
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significant heights in military technology, gain influence in the most dynamically 

developing region – East Asia, and become an economic and superpower. . 

China’s foreign policy is directly related to the domestic political and economic 

development of the country. China’s unprecedented economic growth will boost Beijing’s 

foreign policy and geopolitical ambitions. In world politics, China is increasingly 

becoming a force to be reckoned with in its regional and global interests. 

Key words: China, globalization, region, technology, dynamics, East Asia, power, 

geopolitics. 

 

XXI кылымдын биринчи жарымында Кытайдын эл аралык позициясы 

дүйнөлүк саясатта байкаларлык бекемделиши жана бир катар региондордо шартсыз 

үстөмдүк кылуусу менен мүнөздөлөт деп күтүлүүдө. Борбордук Азияга келсек, 

Кытай жакынкы келечекте АКШ, Евробиримдик жана Россия менен бирге толук 

кандуу геосаясий күч катары иш алып бара алат. 

2020-жылга карата Американын болжолдоолору боюнча, Чыгыш Азия 

дүйнөдөгү ички дүң продукциянын 40%дан ашыгын өндүрөт. АКШнын чалгындоо 

коомчулугунун айтымында, Кытай эки-үч он жылдыкта дүң продуктусу боюнча 

АКШны басып өтүп, аскердик технология боюнча олуттуу бийиктиктерге жетээри , 

эң динамикалуу өнүгүп жаткан зонада – Чыгыш Азияда өзүнүн таасир зонасына ээ 

болуп, экономикалык жана жалгыз супер держава болуп калаары күтулүүдө.  

Кытайдын дүйнөлүк экономиканын бир бөлүгүнө айланууга багытталган 

жаңы экономикалык стратегиясы да жаңы тышкы саясатка шайкеш келет. Анын 

маңызы бирден-бир супер держава катары АКШ менен өнөктөштүк стратегиялык 

мамилелерди түзүү жана көп тараптуу дипломатиянын механизмдеринин жардамы 

менен Кытайдын глобалдык жана аймактык ролун жогорулатуу[9, 25-б].  

Эл аралык мамилелерди демократиялаштыруу үчүн сүйлөп жатып, Пекин 

иш жүзүндө дүйнөлүк тартиптин эч кандай реалдуу моделин сунуш кылбайт. 

Кытайдын расмий саясатында эл аралык мамилелердеги ―демократиялаштыруу 

жана адилеттүүлүк‖ дегенде, биринчиден, дүйнөнүн көп түрдүүлүгүн жана 

өлкөлөрдүн өнүгүүсүнүн моделдеринин көптүгүн сактоо түшүнүлөт. Экинчиден, 

саясий жана коопсуздук маселелерин курал-жарак колдонбостон, аны колдонуу 

коркунучу жок, консультациялар аркылуу чечүү. Үчүнчүдөн, экономикалык 

кызматташтык, биргелешип өнүгүү жана өз ара цивилизациялык жана маданий 

байланыштар. Акырында, «ар бир өлкөнүн иштерин өз эли чечет», «планетанын 

иштерин — бардык өлкөлөрдүн тең укуктуу консультацияларынын негизинде» 

деген принципти карманышат. Мунун баары Россия менен Кытай тарабынан 

колдоого алынган жана жигердүү илгериленип жаткан ―жаңыдан чыгуучу көп 

полярдуулук‖ концепциясына туура келет, анын негизги идеясы Кытайдын негизги 

потенциалдуу душманы катары АКШнын ―гегемондук умтулууларын кармоо‖ 

болуп саналат [6, 108-б]. 

Иштеп жаткан глобалдык стратегиянын алкагында Кытай тиешелүү 

артыкчылыктарды иштеп чыкты. Биринчиден, Кытайдын реформасы жана ачык 

саясаты үчүн эл аралык жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, бул дүйнөлүк 

лидерлер менен тынчтык мамилелерди сактоо жана анын эң жакын коңшулары 

менен мамилени нормалдаштыруу дегенди билдирет. 

Ху Цзиньтао башчылык кылган Кытай Эл Республикасынын жаңы 

жетекчилигинин алдында ачык  «тарыхый адилеттуулукту калыбына келтируу жана 

Кытайдын улуулугун кайра жаратуу» милдети турат. Ошону менен бирге негизги 

аскердик-саясий милдеттер төмөндөгүлөр болуп саналат: Тайванды мекенине 

кайтаруу; Тибет жана Шинжаң (Чыгыш Түркстан) үстүнөн Кытайдын эгемендигине 
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кепилдик; Кытайдын стратегиялык чек араларын улуттук территориядан тышкары 

жылдыруу[8, 96-б]. 

Ошентип, КНРдин тышкы саясаты өлкөнүн ички саясий жана экономикалык 

өнүгүшү менен түздүн-түз байланыштуу. Кытайдын болуп көрбөгөндөй 

экономикалык өсүшү Пекиндин тышкы саясатын жана геосаясий амбицияларын 

бекемдейт. Чындыгында бул процесс эбак эле башталган [10, 85-б]. 

Кытайдын тышкы саясий ишмердүүлүгүн үч топко бөлүүгө болот: 

- Глобалдуу – Кытайдын глобализацияга берген баасы жана анын орду жана ролу; 

Кытай-америкалык мамилелер жана Кытай менен Батыштын ортосундагы 

мамилелер; ДСУ жана эл аралык соода;  геоэкономикалык көйгөйлөр; Кытайдын 

Азия-Тынч океан аймагындагы стратегиясы;  Кытайдын коопсуздук саясаты; 

- КНРдин Азиядагы саясаты — Кытай-Индия, Кытай-Пакистан менен мамилелер; 

Кытайдын тышкы саясий стратегиясында Түштүк-Чыгыш Азия жана Түштүк 

Азия;Түндүк-Чыгыш Азия жана Кытайдын кызыкчылыктары; Жакынкы жана 

Жакынкы Чыгыш; 

- Кытай жана Евразия – Кытай-Орус мамилелери; Борбордук Азиядагы  Кытайдын 

стратегиясы; ички Евразиядагы Кытайдын энергетика жана коммуникация 

долбоорлору[7, 88-б].  

Тышкы саясаттын приоритеттерин аныктоого кытайлык лидерлердин 

заманбап мамилелеринин өзөгүн глобалдашууга карата прагматикалык жана тең 

салмактуу мамиле түзөт. Кытайдын глобализацияга болгон мамилеси  кубулушту 

эки тараптуу кабыл алууга негизделген. Бир жагынан Кытай глобализациянын 

мүмкүнчүлүктөрүн реформалардын кызыкчылыгында пайдаланууга аракет кылса, 

экинчи жагынан Кытайдын экономикасына жана коомдук-саясий стабилдүүлүккө 

карата коркунучтарынан коргонууга аракет кылууда [7, 152-б]. 

Кытай элитасынын ичинде ―либералдар‖ (Кытай экономикасынын жана 

кытай коомунун глобалдашуусун жактагандар) менен ―жаңы солчулдардын‖ 

ортосунда талкуулар күч алууда. Либералдар кытай-америкалык мамилелерди 

мындан ары жакшыртууну Кытайдын ааламдашып жаткан дүйнөнүн талаптарына 

ыңгайлашуунун башкы шарты деп эсептешет. ―Жаңы солчулдар‖ глобализацияны 

АКШнын дүйнөдөгү жана Кытайдагы таасирин күчөтүү үчүн жасаган амалы деп 

эсептейт. 

Кытайдын глобализацияга болгон мамилеси саясат менен экономиканы 

ажыратуунун белгилүү принцибине негизделген. Кытайдын глобалдашуу 

процесстерине катышуусунун багыттарынын бири болуп региондоштурууга урак 

саналат, ал интеграцияга карай узак жолдогу экономикалык глобализациянын 

зарыл этабы болуп саналат. Кытай аймактык жана субрегионалдык кызматташууга, 

өзгөчө Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн тобунун ишине активдүү катышууга тийиш. 

Ошентип, ааламдашуу шартында Кытай өзүнүн чек арасынын тегерегиндеги 

кырдаалды турукташтыруу, али мындай мамилеси жок мамлекеттер менен 

дипломатиялык мамилелерди орнотуу, башка мамлекеттер менен, анын ичинде 

Россия менен да нормалдуу мамиледе ура үчүн колдон келген аракетин жасап 

жатат [3, 205-б]. 

Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана улуттук суверенитетти 

коргоо максатында Кытай төмөнкүдөй жаңы тышкы экономикалык принциптерди 

карманат. 

Биринчи принцип өнүгүп келе жаткан өлкөлөр глобалдашуу чакырыктарына 

жооп берүү үчүн өздөрүнүн өсүү ресурстарын максималдуу түрдө пайдалана 

алышы үчүн түштүк-түштүк кызматташтыгын өркүндөтүшү керек. 
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Экинчи принцип – Түндүк-Түштүк багытында диалогду өнүктүрүү жана 

мамилелерди жакшыртуу. Ошол эле учурда Кытай жетекчилиги жакыр өлкөлөрдүн 

жыргалчылыгын жогорулатуу бардыгынын, анын ичинде өнүккөн өлкөлөрдүн да 

камкордугу деп эсептейт. 

Үчүнчү принцип тең укуктуулуктун негизинде жана адилет атаандаштыктын 

духунда эл аралык иштерге бардык өлкөлөрдүн катышуусун камтыйт. 

Төртүнчү принцип бардык өлкөлөрдү келечекке карап, теңчилик жана өз ара 

пайданын кызыкчылыгында туруктуу өнөктөштүктүн узак мөөнөттүү мамилелерин 

түзүүгө багыттайт [12, 78-б].  

Албетте, ааламдашуу шартында Кытай мамлекеттик эгемендүүлүктү 

коргоону тышкы саясаттын негизги жана артыкчылыктуу милдети деп эсептейт 

жана ар кандай шылтоолор менен эгемендикти бузуунун ар кандай түрлөрүнө 

дайыма каршы турат. 

Өсүп жаткан жана глобалдашкан Кытайдын жаңы реалдуулугуна туш 

болгон АКШ, Япония жана Түштүк Корея 328ура менен болгон мамилесинин 

стратегиясын объективдүү өзгөртүүгө аргасыз болууда. Бул мындан ары Кытайды 

тартуу жөнүндө эмес, анын өсүп жаткан экономикалык жана саясий ролуна жооп 

берүү жөнүндө. Кытайдын дүйнөлүк экономикага карата стратегиялык чакырыгы – 

экономика өскөн сайын жана кеңири дыйкандардын жыргалчылыгы өскөн сайын 

Кытай ―дүйнөлүк фабрика‖ катары гана эмес, төлөөгө жөндөмдүү суроо-талаптын 

глобалдык ―кара тешиги‖ катары да аракеттенет. Дүйнөлүк саясатта Кытай барган 

сайын өзүнүн аймактык жана глобалдык кызыкчылыктарын эске алууну талап 

кылган күчкө айланууда, бирок дагы эле батыш демократиялары үчүн чоочун 

бойдон калууда, тийиштүү эл аралык режимдерди жана механизмдерди 

калыптандырууну кыйындатат [13, 128-б].  

Кытайдын тышкы саясатынын эң маанилүү элементи, анын геосаясий 

таасиринин өсүшү, ал тургай экономикалык жана технологиялык өнүгүүсү – 

аскердик курулуш. 

Кытайда коргонуу чыгымдарынын өсүшү (7,9% - расмий түрдө, 17% - 

батыштык баалоо боюнча) ИДПнын өсүшүнөн ашып кетти. Аскердик чыгымдарды 

көбөйтүү тенденциясы Кытайда 15 жылдан бери байкалып келген, бирок акыркы 

жылдарда  олуттуураак болуп калды. Кытайлык стратегдер PLA 2050-жылга чейин 

дүйнөнүн алдыңкы армияларынын бирине айланат деп күтүшөт. КПЧны 

реформалоо профессионалдаштырууну жана модернизациялоону билдирет[8, 109-

б]. 

Американын Аскердик илимдер академиясынын маалыматы боюнча, 2020-жылга 

карата Кытайдын ар тараптан камтылган улуттук державасы кандайдыр бир 

деңгээлде Американыкы менен салыштырууга жөндөмдүү жана дүйнөдөгү бардык 

күчтөрдөн ашып кетет. Салыштырмалуу энергетикалык көз карандысыздыгын 

сактап үчүн Кытай өзүнүн флотун агрессивдүү түрдө өнүктүрөт. Кытайдын мындай 

курулушу Индонезия сыяктуу деңиз өлкөлөрүн сөзсүз тынчсыздандырат. XXI 

кылымдын деңиз жарышынын негизи жана аренасы түзүлүүдө. 

Коопсуздук жана кызматташтык маселелерин чечүүдө Пекин адаттагыдай 

эле эки тараптуу байланыштарга (блокторго жана көп тараптуу дипломатияга 

«Кытайдын катышпоо концепциясы» деп аталган) кызыкдар болгон. Бирок 

ШКУнун өнүгүүсүндөгү акыркы тенденцияларга жана Кытайдын Азия-Тынч океан 

аймагындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу  концепция мажбурлап кайра каралып 

жатат[14, 63-б]. 

Коопсуздуктун жаңы концепциясынын өзөгүн төрт негизги жобого чейин 

кыскартууга болот: өз ара ишеним; өз ара пайда; теңчилик; координациялоо. 
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Кытай активдүү коргонуу принциптерине негизделген аскердик-

стратегиялык курсту карманат, «элдик согуш» концепциясын колдойт жана 

өнүктүрөт. Активдүү коргонуунун маңызы коргонуу операцияларын жүргүзүүдө, 

коргонуу жана душманга жооп кайтаруу соккуларынан турат. Пекин Кытайдын 

куралдуу күчтөрү эң оор жана татаал шарттарда коргонуу операцияларын 

жүргүзүүгө, заманбап технологияларды жана жогорку технологияларды колдонуу 

менен жергиликтүү согушта жеңишке жетишүүгө даяр деп эсептейт[11, 58-б].  

Акыркы жылдары Кытай салттуу эмес коопсуздук тармагында эл аралык 

кызматташтыкты тынымсыз арттырды. Буга чейин Кытай Кыргызстан жана 

Шанхай Кызматташтык Уюмуна (ШКУга) мүчө башка өлкөлөр менен биргелешкен 

антитеррордук машыгууларды, ошондой эле Пакистан, Индия, Франция жана Улуу 

Британия менен биргелешкен деңиз күчтөрүнүн машыгууларын өткөргөн [14, 99-б]. 

Дэнни Ройдун айтымында, Кытайдын тышкы саясат тармагындагы дүйнө 

таанымынын негизги белгилери болуп төмөнкүлөр саналат: 

1) реалдуу саясаттын духунда ой жүгүртүү, мында улуттук кызыкчылыктарга 

башкы берилип, күчтөрдүн тең салмактуулугу борбордук роль ойнойт; 

2) Кытайдын дүйнөлүк аренадагы уникалдуу жана олуттуу ролуна карата 

дооматтардын мыйзамдуу мүнөзүнө ишенүү, ал миң жылдык тарыхтын жана 

маданияттын өзгөчөлүктөрү менен да, өлкөнүн көлөмү менен да аныкталат; 

3) тышкы державалардын достук эмес саясаты менен ички туруксуздуктун 

ортосунда тузден-туз байланыштын бар экендигине ишенуу,  державалар ар 

тараптан кубаттап, ез максаттары учун пайдаланууга умтулушат [7, 88-б]. 

Кытайдын Борбордук Азиядагы тышкы саясатынын негизги багыттары 

болуп төмөнкүлөр саналат: 

· Терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшүү; 

· Чек ара аймактарында коопсуздукту камсыздоо; 

· Региондо стабилдүүлүктү сактоо; 

· Экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү; 

· Региондун өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы достук мамилелерди 

камсыздоо; 

· Борбордук Азиянын Кытайга душман мамлекеттердин монополиялык көзөмөлүнө 

өтүшүнө жол бербөө; 

· аймакта Кытайга каршы багытталган аскердик альянстарды түзүүгө жол бербөө; 

Аймактын энергетикалык ресурстарынын Кытай үчүн ачык болушун камсыздоо[7, 

89-б].  

Кытайлык адистер эл аралык мамилелерди енуктуруунун негизги 

тенденцияларынын бири катары өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты баса 

белгилешкени уракиш жузундо салттуу реализмдин чегинен чыкпай жаткандыгын 

көрүү кыйын. Эл аралык мамилелердин бирден-бир актерлору –ура мамлекеттер; эл 

аралык мамилелердин структурасы эң кубаттуу державалардын ортосундагы 

атаандаштыктын жана кызматташтыктын мозаикасынан келип чыгат жана негизги 

жөнгө салуучу механизмдин ролун күчтөрдүн тең салмактуулугу ойнойт. Негизги 

коркунучтар да кыйла салттуу мүнөзгө ээ: ура өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө 

коркунуч жана күчтөрдүн тирешүүсү. Кытай элитасынын классикалык реализмдин 

жоболоруна көз карандылыгын эске алуу менен, Кытай саясий ой жүгүртүүнүн ура 

тенденциясынын сунуштарын ишке ашыруу аракетинен, башкача айтканда, 

биринчи кезекте өзүнүн улуттук бийлигин куруудан, ойноодон баш тартат деп 

күтүүгө болбойт[8,187-б].  

Башкача айтканда, Американын гегемониясы менен бекемделген дүйнөдө 

Кытай маневр жасоо үчүн азыраак мүмкүнчүлүккө ээ жана өнүккөн өлкөлөрдүн 
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пикири боюнча, дүйнөлүк стабилдүүлүккө коркунуч келтире турган аракеттерге 

жооп катары батыш демократиясы дайыма коркунуч алдында турат. Белгилей 

кетсек, Пекин чындыгында атаандаштарынын ортосундагы карама-

каршылыктардын үстүнөн ойноо саясатынан эч качан баш тарткан эмес. Бул Дэн 

Сяопиндин Кытайды «жеңилдеп калууга» чакырган атактуу билдирүүсүндө жана эл 

аралык мамилелер боюнча кытайлык эксперттердин макалаларында да ачык 

көрүнүп турду. Маселен, Хэ Фан Кытайдын Батышка карама-каршы чыгышына 

кескин түрдө каршы болсо да, ошол эле учурда Батыш демократиялары үчүн 

негизги коркунуч алардын ортосундагы карама-каршылыктардын пайда болушунда 

жана күчөшүндө экенин ырастайт. Мындай билдирүүлөрдүн негизинде көп 

полярдуулук Пекин үчүн дүйнөлүк аренадагы эркин колу болуп саналат, ал 

өлкөнүн ичиндеги экономикалык реформалардын ийгилигинен бүтүндөй тышкы 

саясий потенциалды ашырат [12, 41-б]. 

Ошентип, тарыхый тажрыйба да, дүйнөдөгү азыркы кырдаалга баа берүү да, 

ошондой эле Кытайдын тышкы саясат жаатында алдыга койгон максаттары да 

Пекинди региондук коомчулукту түзүүгө түртүп жатат, ал жерде Кытай системасы 

жана талашсыз лидер Кытайдын табигый борбору боло турган.. Мындай мамиле 

Кытайдын тышкы саясатынын салттуу схемаларына абдан келет, АКШнын 

Кытайды аймактагы өлкөлөрдүн жардамы менен ооздуктоо аракетине каршы  

зарылчылыгына келет жана келечекте башка көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк 

берет, анткени динамикалуу өсүп жаткан лидерлик Чыгыш Азия жана Азия-Тынч 

океан чөлкөмү жок дегенде Кытайдын глобалдык процесстерде чечүүчү үнүн айтуу 

укугуна кепилдик берет. 
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ТЕҢИР-ТОО КЫРГЫЗДАРЫНЫН XVIII-XIX КК. СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ 

АБАЛЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ 

Аннотация. Актуалдуулугу.Теңир-Тоо кыргыздарынын XVIII – XIX 

кылымдардагы социалдык- саясий абалынын тарыхын изилдөө Кыргызстандын 

тарыхынын орчундуу проблемасы катары азыркы күндө актуалдуу маселелердин 

бири.  Ошондуктан макалада бул багыттагы изилдөөлөр үч багытка бөлүп 

каралды. 

Негизги сөздөр. Теңир-Тоо кыргыздары, социалдык-саясий абал, изилдөөлөр, 

тарыхнаама, XVIII – XIX кылымдар. 

Аннотация. Актуальность. Изучение истории общественно-политического 

положения кыргызов Тенир-Тоо в XVIII-XIX веках является одним из наиболее 

актуальных вопросов истории Кыргызстана. Поэтому в статье исследования в 

этой области разделены на три направления. 

Ключевые слова. Кыргызы Тенир-Тоо, общественно-политическая 

ситуация, исследование, историография, XVIII-XIX вв. 

Annotation. Relevance. The study of the history of the socio-political situation of 

the Kyrgyz Tenir-Too in the XVIII-XIX centuries is one of the most pressing issues in the 

history of Kyrgyzstan. Therefore, in the article, research in this area is divided into three 

areas.  

Keywords. Kyrgyz Tenir-Too, socio-political situation, research, historiography, 

XVIII-XIX centuries. 

 

Кыргыз элинин XVIII – XIX кк. Социалдык- саясий абалы Кыргызстандын 

тарыхынын орчундуу проблемасы катары, XVIII кылымдын экинчи жарымынан 

баштап азыркы күнгө чейин изилденип келет. Бул изилдөөлөрдү жана эмгектерди 

дооруна жараша шарттуу түрдө үч мезгилге бөлүп кароого болот: 1. XVIII 

кылымдын экинчи жарымынан ХХ кылымдын башына чейин же 1917-жылга 

чейинки жарыяланган макалалар жана иликтөөлөр; 2.совет доорунда жаралган 

эмгектер; 3.эгемендүүлүк алгандан кийинки мезгилден баштап жаралган илимий 

изилдөөлөр. 

I.Биринчи мезгил – бул мезгилдеги иликтөөлөрдүн алгачкы башаттары 

XVIII кылымдын экинчи жарымы же жунгар хандыгы кулагандан кийин орус 

тарыхчылары жана чыгыш таануучуларынын эмгектеринен башталат. Россия 

империясынын Орто Азияны каратуу аракеттери башталгандан тартып атайын 

уюштурулуп, жөнөтүлгөн чалгындоо-илимий экспедициялардын жана мамлекеттик 

кызмат чиновниктеринин, аскер адамдарынын, орус жана чет элдик саякатчы-

изилдөөчүлөрүнүн эмгектери алгачкы тарыхнаамалык  маалыматтар болуп саналат. 

Алардын айрым жазма түрүндөгү билдирүүлөрүндө (аскердик чалгындоо, илимий 

ж.б. отчѐтторунда), кыргыз элинин коомдук-саясий, социалдык абалы, материалдык 

жана руханий маданияты, чарба жүргүзүүсү ж.б. жөнүндө үзүл-кесил маалыматтар 
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келтирилет.  

Эң алгачкы изилдөөлөрдүн бири  капитан И.Г.Андреевдин эмгектери болуп 

эсептелет [2]. Ал өз эмгегинде кыргыздар тууралуу эскерип, алардын казактар 

менен коңшулаш   жашарын, эки элдин ортосун Иле дарыясы бөлүп турары 

тууралуу айткан. Белгилей кете турган нерсе, ал кыргыздар жөнүндө уккан-

билгендерин гана жазуу менен чектелген.  

А.И.Левшин да 1832-жылы жарык көргөн өз монографиясында 

кыргыздардын сабаттуу адамдарды сыйлай турганын, жылуу маанай, конок күтүү 

каадасы сыяктуу түшүнүктөр парз экенин, ич ара жана башка коңшулаш элдер 

менен да  сый алакада жашап жатканын далилдүү түшүндүрүп берген. Анын 

ичинен Абылайдын кыргыздарга кол жыйнап аттанып барганы тууралуу алгачкы 

маалымат ушул эмгекте айтылат [22]. Мындан тышкары П.А.Словцовдун[29], 

Н.А.Северцовдун[27], В.В.Вельяминов-Зернов [10]. Ч.Валихановдун[8], Семенов 

Тянь-Шанскийдин[28], А.П.Федченконун[34], Л.О.Костенконун [20] ж.б. атайын 

эмгектеринде, чакан публикацияларында кыргыздар боюнча анын ичинде Теңир-

Тоолук кыргыздардын турмушу боюнча да маалыматтар белгилүү деңгээлде 

чагылдырылган.  

П.А.Словцов улуу Теңир-Тоого  болгон саякатын жазып калтырып, өзүнөн 

башка дагы кимдердин келип, эмнени жана кантип изилдегендерин айтып өткөн. 

Ал Теңир-Тоодогу жаныбарлар дүйнөсүн, калктын жашоо-тиричилигин, соода-

сатыкка болгон түшүнүктөрүн, мамилелерин, алар каракыргыздар деп атала 

тургандыгын жазып кеткен. Андан тышкары П.А.Словцовдун эмгектеринде XIX 

к.башындагы кыргыз-орус дипломатиялык алакалары туурасындагы алгачкы 

маалыматтар учурайт. Ал эми В.В.Вельяминов –Зернов Кокон хандыгынын саясий 

тарыхын изилдеп, андагы жашаган кыргыз урууларынын  саясий турмушуна баа 

берүүгө далалат жасаган. Ал хандыктын  кыргыз жана кыпчак  уруу төбөлдөрүнүн 

саясий бийлик үчүн жүргүзгөн ич ара күрөшү туурасындагы баалуу маалыматтарды 

келтирет. Бул көз карашты окумуштуу Ч.Валиханов уланткан. Анын тарыхый 

мурасында кыргыз-орус, кыргыз-казак байланыштарын, дегеле кыргыз элинин 

жашоо-шартын, турмуш-тиричилигин, коомдук-саясий абалын, жалпы эле 

Борбордук Азияда болуп өткөн тарыхый процесстерди терең үйрөнүүгө мүмкүндүк 

берген баалуу маалыматтар кенен чагылдырылган.  1857-жылы кыргыз элине 

келген саякатынын натыйжасында өтө баалуу илимий эмгектер жаралган.  

Окумуштуунун эмгектеринде Теңир-Тоо кыргыздары тууралуу маалыматтар бар. 

Ал Цинь империясынын Борбордук Азияга болгон мамилесинин агрессивдүү 

мүнөзүн калыстык менен белгилеп өткөн. Богдыхан Хун Ли Тан империясынын 

Борбордук Азияга болгон согуштук экспансиялык саясатын уланткысы 

келгендигин, кыргыздардын Кокон хандыгы менен болгон мамилелеринин 

урунттуу  учурларын таасын көрсөткөн. Ч.Валиханов анда алгачкылардан болуп 

Кокон хандыгын өзбектердин гана мамлекети деп  кароо туура эмес экендигине 

көңүл бурган. Ал эми ―Алтышардын абалы‖ тууралуу билдирүүлөрүндө, Нарында 

жашаган Теңир-Тоолук кыргыздар тууралуу эскерген. Ал жердеги саяк, черик жана 

бугу урууларын санап өтүп, алардын Кокон хандыгына болгон мамилелерин 

изилдеген. Анын билдирүүсү боюнча Куртка чебинин айланасында 600 боз үйлүү 

саяктар, 1500 боз үйлүү чериктер мекендээрин айткан [10, 191-209]. 

Теңир-Тоого байланышкан маалыматтардын көбү П.П.Семенов Тянь-

Шанскийдин жана Н.А.Северцовдун эмгектеринде кездешет. Падыша өкмөтүнө 

кызмат кылганына карабастан, П.П.Семенов-Тянь-Шанский орус бийлигинин 

чиновниктерине жазган баян каттарында [28] ал, кыргыз калкынын тагдырына 

кабатыр болгон гумандуу көз карашын билдирген.  
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XIX кылымдын биринчи жарымынан кийин Түркстан жерине, кыргыз элине 

ар кыл кесиптин ээси болгон орустун окумуштуулары, чиновниктери келип, ар 

түрдүү изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Мазмуну менен көлөмү, алдына коюлган  

максаттары боюнча баскынчылык саясатка кызмат кылганына карабай, алардын 

эмгегинде тарыхый фактылар көп учурап кыргыз элинин саясий, социалдык, 

коомдук турмушун ар тараптан изилдөөгө жардам берет. Бул багытта Россиянын  

таланттуу географы Н.А.Северцовдун[27] эмгектерин белгилөөгө болот. 

Кыргыздар тууралуу кызыктуу маалыматтар Н.И.Гродековдун[11]., 

Н.Зеланддын[17].,  В.П.Наливкиндин [24] ж.б.эмгектеринде арбын жолугат.  

Түркстан жерине келген чет элдик илимий экспедициялардагы 

саякатчылардын баяндамалары менен эмгектериндеги баалуу маалыматтар кыргыз 

элинин тарыхын тактоого көмөк берет. Алсак, Венгрия академиясынын мүчөсү 

Армений (Германн) Вамберинин калтырган кол жазмасы жана эмгеги Россияда 

жана Чыгыш элдеринде да жогору бааланып, 1865-жылы англис тилинен орус 

тилине которулган [9]. А.Вамберинин эмгегинде Кокон хандыгынын кол 

алдындагы кыпчактар, алардын казак, кыргыздар менен этносаясий жактан 

жакындыгы жөнүндө жаңы маалыматтар берилген. 

         Кыргыз элинин кыскача тарыхын санжыра түрүндө ирээттеп, биринчи жолу 

Уфада басмадан чыгарган  алгачкы жазма тарыхчыбыз Осмонаалы Сыдыков 

жарыяланган китебинде кыргыз элинин тегине, кыргыз уруулары жана журт 

жакшылары туурасында даректүү баяндамаларды жүргүзгөн.  

Ал эми Белек Солтоноевдин ―Кызыл кыргыз тарыхында‖ XIX кылымдын 

аягынан тарта советтик тоталитардык система күч алган мезгилди, тагыраак 

айтканда 1895-1934-жж. Камтылган маалыматтарда кыргыз элинин тарыхы кыйла 

так жана калыс баяндалган.  Өзгөчө, Тайлак баатыр менен Циндик кытайлардын, 

Теңир-Тоолук кыргыздар менен Кокон хандыгынын ортосундагы боштондук үчүн 

болгон күрөштөр таасирдүү берилген [30]. II. Экинчи мезгил – советтик 

тарыхнаамада тоталитардык система өкүм сүрүп турган учурда да тарыхчылар 

кыргыз элинин тарыхын, объективдүү изилдешип, олуттуу салымдарын кошушту.  

Тактап айтсак, ХХ кылымдын 20-30-жж. Кыргызстандын тарыхын 

В.В.Бартольд [6] жана С.М.Абрамзон [1] булактарга таянуу менен изилдеп 

жазышты. Академик В.В.Бартольддун ―Кыргыздар‖ аттуу тарыхый очерки тарыхый 

булактардын негизинде жазылган илимий эмгек болуп эсептелет. Анда байыркы 

доордон тартып XIX кылымдын ортосуна чейинки  кыргыз элинин тарыхы 

камтылган.   

Кыргыз элинин этногенезин изилдеген окумуштуу С.М.Абрамзон 

идеологиялык чектөөлөргө карабастан кыргыз тарыхына өз салымдарын кошушкан 

инсандар жөнүндө жазып кеткен.  

20-30-жылдардагы жогорудагы иликтөөгө алынган илимий эмгектер 

Кыргызстанда улуттук тарыхнааманын калыптанган учуруна туш келип,   кыргыз 

элинин XIX кылымдагы саясий тарыхын, ички жана тышкы саясий мамилелерин  

изилдөө жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлгөн.  

ХХ кылымдын 40-50-жылдарында, Кыргызстандын  тарыхынын олуттуу 

окуяларын, кыргыз элинин коомдук, социалдык-экономикалык абалын, кыргыз – 

кокон, кыргыз-орус  байланыштарын  окумуштуулар  Б.Д.Джамгерчинов, А.Х. 

Хасановдор архивдик материалдарга таянуу менен терең изилдешип өз 

салымдарын кошушту.  

Жогорку эки окумуштуудан айырмаланып тарыхчы К.У.Усенбаев Кокон 

хандыгынын мезгилиндеги кыргыз элинин социалдык-экономикалык абалын  

эмгектеринде абдан таасын ачып көрсөткөн. Башка эмгектеринде да Теңир-Тоолук 
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кыргыздарга тиешелүү баалуу маалыматтар бар [33].   

Изилденип жаткан проблеманы тереңдеп билүүгө академик В.М.Плоскихтин 

эмгектеринин да мааниси бар. Ал алгачкылардан болуп,  XIX кылымдын 

башындагы араб алфавитиндеги жергиликтүү документтердин топтомун жарыялап, 

аларды атайын изилдөө баалуу маалыматтарды  берээр эле деген тыянакка келген 

[25, 91-б].  

Изилдөөчү ошондой эле кыргыздардын, Теңир-Тоо көчмөндөрүнүн Кокон 

хандыгы, Орусия менен болгон өз ара мамилелерин кеңири иликтеген [25, 40]. 

Ошол эле учурда академик В.М.Плоских кырк басма табактан турган 

―Киргизы и Кокандское ханство‖ деген монографиясында Тайлак баатыр жөнүндө 

эки гана жеринде [25,284] кыскача эскертип кетет. Себеби советтик тарыхнаамада 

эл ичинен чыккан тарыхый  инсандардын жекече тарыхка кошкон салымдарын 

иликтеп элге жеткирүү деген концептуалдык багыт, түшүнүк болгон эмес.   

Өзбек тарыхчысы Х.Н. Бабабеков монографиясында XVIII-XIX кк. Кокон 

хандыгындагы  элдик кыймылдарга, алардын социалдык-экономикалык жана 

саясий өбөлгөлөрүнө өзгөчө көңүл бөлүү менен  Теңир-Тоодогу Куртка чебинин 

саясий ордун аныктап, Кокон сарбаздары менен болгон кагылыштардагы  Тайлак 

баатырдын эрдиктерин баяндаган [5].  

Казакстандык тарыхчы Т.К. Бейсембиев биз изилдеп жаткан проблемага 

кайрылып, монографиясында кырктан ашык жарык көрө элек  чыгыш кол 

жазмалардын негизинде,  Кокондук Молдо Нияздын  чыгармасын которуп, 

тарыхый булак катары колдонуу менен, Кокон хандыгынын  социалдык-

экономикалык, саясий, этникалык тарыхына жана хандыктагы идеологияга 

текстологиялык анализ жүргүзгөн. Т.К.Бейсембиевдин эмгеги Кокон хандыгынын 

тарыхы боюнча изилдешкен башка окумуштуулардан так маалыматтарды 

бергендиги менен айырмаланат [7].  

А.Ходжаев кытай булактарына таянып, Чыгыш Түркстандагы Цинь 

империясынын таасиринин таралышын иликтөө менен бирге XVIII кылымдын 

ортосунан баштап Циндик Кытайдын тышкы саясатындагы Борбордук Азия 

мамлекеттери менен болгон эл аралык мамилелерин чагылдырган[36]. Казак 

окумуштуусу Б.А.Тулепбаевдин жооптуу редакторлугу астында Орто жана 

Борбордук Азия элдеринин XVIII кылымдардагы тарыхын изилдеген макалалардын 

топтому жарыяланган. Ага М.Я.Сушанло, Г.П.Супруненко[31],  Т.К.Бейсембиев[7] 

жана башкалардын кытай жана орус архивдик булактарынын негизинде Циндик 

Кытай менен кыргыздардын ортосундагы мамилелерин, соода-сатык иштерин 

чагылдырган макалалар кирген.  

Цинь империясы менен Кокон хандыгынын кыргыздар менен болгон карым-

катнашы, баскынчыл саясатына каршы күрөштөрү В.Кузнецов[21], Б.П.Гуревич 

[12] жана  Д.Сапаралиевдин [26] эмгектеринде чагылдырылган. Биринчи автор 

1983-жылы чыккан ―Цинская империя на рубежах Центральной Азии‖ деген 

эмгегинде кытай булактарын колдонуу менен Циндик Кытайдын Чыгыш 

Түркстанга карата кыймылын изилдеген. Ал Тайлак баатырдын элинин көз 

карандысыздыгы үчүн кылган эрдиктерин жогору баалап, аны ―Чек арасынын 

чагылганы‖ деп атаган [21, 82].  

М.С.Иманалиевдин кандидаттык диссертациясында XVIII кылымдын экинчи 

жарымы жана XIX кылымдын биринчи жарымындагы кыргыз элинин тарыхы 

кытай булактарынын негизинде  комплекстүү иликтөөгө алынган [39]. 

            Кыргыз Республикасы эгемендҥҥлҥктҥ алгандан кийинки мезгилдеги 

окумуштуулардын изилдөөлөрү. Көз каранды эместиктин шарттарында, эгемендүү 

Кыргызстандын постсоветтик өнүгүүсү тарыхнаамага жаңыча көз караштарды 
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жаратып,  ага олуттуу бурулуш киргизди. Окумуштууларыбыз тарыхты жаңыча 

көз-караш менен карап, тоталитардык доордо айтууга, жарыкка чыгарууга мүмкүн 

болбогон ак, карасын изилдөөгө шарттар түзүлдү. Мисалы, окумуштуулар 

С.Аттокуров [4], Т.Кененсариев [19], Ж.Б.Алымбаев [1], Ж.Жакыпбеков [15], 

Р.Жолдошев [16], Т.Асанов [38] өз эмгектеринде XIX кылымдагы кыргыз элинин 

тарыхын ар тараптан изилдешкен.  

Биз изилдеп жаткан проблемага тиешелүү Т.И.Асановдун [38], Ж.Б 

Алымбаевдин [37] диссертациялык эмгектеринде  XVIII кылымдын аягы  XX 

кылымдын башына чейинки жалпы кыргыз элинин тарыхы көп багыттар боюнча 

изилденген.   

Теңир-Тоолук кыргыздардын XVIII кылымдын экинчи жарымы-XIX 

кылымдын 50-70-жылдарындагы уруулар аралык жана казактар менен болгон 

саясий мамилелеринин курчушу кыргыз жана казак окумуштууларынын илимий 

иликтөөлөрүндө  ар тараптуу багытта изилденип келген.  

Постсоветтик тарыхнааманын мезгилинде бул маселелер Кыргызстандагы 

жана Казакстандагы окумуштуу тарыхчылар: Т.Асановдун изилдөөлөрүндө [38], 

К.У.Усенбаевдин [33], Ж.Касымбаевдин [18], А.Ш.Махаеванын [23] 

монографияларында,  санжыралык материалдарды жана КМШ өлкөлөрүнүн 

шаарларындагы архивдик документтерди кеңири пайдалануунун негизинде терең 

изилденген.  

Ошондой болсо да, кыргыз-казак тарыхнаамасындагы XVIII кылымдын 

экинчи жарымы-XIX кылымдын 50-70-жылдарындагы социалдык-экономикалык 

жана саясий тарыхынын мазмундук концептуалдык багыттары бүгүнкү күнгө толук 

иликтенбей, талаш бойдон калууда.  

Жалпысынан Теңир-Тоо кыргыздарынын саясий-социалдык, экономикалык 

тарыхынын тарыхнаамасында ар тараптуу, терең изилдөөлөр жетишсиз экендиги 

алдыда тарыхты тастыктоодо татыктуу маселелер көп экендигин белгилеп, 

далилдеп турат.  

Адабияттардын тизмеси: 

1. Алымбаев Ж.Б. Общественно-политическая жизнь кыргызов в Российской 

историографии второй половины XVIII – начала ХХ вв [Текст / Ж.Б.Алымбаев.  

– Бишкек: 2009. -288 с.  

2. 1.Андреев Г.И. Описание средней орды киргиз-кайсаков [Текст] / Г.И.Андреев. 

– Алматы: Гылым, 1998. – 280 с. 

3. Аттокуров С.А. Кыргыздар XVIII кылымда [Текст] / С.А.Аттокуров. –

Бишкек:КАУ, 2002.-152 б.  

4. Аттокуров С.А. Кыргыздар XIX кылымда. [Текст] /С.А.Аттокуров.    –

Бишкек:КНУ, 2003. -306 б 

5. Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-

экономические, политические препосылки (XVIII-XIX вв.) [Текст] / 

Х.Н.Бабабеков.- Ташкент: ―ФАН‖,1990. – 118 с. 

6. Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк [Текст] / В.В.Бартольд – 

Фрунзе:Кыргызмамбас, 1943. – 92 б. 

7. Бейсембиев Т.К. ―Тарих-и Шахрухи‖ как исторический источник [Текст]     / 

Т.К.Бейсембиев .-Алма-Ата: Наука, 1987. – 200 с.   

8. 7.Валиханов Ч.Ч. Собр.сочинений в пяти томах [Текст] / Ч.Ч.Валиханов. – 

Алма-Ата: Гл.ред.Каз.Сов.Энц., 1984. –Т.1.-440 с.  

9. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана 

через Туркменскую степь по восточному  берегу Каспийского моря в Хиву, 

Бухару и Самарканд Армением Вамбери, членом венгерской академии 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

336 
 

совершенной в 1863 году / пер. с английского [Текст] / А.Вамбери. – СПб., 

1865. – 221 с. 

10. 6.Вельяминов – Зернов В.В. Исторические известия о Кокандском ханстве от 

Махомед-Али – хана до Худояр хана [Текст] / В.В.Вельяминов-Зернов // Труды 

Восточного отделения русск. Арх., ч.II. – СПб., 1856. -329-370 б.  

11. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырь-Дарьинской области. 

Юридический быт: в 2 т [Текст] / Н.И.Гродеков.  – Ташкент: Типо-литография 

С.И.Лихтина, 1889. –Т.1. – 298 с. 

12. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой 

половине  XIX в [Текст] / Б.П.Гуревич. – Москва, 1979. -253 с. 

13. Джамгерчинов Б. Очерк политической истории Киргизии XIX  века. (первая 

половина)[Текст] / Б.Джамгерчинов.   – Фрунзе.:Илим, 1966. -189 с. 

14. Джамгерчинов Б.Д. Важный этап из истории киргизского народа [Текст] / 

Б.Джамгерчинов.-Фрунзе:Киргосиздат, 1957. -93 б. 

15. Жакыпбеков Ж.Ж. Кыргыз историографиясынын айрым маселелери  (XIX – к.)  

[Текст] / Ж.Ж.Жакыпбеков. – Бишкек.: АОТНК ―Дастан‖, 1995. – 46 б. 

16. Жолдошев Р. Осмон датка-орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү / Кыйын 

кезеңдин арстандары: Тайлак баатыр жана анын уулу Осмон датка [Текст] 

Р.Жолдошев. – Бишкек: Бийиктик, 2013  -160 б. 

17. Зеланд Н.  Киргизы. Этнологический очерк [Текст] / Н.Зеланд. – СПб: 1885.  – 

78 с. 

18. Касымбаев Ж. Последний поход хана Кенесары  и его гибель (декабрь 1846-

апрель 1847 гг.) [Текст] / Ж.Касымбаев. – Алматы: ―Ана тили‖, 2002.  – 198 б. 

19. Кененсариев Т. Кыргыздар жана Кокон хандыгы [Текст] / Т.Кененсариев.- Ош: 

Ош МУ,1997. -64 б. 

20. Костенко Л.О. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения 

Туркестанского военного округа. Материалы для географии и статистики 

России. [Текст] / Л.О.Костенко. –Т.1..-СПб.: Тип.А.Траншеля‖,1880.- 452 с. 

21. Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии. (Вторая 

половина XVIII – первая половина XIX в.) [Текст] / В.С.Кузнецов.  –НСб.: 

Наука, 1983. – 184 с. 

22. 3.Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских, или киргиз казачьих орд и степей. 

Часть 2. Исторические известия [Текст] / А.И.Левшин. – СПб., 1832, с. 22-23 

23. Махаева А.Ш. Казак-кыргыз тарыхынан (XVIII кылымдын экинчи жарымы-XX 

кылымдын башы ) [Текст] /А.Ш.Махаева – Бишкек,2011. – 256 б.  

24. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства [Текст] / В.Наливкин. -  

Казань:Тип. Императорского Университета – 1886. –215 с. 

25. Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство [Текст] / В.М.Плоских. – 

Фрунзе:Илим,1977. – 368 с. 

26. Сапаралиев Д. Взаимоотношения киргизского народа с русским и соседними 

народами России, Средней Азии и Казахстана  ( конец XVIII – XIX в.) [Текст] / 

Д.Сапаралиев.  – Бишкек:1985. – 212 с 

27. 4.Северцов Н.А. Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной 

страны Тянь-Шаня, совершенные по поручению Русск.географ. общ. [Текст] / 

Н.А.Северцов.  – СПб, 1973.  

28. Семенов П.П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 гг. [Текст] / П.П.Семенов  

– М., 1958 

29. 5.Словцов В.А. Историческое обозрение Сибири. Кн.II. с 1742 по 1823 год 

[Текст] / В.А.Словцов.  – СПб: 1886. -  310-311-б 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

337 
 

30. Солтоноев Б. Кыргыз тарыхы [Текст] / Б. Солтоноев– Бишкек: Архи, 2003.  – 

439 б.  

31. Сушанло М.Я., Супруненко Г.П. Сведения китайских источников о 

хозяйственной жизни киргизов в XVIII в. // Казахстан, Средняя и Центральная 

Азия в XVI-XVIII вв [Текст] / М.Я Сушанло., Г.П.   Супруненко.   –Алма-Ата: 

«Наука»,1983. -192 с.  

32. Сыдыков О. ―Муктасар тарих Кыргызиа‖, ―Тарих кыргыз Шадмания‖ [Текст] / 

О.Сыдыков.- Бишкек: ―Турар‖,  2014.  – 303 б. 

33. Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов в период 

господства Кокандского ханства (XIX век – до присоединения Киргизии к 

России) [Текст] / К.Усенбаев. - - Фрунзе: Изд.АН  Кирг.ССР, 1961. -165 c. 

34. 12.Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. Т.1., Ч.2., Выпуск 7:  в 

Кокандском ханстве. От императорского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии [Текст] / А.П.Федченко.   –СПб., Москва: 

Типография М.Стасюлевича, 1875.    – 161 с.  

35. Хасанов А. Из истории Киргизии XIX века [Текст] / А.Хасанов. –Фрунзе: 

Учпедгиз, 1959. – 112 с. 

36. Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан 

(колониальная политика Цинского Китая во второй половине XIX в.) [Текст] / 

А.Ходжаев. М.:Наука,1979.  

IV. Диссертация жана авторефераттар 

37. Алымбаев Ж.Б. Общественно-политическая жизнь кыргызов второй половины 

XVIII-начала ХХ вв. Проблемы истории и историографии [Текст]: дисс.на 

соискание ученой степени доктора исторических наук.Специальности: 07.00.02 

– отечественная история, 07.00.09 – историография, источниковедение и 

методы исторического исследования. –Бишкек-2010   -336 с. 

38. Асанов Т.И. Кыргыздардын этносаясий түзүлүшүнүн жана тарыхый 

байланыштарынын санжырада чагылдырылышы [Текст]:тарых илимдеринин 

канд. Окум. Дар. Алуу үчүн талаптанып жаз. Канд. Дисс. –Бишкек-1999. – 200 

б. 

39. Иманалиев М.С. Притяньшанские киргизы во второй половине XVIII в. И 

первой четверти XIX в [Текст]:  рукоп. Дис. Канд. Ист.наук. – Л.,1984. -153 с. 

 

УДК: 316.7 (575) (043.3) 

Г.Э. Чыныкеева, ОшГУ, доцент, к.и.н., кафедра 

 ―Всеобщей истории и методики преподавания истории‖,  

gulnaz.chynykeeva@mail.ru, г. Ош, КР. 

А.Р. Жоошбекова, КГУ им. И.Арабаева, профессор, д.и.н.,  

Зав. кафедрой ―Истории Кыргызстана и этнологии‖, 

 rysbaevna1@mail.ru, г. Бишкек, КР. 

У.С. Элчибеков, Ошский технологический университет, преподаватель,   

кафедра «Социальных технологий и общественных наук‖, 

 uli-kg09@mail.ru, г. Ош, КР 

 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. Южный регион Кыргызстана, традиционно считается 

богатым ресурсами. Переход на рыночные отношения, социально-экономические и 

политические реформы, социально-экономическая нестабильность в стране в 
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первые годы суверенитета решительно повлияли на динамику и характер жизни 

населения. Вследствие этого глубокое и всестороннее изучение 

этнодемографических процессов республики является актуальным. Многообразие 

исторического развития этносов на территории Кыргызстана, 

самовоспроизводство народов, проживающего там, имеет как научную, так и 

практическую значимость. Демографический процесс населения обусловлен рядом 

таких факторов, как: исторические особенности региона, уровень экономического 

развития, взаимосвязь культур различных этносов. Миграционные процессы, 

прежде всего, связаны с социально-экономическими проблемами, а  миграция, в 

свою очередь, активно влияет на социально-экономическое, этническое развитие 

общества. В данной статье опираясь на статистические данные дается общая 

характеристика динамике численности населения, этническому составу, 

миграционным процессам и современной этнодемографической ситуации юга 

Кыргызстана. 

Ключевые слова: этнодемография, рождаемость, смертность, брак, 

развод, миграция, мотивы миграции, тенденция. 

Аннотация. Адатта, Кыргызстандын түштүк аймагы ресурстарга бай 

деп эсептелет. Рынок мамилелерине өтүү, социалдык-экономикалык жана саясий 

реформалар, суверендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы өлкөдөгү социалдык-

экономикалык туруксуздук калктын динамикасына жана мүнөзүнө чечкиндүү 

таасирин тийгизди. Натыйжада, республиканын этнодемографиялык 

процесстерин терең жана ар тараптуу изилдөө актуалдуу болуп саналат. 

Кыргызстандын аймагындагы этникалык топтордун тарыхый өнүгүшүнүн ар 

түрдүүлүгү, анда жашаган элдердин өзүн-өзү өндүрүүсү илимий да, практикалык 

да мааниге ээ. Калктын демографиялык процесси бир катар факторлор менен 

аныкталат: аймактын тарыхый мүнөздөмөлөрү, экономикалык өнүгүү деңгээли, 

ар башка этностордун маданияттарынын өз ара байланышы ж.б. Миграциялык 

процесстер биринчи кезекте социалдык-экономикалык көйгөйлөр менен 

байланыштуу, ал эми миграция өз кезегинде коомдун социалдык-экономикалык, 

этникалык өнүгүүсүнө активдүү таасир этет. Бул макалада статистикалык 

маалыматтардын негизинде Кыргызстандын түштүгүндөгү калктын санынын, 

этникалык курамынын, миграциялык процесстеринин жана заманбап 

этнодемографиялык абалынын динамикасына жалпы мүнөздөмө берилген. 

Ачкыч сөздөр: этнодемография, төрөт, өлүм, нике, ажырашуу, миграция, 

миграциялык мотивдер, тенденция. 

Annotation. The southern region of Kyrgyzstan is traditionally considered rich in 

resources. The transition to market relations, socioeconomic and political reforms, 

socioeconomic instability in the country in the first years of sovereignty decisively 

influenced the dynamics and character of the life of the population. As a result of this, a 

deep and comprehensive study of the ethno-demographic processes of the republic is 

relevant. The diversity of the historical development of ethnic groups on the territory of 

Kyrgyzstan, the self-reproduction of the peoples living there, has both scientific and 

practical significance. The demographic process of the population is caused by a number 

of factors such as: historical features of the region, the level of economic development, 

the relationship of cultures of various ethnic groups. Migration processes are primarily 

associated with socio-economic problems, and migration, in turn, actively affects the 

socio-economic, ethnic development of society. Based on statistical data, this article gives 

a general description of the dynamics of the population, ethnic composition, migration 

processes and the current ethno-demographic situation in southern Kyrgyzstan. 
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Key words: ethno-demographi, births, deaths, marriages, divorces, migration, 

migration motives, the trend. 

 

Введение. В Кыргызстане переход к рыночным отношениям начал 

осуществляться в условиях глубокого экономического кризиса. Переходной период 

в Кыргызстане затронуло все стороны жизни общества. 

 На примере южных областей Кыргызстана мы попытаемся обьяснить, каким 

образом происходящие в стране политические и экономические изменения влияют 

на этнодемографические и миграционные процессы протекающие в республике. 

 В современный период исследование происходящих в республике 

демографических процессов – актуальна. Так как на основе исследования 

демографических процессов страна определяет свою стратегию 

этнодемографического развития. 

Цель исследования: Учитывая то, что в настоящее время комплекс 

сложных задач, включающих этнические аспекты развития населения остается 

открытым в этнологической науке, в качестве самостоятельной научной задачи в 

суверенном государстве вызывает интерес демографическое развитие трех областей 

на юге Кыргызстана. 

Исследуемые сегодня нами регионы – Баткенская, Джалал-Абадская, 

Ошская области являются историческими и культурными центрами, занимающими 

особое место в развитии государства, распологающими значительными 

человеческими ресурсами и природными богатствами, имеющими тесные 

взаимоотношения с соседними иностранными государствами, отличающимися друг 

от друга в некоторых областях и имеющими сходства, с определенным уровнем 

социально-экономического развития. 

В этом исследовании были использованы следующие методы: 

– опрос респондентов; 

– анализ статистических данных;  

– беседы с местными жителями, представителями местных самоуправлений; 

– наблюдение, в ходе полевых исследований в южных областях Кыргызстана;  

– анализ материалов средств массовой информации; 

– анализ опрошенных материалов.  

Основным источником исследования послужили материалы 

этносоциологического исследования, проведенного в южных областях 

Кыргызстана. Этносоциологическое исследование проводилось в 2009 г и является 

частью большого исследовательского проекта ―Этнодемографические и 

миграционные процессы на юге Кыргызстана‖ (руководитель, д.и.н., профессор 

А.А. Асанканов). В 2019 году было проведено этносоциологическое исследования 

на юге Кыргызстана (руководитель, к.и.н., доцент Чыныкеева Г.Э.). Исследования 

проводились в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Для проведения 

этносоциологического исследования методом выборки были отобраны города и 

села юга Кыргызстана. Все пункты стационарного исследования характеризуют все 

населенные пункты изучаемой области. Материалы этносоциологического 

исследования были дополнены данными полевых исследований. При выборе 

основное внимание было уделено этническому составу населения. Анкетирование 

проведено на кыргызском языке. 

Результаты исследования: Чтобы дать полную картину демографического 

процесса населения были использованы статистические данные, материалы 

переписей населения и многие другие материалы. 
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Так, на январь 1989 года территория юга Кыргызстана на то время составила  

77,8 тыс. Кв. Км., в него входило 10 городов, из которых восемь областного, два 

районного подчинения. Кроме того было зарегистрировано 14 поселков городского 

типа. Имелось 17 сельских районов, в которых вели работы 165 сельских советов. 

71% всего населения юга Кыргызстана численностью около 2 млн. Человек 

(14266469) проживали в сельской местности, 29% (570334) являлись городскими 

жителями [1].  

В период становления Кыргызстана независимым суверенным государством 

было принято постановление от 14 декабря 1990 года  № 263 ―О 

совершенствовании областного деления Киргизской ССР и образовании новых 

областей‖. На его основании из Ошской области была выделена Джалал-Абадская 

область. В его состав вошли Ала-Букинский, Базар-Коргонский,  Джаны-

Джольский, Ленинский, Сузакский, Тогуз-Тороузский, Токтогульский, 

Чаткальский районы и города Джалал-Абад, Кара-Куль, Кок-Янгак, Майли-Сай, 

Таш-Кумыр, центром считался город Джалал-Абад.  Таким образом, Джалал-

Абадской области была выделена площадь 32,4 тыс. Квадратных километров [2].  

В суверенной Кыргызской Республике было принято постановление от 13 

октября 1999 года №110 ―Об образовании Баткенской области Кыргызской 

Республики‖ из состава Ошской области и передаче в его состав Кадамжайский, 

Лейлекский районы и города Кызыл-Кыя, Сулюкта в существующих 

административных границах. В состав образованной вновь Баткенской области 

вошли Баткенский, Кадамжайский, Лейлекский районы и города Кызыл-Кыя, 

Сулюкта с 17,0 тыс. Квадратными км. Административный центр области – город 

Баткен. 

Территория Ошской области состоит из 7 административных районов. Это: 

Алайский, Араванский, Кара-Кульжинский, Узгенский, Кара-Сууйский, 

Ноокатский, Чон-Алайский районы. Кроме того, в область входят 3 города (в том 

числе город Ош республиканского подчинения, города Кара-Суу, Узген и Ноокат 

районного подчинения), 2 ПГТ, 81 аил окмоту, 467 неселенных пунктов. Площадь – 

29,2 тыс. 340у. км. Административный центр области – город Ош [3]. 

Ученые В.И. Козлов [4], С.И.Брук [5], Ю.В Бромлей[6] и др. Подчеркивают, 

что научное исследование сложившейся в отдельном регионе, республике, области, 

районе этнодемографической ситуации, проведение его анализа в качестве 

специалиста должно отвечать национальным стратегическим целям этой 

местности. 

Последние статистические данные отражают следующую картину. 

Таблица №1 – Численность населения юга Кыргызстана по возрасту, к 

2017 году (человек) [7] 

 Кыргызская 

Республика 

Баткенская 

обл. 

Джалал-

Абадская обл. 

Ошская 

обл. 

Все население 6140200 503514 1168731 1287525 

в т.ч. моложе 

трудоспособного 

2063913 179978 411051 468944 

Трудоспособном 3628367 292827 687713 742707 

старше 

трудоспособного 

возраста 

447920 30709 69967 75874 
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Как видно из данных (таблицы №1), численность всего населения 

Кыргызской Республики к 2017 году составила 6140200 человек, в том числе 

2959770 человек проживают на юге Кыргызстана, т.е. в трех областях.  

Следовательно, почти половина всего населения и большинство трудоспособного 

населения проживают в этих областях. 

Следует отметить, что этнические процессы невозможно изучить в отрыве 

от прошлой и текущей истории того или иного этноса, или не связывая с ней. 

Поэтому необходимо уделить больше внимания углубленному исследованию 

истории, этнографии, культуры, традиций, обычаев и т.д. всех живущих народов, 

акцентировать все внимание не на обстоятельства, приводящие к разделению 

народов, противопоставляющие их друг другу, а на обстоятельства, 

способствующие их сближению, являюшиеся примером для братства народов. 

Этнический образ жизни и исторические условия народов, проживающих на 

данной территории значительно отличаются от других районов Кыргызстана. С 

целью раскрытия этих особенностей нами проведен анализ процессов миграции, 

этнического состава, урбанизации, сближения в языковой сфере населения области.   

 

Таблица №2 – Численность основных этносов, проживающих в Кыргызской 

Республике, 2017 год. [8]  
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По данным (таблицы №2) видим, что к 2017 году население Кыргызской 

Республики составило 6140200 человек, из них узбеки занимают второе место 

после кыргызов (4492667), с численностью 898363 человек. Так, в Баткенской 

области зарегистрировано -  73650 узбеков, в Джалал-Абадской области – 296064, 

Ошской области – 370519, всего 622484 человек узбекской национальности 

(преобладающее большинство) проживают на юге Кыргызстана.  

В ходе нашего исследования была предпринята попытка узнать мнение 

людей об изменении межнациональных отношений в будущем. Оптимистично 



Труды факультета Истории и регионоведения 

 

342 
 

настроены и считают, что межнациональные отношения будут улучшаться. 33,4% 

мужчин и женщин указали, что отношения останутся прежними.  

В современных условиях глобализации Кыргызстан включается в мировое 

сообщество через русский язык. Русский язык признан официальным языком. Все 

информационное пространство – русскоязычное. Ведущие популярные печатные 

издания выпускаются на русском, большая часть телепередач ведется на русском  

(на юге – на узбекском), в мировую паутину выходим через русский язык. Многие 

студенты и стажеры из других стран приезжают к нам изучать не кыргызский, а 

русский язык. Роль русского языка в нашей жизни значительна, поэтому 3,6% 

респондентов отметили, чтобы иметь престижную специальность и работу нужно 

знать русский язык. Так считают 36% мужчин и 64% женщин. Женщины играют 

важную роль в воспитании и обучении детей. Они больше, чем мужчины, 

ориентированы на обучение своих детей  русскому языку, чтобы в будущем им 

было легче найти свое место. Хотя незначительно, но есть люди (3%), которые 

думают, чтобы быть богатым надо уметь давать взятки. Очень печально, что знание 

кыргызского языка незначительно влияет на повышение нашего благосостояния, 

2,3% респондентов отметили необходимость знания кыргызского языка, для того 

чтобы быть богатым.  

Одной из серьезных, требующих внимания проблем в социально-

экономической жизни региона является – проблема миграции. Это важное явление, 

оказывающее непосредственное влияние на социально-экономические, 

демографические, этнические процессы в регионе. Одним словом,  миграция 

населения – сложный процесс. Особенности его развития обусловлены напрямую 

социально-экономическими и политическими условиями.   

В ходе наших исследований респондентам был задан вопрос «Хотите ли Вы 

поменять гражданство?». 33% опрошенных изъявили желание получить двойное 

гражданство Кыргызстана и России. Среди лиц со средним специальным 

образованием двойное гражданство хотят получить 37,5%. Видимо, это связано с 

тем, что они могут легко найти работу в России. Многие кыргызы, желающие 

получить гражданство России, в будущем хотят вернуться на свою родину.  В 

настоящее время рынок труда определяет больше спрос на специалистов со 

средним специальным образованием. В связи с этим, в нашей стране больше 

внимания уделяется профессиональным лицеям и учреждениям, дающим среднее 

специальное образование.  

Почти во всех городах Кыргызстана, а также в городе Ош, во второй столице 

Кыргызстана, население полиэтничное. 

Гиксограмма №1 – Ответы респондентов на вопрос «Хотите ли Вы уехать в 

другое место?» по возрасту (в %). [9] 
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Как видно из (гиксограммы №1), уехать на заработки в другую область 

республики и за ее пределы в основном хочет молодежь. Более активная позиция 

для выезда наблюдается у молодых людей в возрасте 21–25 лет (47,2%) и 16–20 лет 

(47%). У людей в возрасте 30–39 лет выше процент ответивших «не знаю», т.е. еще 

не решившихся уехать, но уже занявших выжидательную позицию. Появилась бы 

хоть какая-нибудь возможность уехать, они бы уехали. Как выяснилось в ходе 

наших исследований, чем старше возраст, тем больше людей, не желающих 

уезжать. 

В южных областях тяжелое материальное положение и низкое качество 

жизни связаны с традиционно большими семьями, малыми земельными наделами 

или их отсутствием, порождающими низкий доход в расчете на одного члена 

домохозяйства.  

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что основными мотивами 

миграции кыргызского населения Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областей являются, в первую очередь, социально-экономические, затем уже другие 

причины.  

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

- За время суверенитета республики был заметен естественный прирост 

населения, что привело к определенному демографическому росту в областях.  

- Среди ряда рассматриваемых нами факторов, которые влияют на 

этнодемографический процесс в регионе, был определен основной – социально-

экономический.  

- Миграция населения областей вносит определенные изменения в 

этнодемографическую ситуацию. Сократилось количество многодетных семей, 

процент дистантных семей возрос.  

Практические рекомендации: 

- Необходимо разработать политику государства для обеспечения 

демографического роста этносов области и страны; 

-  По традиции кыргызы стремились иметь много детей, поэтому 

необходимо укрепить стабильность в государстве, влияющее на материальное и 

моральное положение каждой семьи, повысить социально-экономическое 

положение, создать условия для развития малого бизнеса в селах и городах.  

- В настоящее время в связи с социально-экономическими условиями 

возросла тенденция иметь мало детей. Поэтому государство должно предоставлять 
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новые виды помощи и льгот многодетным семьям и матерям.  

- Создавать благоприятные условия жизни в сельской местности, 

развивая социаьную, культурную, транспортную, коммуникационную 

инфраструктуры, повышать уровень медицинского обслуживания и образования, 

чтобы остановить переселение сельского населения в города.   
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Профессор Жаныбек Жакыпбеков – кыргыз тарых илимдерин , анын 

ичинде эң түйшүктүү келген тарыхнаама багытын тартынбай колго алып, ал 

багытты илимий жактан терең изилдеген белгилүү окумуштуулардын бири 

болуп эсептелет. 

Кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарыхындагы эң орчундуу 

проблемалардын бири, бул 1916-ж.элибиздин улуттук – боштондук 

көтөрүлүшүнүн тарыхы экендиги талашсыз чындык. Бул көтөрүлүштүн 

тарыхын, анда орун алган драмалуу окуяларды иликтөө 1916-ж. Эле башталып, 

ал эми,  илимий жактан изилдөө иштери советтик доордо (бул доор өз 

мезгилинде:1917-ж. -1930-ж. Ортосуна чейин, 1930-ж. Ортосунан -1960-ж. 

Чейин, 1960-ж. – 1991-ж. Чейин) жана советтик доордон кийинки, азыркы 

мезгилде уланып ишке ашып келет. Бул илимий макалада профессор Ж. 

Жакыпбековдун 1916-ж. Көтөрүлүштүн тарыхнаамасын изилдөөдөгү илимге 

кошкон салымын анализдөө максат катары каралган.  

Айтмакчы, профессор Ж. Жакыпбековдун аталган проблеманын 

тарыхына жана тарыхнаамасына кызыгып кайрылуусу студенттик кезинде эле 

башталган. Көтөрүлүштүн тарыхнаамасын изилдөөнү, ал 1916-2000-ж.ж. 

аралыгында жарык көргөн официалдуу тарыхий документтер менен 

таанышүүдан баштап, жарык көргөн илимий эмгектерди талдоодон өткөрүп, ал 

эмгектерге болгон илимий көз караштарын жарыялап жана проблема кандай 

багытта андан ары карай изилдениши керек экендигин аныктаган окумуштуу 

болуп эсептелет.  

Өзүнүн докторлук диссертациясына арнап жарыялаган монографиясынын   

«Становление советско- кыргызской историографии в 20-х. Середине 30-

х.годов» аттуу 1- бапында 1916-ж. Орто- Азиядагы көтөрүлүштүн тарыхын 

изилдеген алгачкы эмгектерди, анын ичинде 1924-ж. «Новый Восток» 

журналына жарыяланган Т. Рыскуловдун «Из истории борьбы за освобождение 

Востока»  аттуу макаласындагы орун алган «плацдарм теориясына»кайрылып, ал 

теориядагы падышачылык Россия 1916-ж. Көтөрүлүштү даярдаш үчүн Орто- 

Азияга көп сандагы аскерин киргизген жана Россия империясынын көздөгөн 

максаты коңшу Кытайдын жерлерин басып алуу болгон деген көз карашын 

сынга алган көз караштарды колдогоо алган.[1]. 

Ал эми Г Бройдонун «Материалы к истории киргиз…» аттуу 

макаласындагы «провакация теориясына» б. А. Борбордук жана жергиликтүү 

бийлик провакациялык иштерди уюштуруп жергиликтүү элди толук жерден 

ажыратууну көздөп которүлүштү уюштурду деген көз карашты сынга алган 

авторлорду колдоорун билгизген.[2]. 

Кыргыз элинин чыгаан уулу, биринчи Өкмөт башчы болгон Ж. 

Абдрахмановдун «Незабываемая годовщина( К15-летию восстания в Киргизии») 

аттуу  макаласын иликтеп, анын кыргыз-совет тарыхнаамасында биринчилерден 

болуп көтөрүлүштүн башында турган бай жана манаптардын ролун оң , 

прогрессивдүү көрүнүш болгон  деген пикирин профессор Ж. Жакыпбеков 

колдоого алгандыгын билдирген.[3]. 

Профессор Ж. Жакыпбеков 1920- 1930-ж.ж. авторлор: И. Меницкийдин « 

О характеристике событий 1916г.в Туркестане», И. Чеканинскийдин «Восстание 

киргиз- казахов и кара киргиз в Джетисуйском крае...», А. В. Шестаковдун 
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«Спорные вопросы восстании в Средней Азии в 1916г», Б. И. Исакеевдин 

«Киргизское восстание  1916г» ж.б. эмгектерине болгон өз көз караштарын 

билдире алган. 

1950-жж. Совет тарых илиминде Орто – Азия элдериндеги революциялык 

жана улуттук боштондук кыймылдары жөнүндө диссуссия орун алган. 1953-ж. 

Фрунзе шаарында илимий конференция, 1954-ж. Ташкент шаарында илимий 

сессия өткөрүлүп 1916-ж. Көтөрүлүштүн проблемалары талкууга алынган.  

Профессор Ж. Жакыпбеков аталган илимий жыйындардын материалдары менен 

кенен таанышып, андагы чыгарылган: 1. 1916-ж. Көтөрүлүш прорессивдүү окуя 

болгон, ошол эле учурда кээ бир жерлерде реакциондуу очоктор орун алган., 2. 

Көтөрүлүшкө эл массалары кенен тартылган, бирок прорессивдүү мүнөзгө ээ 

эмес, чет өлкөлүктөр провакациялаган, реакциондуу мунөздө., 3. Көтөрүлүш 

толугу менен реакциондуу мүнөздө деген жыйынтыктар менен макул же каршы 

экендигин ачык билдирген. 

1956-ж. Жарык көргөн  «Истории Киргизии» аттуу эмгектеги, 1916-ж. 

Көтөрүлүшкө байланыштуу бөлүмдүн автору  Д. М. Меджитовдун 

көтөрүлүштүн мүнөзүн улуттук- боштондук мүнөздө болгон деген бүтүмүн 

профессор Ж. Жакыпбеков толук колдоого алган. 

1960- 1980-ж.ж. аралыгында аталган проблема боюнча алгачкы  бир нече 

монографиялар, кеңейтилген документтердин жыйнактары, илимий 

конференциялардын материалдары жарык көргөн . Профессор Ж. Жакыпбеков 

белгилүү Советтик тарыхчылардын : К. У. Усенбаевдин, Х. Т. Тусуновдун, В. Я. 

Басиндин, Б. С. Сулейменовдун ж. Б. Монографияларын талдоодон өткоргон.  

1967-ж.белгилүү окумуштуу, илимдин дыйканы, профессор К. Усенбаев « 

Восстание 1916 года в Киргизии» аттуу монорафиясын жарыялаган. Профессор 

Ж. Жакыпбеков аталган эмгек  кыргыз тарыхнаамасында өтө оорчундуу илимий 

эмгек экендигин белгилеп, автордун өтө көп жаңы тарыхий булактарды 

колдонгондугун жана алардын негизинде Кыргызстандагы көторүлүштүн 

өбөлгө, себептерин, шылтоосун, жүрүшүн, кыймылдаткыч күчтөрүн, 

жыйынтыктарын жана тарыхий маанисин ачып бергендигин жогору баалаган 

жана К. Усенбаев  көтөрүлүштүн мүнөзүн   улуттук- боштондук кыймылы деп 

туура мүнөздөгөн деп белгилейт.[4]. 

  Ошол эле учурда монографиянын авторун улуттук элитанын 

көтөрүлүшкө жасаган мамилесин таптык көз карашта караган, алар өз жеке 

кызыкчылыктарын коргошкон  деген көз караштарын сынга алган.  Профессор 

Ж. Жакыпбеков жалпысынан К. Усенбаевдин эмгегин жогору баалап, анын 

1916-ж. Көтөрүлүш улуттук –боштондук , антифеодалдык, антиимпериалисттик 

жана революциялык мүнөздө болгон деген жыйынтыктарын -  ошол доордун 

талабына ылайык чыгарылган жыйынтыктар болуп эсептелээрин туура  

белгилейт.  

1960-1980-ж.ж. аралыгында Орто –Азиядагы жергиликтүү элдердин 

колониалдык бийликтин эзүүсүнө каршы чыккан улуттук- боштондук 

көтөрүлүштөрүнүн проблемалары тарых илимдеринде али толук иликтенбей 

келгендигин  профессор Ж. Жакыпбеков өз иликтөөлөрүндө белгилеген. 

Ошондуктан тарыхчылар ал проблемалардын үстүндө изилдөө иштерин 

улантышкан. Бирок, Ж. Жакыпбековдун пикиринде советтик окумуштуулар 
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улуттук боштондук көтөрүлүштөрүндөгү проблемаларды изилдөөдө тарыхка 

болгон таптык көз караштан арыла алышкан эмес . Мындай  көз карашты 1990-

ж. Болуп өткөн Бүткүл союздук  «Национальные движения в условиях 

колониализма» аттуу тегерек столдун катышуучулары, анын ичинде казак 

элинин тарыхчысы, белгилүү академик  М . К. Козыбаев да билдирген. 

1980-ж.ж. 1916-ж. Көтөрүлүштүн тарыхнаамасын изилдөөдө, профессор 

Ж. Жакыпбеков «История Киргизской ССР», т.2 ( 4 чыгарылыш)аттуу эмгектин  

авторлору К. Усенбаевди көтөрүлүштүн жүрүшүндөгү «реакциондуу очокторду» 

көрсөтпөгөн деп сынга алышкандыгын, ал  авторлордун көз карашы туура эмес 

болгондугун белгилеп, жалпысынан көтөрүлүштүн мүнөзү улуттук боштондук 

мүнөздө, революциялык мүнөздө деген көз карашын билдирген. 

1990-ж.ж. башында 1916-ж. Көтөрүлүштүн 75 жылдыгына крата бир нече 

регионалдык жана республикалык илимий коференциялар уюштурулган.Ал 

жыйындарда көтөрүлүштөгү проблемалар боюнча кайрадан талаш тартыштар 

орун алган. Мисалы, көтөрүлүштүн мүнөзү боюнча кээ бир тарыхчылар 

көтөрүлүштү улуттук- боштондук көтөрүлүш, антиколониалдык көтөрүлүш деп 

мүнөздөп келип, бирок,  падышалык Россия империясынын  колониалдык эзүүчү 

саясатын жокко чыгарышка аракеттерин жасашкан деп белгилейт профессор Ж. 

Жакыпбеков. Анын пикиринде революциялык, улуттук- боштондук жана элдик 

кыймылдарды айра билүү талапка ылайык келет. Революциялык кыймыл, бул эл 

массасынын саясий түзүлүшкө каршы,эркиндике жана көз карандысыздыка 

багытталган кыймыл. Улуттук – боштондук кыймылы бул метрополияга көз 

каранды болгон элдердин саясий жана экономикалык жактан эркиндике 

умтулуусу, күрөшү. 20- кылымдын башында Орто – Азиянын шартында 

революциялык күрөш, улуттук боштондук жана элдик күрөш бири бири менен 

толук айкалышат. 

1991-ж. 17- октябрында Бишкек шаарында 1916-ж. Көтөрүлүштүн 75 

жылдыгына арналган илимий–теориялык конференция өткөрүлгөн. 

Конференциянын ишине 120 ашык  окумуштуулар, өз баяндамаларын жасашкан, 

коңшу Казахстан, Тажикстандан да окумуштуулар келип катышкан. 

Конференцияда жасалган илимий баяндамалар , тилеке каршы толук жарыя 

болбой калган. Профессор Ж. Жакыпбеков конференциядагы жасалган негизги 

баяндамаларды сыдыргыдан өткөргөн. Мисалы К. Токтомушевдин пикиринде 

көтөрүлүш негизинен орус келгин дыйкандарына каршы багытталган, ошол эле 

учурда Россияга каршы болгон эмес. Окумуштуу А. Арзыматов  К. Усенбаевдин 

көтөрүлүштү улуттук-боштондук мүнөздөгү көтөрүлүш деген концепциясын 

сынга алып, Кыргызстандагы  «улуттук –боштондук революциялык согушу» 

деген аныктаманы сунуш эткен. Бирок, бул сунуш катышуучулар тараптан 

колдоо тапкан эмес. Ошол кездеги жаш окумуштуу Т. Чороев көтөрүлүштү 

улуттук боштондук көтөрүлүшү деп мүнөздөп, ошол эле учурда көтөрүлүш 

антироссиялык мүнөздөгү көтөрүлүш деген көз карашын билдирген.Бул автор 

ошол кездеги кыргыз манаптары Россия империясына  көз карандысыз , өз 

алдынча кыргыз мамлекетин түзүүнү көздөшкөн деген пикирин билдирген. [5]. 

Ж. Жакыпбековдун пикиринде аталган коференцияда окумуштуулар К. К. 

Орозалиевдин, К. У Усенбаевдин жана А. А. Арзыматовдун ж. Б. Чыгарган 

жыйынтыктарын, сунуштарын оңдоолор, тзөтүүлөр менен кабыл алышкан .Анда 
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ошол мезгилге чейин көтөрүлүштүн тарыхына тиешелүү концепциялар 

жаралгандыгы белгиленген. Бирок, ал концепцияларда кээ бир схемалыктарга 

жол берилгендиги, саясий бийликтин көрсөтмөлөрүнө баш ийгендик, 

идеологиялык жактан көз карандылык орун алгандыгын профессор Ж. 

Жакыпбеков туура белгилеген . Ошондой эле, келечекте көтөрүлүшкө тишелүү 

кээ бир маселелерди кайра карап чыгуу, аларга объективдүү жаңыча баа берүү, 

историзм принцибинен тайбоо керектиги баса белгиленген. 

1993-1994-ж.ж. боордош казак элинин көрүнүктүү окумуштуулары М. К. 

Козыбаев, Н. Т. Кенжебаев, А. К. Бисенбаев ж.б. илимий макалалардын 

жыйнагын жарыялашкан.Ж. Жакыпбековдун пикиринде аталган окумуштуулар 

көтөрүлүштүн чыгуу себептерин, жүрүшүн, ураандарын, мүнөзүн, этаптарын 

салтка айланган көз караштан башкача нукта карашкан. Мисалы, советтик 

тарыхнаамада Россия империясынын чет жактарындагы жергиликтүү элдердин 

көтөрүлүшүн өз өзүнчө локалдуу көтөрүлүш деп карашкан, лидерлик ролду 

төмөнкү катмардан чыккан инсандар аткарышкан, көтөрүлүштүн жүрүшүндөгү 

хандардын шайланышын көрмөксөнгө салышкан, улуттардын аң сезиминин 

өсүшү эсепке алынбай келген. Ошондуктан 1916-ж. Көтөрүлүштүн 

проблемаларын изилдөөдө схематизмден , догматизмден жана учурдагы саясатка 

байланыштыруудан арылуу керектигин белгилешкен.[6]. 

90-ж.ж. экинчи жарымында М. Махмутбекова жана П. Казыбаев « 1916-

жылдагы көтөрүлүш: документтер жана материалдар. Эскермелер. Б.: 

Кыргызстан, 1996» аттуу эмгегин жарыялашкан.Ондогон архивдик материалдар 

системага салынып биринчи жолу жарыяланган. Ошол эле жылы М. 

Махмутбекова «Кыргызстандагы улуттук боштондук көтөрүлүш» аттуу 

монографиясын жарыялаган. Ж.Жакыпбековдун көз карашында автор жаңы 

тарыхий булактарды анын ичинде эскерүүлөрдү колдонуп изилдөө иштерин 

ишке ашырган.Киришүү бөлүгүндө проблеманын тарыхнаамасын чагылдырган 

жана мындан аркы изилдөө кандай нукта кетээрин аныктай алган.Бирок 

монографияны жазууда автор методологиялык жактан алганда тарыхка болгон 

таптык көз караштан арыла алган эмес. Мисалы, көтөрүлүштүн мүнөзүн 

аныктоодо автор «1916-ж. Көтөрүлүш-улуттук боштондук кыймылы болгон, ал 

жергиликтүү эзүүчү катмарларга жана Россиялык колониалдык эзүүгө каршы 

багытталган» - деп туура эмес бүтүмгө келген. Автор ошол эле учурда 

көтөрүлүштүн башында кыргыз жакшылары (М. Шабданов ж.б.) турган деп 

белгилеген. Бул жерде пофессор Ж. Жакыпбековдун сын пикирин туура деп 

белгилесек эч жаңылыштык болбойт. 

Көтөрүлүштүн 80 жылдыгы белгиленген учурда К. Усенбаевдин «1916: 

героические и трагические страницы»аттуу монографиясы  жарык көргөн. 

Автордун 1950- 70-ж.ж. кыргыз тарыхнаамасындагы «сенектик мезгилде илимге 

компетенсиз кийлигишүүлөр орун алып, улуттук-боштондук кыймылдары 

таанылбай келген, Орто Азия элдери алсыз, пассивдүү болгондуктан 

колониалдык куугунтуктун объектиси болушкан... жогору жактын көрсөтмөсү 

менен окумуштуулар улуттук – боштондук көтөрүлүштөрүнүн тарыхын 

кайрадан карашка аргасыз болушкан. Ал эми өз позициясында турган 

окумуштууларга улутчул деген күнөө коюшуп  репрессиялашкан. Дээрлик 

баардык улуттук кыймылдар феодалдык- монорхиялык, реакциячыл жана 
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орустарга каршы болгон деп таанылган. Ошондой эле маанидеги чечимдер  50-

ж.ж. Фрунзеде, Ташкентте, Алма- атада өткөрүлгөн илимий конференцияларда 

жана сессиядакабыл алынган»- деген көз караштарын Ж. Жакыпбеков толук 

колдоого алган. Ошондой эле, профессор К Усенбаевдин жаңы тарыхий 

булактарды илимий айлампага чыгаргандыгын белгилеген.[7]. 

Профессор Ж. Жакыпбеков К. Усенбаевдин бул эмгегинде орун алган 

айрым кемчиликтерин сынга алып, атап айтканда көтөрүлүштөгү кээ бир 

маселелерге таптык теориядагы пинциптерди колдонгондугун, методологилык 

жактан казак тарыхчыларынын көз караштарынан айырмаланаарын  көрсөткөн. 

Ж. Жакыпбековдун пикиринде ошол мезгилдеги тарыхчылар 1916-ж. 

Көтөрүлүштүн проблемаларын изилдөөдө жаңы методологияны, ыкмаларды 

колдонуп, окуяларга жаңыча баа берүүсү зарыл эле. Автордун мындай көз 

карашын, өзбек окумуштуусу Ж.Х: Исмаилова «...тоталитардык түзүлүштүн 

жана эскиче көз караштардын жокко чыккандыгына карабай  Орто- Азиянын 

баардык тарыхчылары эмес, кээ бир тарыхчылары марксисттик- лениндик 

стереотиптен  бошоно алышкан жок. Бул Кыргызстанда жана Тажикстанда 

жарыяланган эмгектерден байкалат.  Кыргызстандагы көтөрүлүшкө арналган К. 

Усенбаевдин, ошондой эле 20- к. Тажикстандын тарыхына байланыштуу Г. 

Хайдаровдун монографиясында проблемалар таптык көз карашта 

чагылдырылган » - деп белгилейт.[8]. 

 Ж. Жакыпбеков Түрк тилдүү чет өлкөлүк изидөөчүлөрдүн эмгектерин , 

атап айтканда Анвар Байтурдун «Кыргыз тарыхынын лекциялары», Б. Хаиттин, 

М. Сарайдын ж. Б. Эмгектерин да илимий талдоого алган жана ал авторлордун 

көтөрүлүштүн мүнөзүн улуттук- боштондук үчүн болгон көтөрүлүш деп  

мүнөздөшкөндүгүн туура  деп белгилейт. 

20- к. Башында профессор Ж. Жакыпбеков 1916-ж. Көтөрүлүштүн 

тарыхнаамасын кенен чагылдырган «Социально- экономическое и политическое 

развитие Кыргызстана во второй половине 19-начале 20веков: Историография 

проблемы. » аттуу монографиясын жарыя кылган.Автор, аталган эмгектин 

«История революционного и национально – освободительного движения( в сер. 

30-х –конце 50-хгг.), «Революционное и национально освбодительное движение( 

в 60-е.- сер. 80-х. Гг.) жана «Изучение революционных и национально- 

освободительных движений в современной историографии ( с сер. 80-х -90-е 

годы)»деген аталыштагы бөлүктөрүндө жарык көргөн тарыхий эмгектерди терең 

анализдеген. Аталган эмгек  менин бул баяндоомду даярдаганга чоң жардам 

бергендигин белгилеп кетмекчимин.[9]. 

ПрофессорЖ.Жакыпбеков 2003-ж. Жарык көргөн Т. Шейшекановдун  

«Көлдөгү көтөрүлүш»аттуу монографиясын анализдеп, автор «...көтөрүлүштүн 

келип чыгуу себептерин, кыймылдаткыч күчтөрүн, анын жетечилеринин кол 

башчылык жөндөмдөрүн, тандаган тактикаларын,кээ бир учурлардагы 

стихиялык аракеттеринин кесепеттерин кеңири масштабда анализдеп ачып 

берүүгө аракет жасаган. ...Көлдөгү көтөрүлүш 1916-жылдагы улуттук- 

боштондук кыймылдын туу чокусу деп белгилеген»- деген пикирин 

билдирген.[10]. 

  Профессор Ж. Жакыпбеков 1916-ж. Кыргыз элинин улуттук- 

боштондука умтулган көтөрүлүшүнүн тарыхнаамасындагы проблемаларды , 
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мындан ары карай кандай багытта изилдениши керек экендигин да аныктап 

көрсөткөндүгүн белгилей кетүү керек. Анын пикиринде тарыхчылар :1. 

Көтөрүлүштүн жүрүшүндөгү негизги очоктор жөнүндөгү маселени, 2. 

Региондордогу көтөрүлүштүн жүрүшүн терең изилдөөнү,3.кыргыз элитасынын 

көтөрүлүштөгү орду жана ролун аныктоону, 4. Көтөрүлүштүн башталышы, күч 

алышы жана аякташынын мезгилдери жөнүндөгү маселени,5. Улуу Үркүн жана 

качкындардын тагдыры  жөнүндөгү проблемаларды изилдөөнү сунуш этет.  

Жыйынтыктап айтканда, профессор Ж. Жакыпбеков – кыргыз элинин 

тарыхында орун алган жана өчпөс так калтырган, 1916- ж. Көтөрүлүштүн 

тарыхнаамасын терең изилдеген белгилүү кыргыз окумуштуусу. 
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Кыргыз жумушчуларын изилдөө тарыхы 

 

Аннотация: Макала совет мезгилинде индустриялаштырууга 

байланыштуу калыптанган кыргыз жумушчуларын изилдөө тарыхына арналган. 

Кыргыз жумушчуларын изилдөө коомдук илимдердин өкүлдөрү, өзгөчө 

экономисттер, тарыхчылар, этнологдор, этносоциологдор тарабынан 

жүргүзүлгөн.Кыргыз жумушчуларын изилдөөгө алган совет мезгилиндеги 

эмгектерде коммунисттик иделогиянын жоболору үстөмдүк кылат жана көбүнчө 

жумушчу табынын улуттук отрядынын сандык өсүшүнө басым жасалган. 

Алардын квалификациялык жактан өсүшүнө, социалдык көйгөйлөрүнө, маданий 

өнүгүшүнө терең талдоо жүргүзүлгөн эмес. 

Негизги сөздөр: кыргыз жумушчулары, тарых, изилдөө, этнография, 

этносоциология, социалдык-маданий өнүгүү, материалдык маданият, рухий 

маданият. 

Аннотация: Статья посвящена истории изучения рабочих кыргызов, 

сформироаванные вместе с индустриализацией республики. Изучение рабочих 
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кыргызов осуществлено представителями общественных наук, особенно 

экономистами, историками, этнографами и этносоциологами. В трудах 

советского периода преобладает влияние коммунистической идеологии и в них 

подчеркивается преимущественно количественный рост национальных отрядов 

рабочего класса.А такие характеристики,  как рост квалификации, их социальные 

проблемы,развитие культуры, рассматривались поверхнестно. 

Ключевые слова: рабочие кыргызы, история, изучение, этнография, 

этносоциология, социально-культурное развитие, материальная культура, 

духовная культура. 

Annotation: The article is devoted to the history of study of working Kyrgyz 

formed along with the industrialization of the republic. The study of Kyrgyz workers has 

been implemented by the representatives of the social sciences, especially economists, 

historians, ethnographers and ethno-sociologists. In the works of the Soviet period, the 

influence of communist ideology prevails and they mainly emphasize the quantitative 

growth of the national detachments of the working class. And such characteristics as the 

growth of qualifications, their social problems, and the development of culture were 

considered superficially. 

Key words: Kyrgyz workers, history, study, ethnography, ethno-sociology, social 

and cultural development, material culture, spiritual culture. 

 

  Совет мезгилинде  кыргыздардын бир бөлүгү шаарлардын туруктуу 

жашоочуларына айланды жана алардын арасында түрдүү социалдык катмарлар 

жаралды. Андай социалдык катмарлардын бири – өнөр жай ишканаларында, 

транспортто, курулушта жана башка тармактарда иштеген кыргыз жумушчулары. 

1991-ж. Маалымат боюнча республикадагы кыргыздардын 17%ы шаарларда 

жашаган, алардын үчтөн бири жумушчулар эле. Совет мезгилинде жумушчулар 

алдыңкы тап, коомдогу прогрессивдүү  көз караштардын алып жүрүүчүсү  катары 

каралган жана алардын саясий, социалдык-маданий өнүгүшүнө өзгөчө көңүл 

бөлүнгөн. Ошого байланаштуу жумушчуларга байланышкан түрдүү маселелерди 

изилдөөгө коомдук илимдердин дээрлик баары багытталган эле. Жумушчулардын 

калыптануу, өнүгүү тарыхы республиканы индустриялаштыруу тарыхы менен 

тыгыз байланышта. 1980-жж. Чейинки изилдөөлөрдүн көпчүлүгү эки багытты 

чогуу караган эмгектерден болуп саналат. Бул эмгектерди үч топко бөлүп кароого 

болот. 

 Жумушчуларды изилдеген эмгектердин биринчи тобуна кыргыз 

тарыхчыларынын эмгектери кирет. Кыргыз жумушчуларынын калыптануу 

маселеси, алардын сандык жана сапаттык өсүшүнүн арымы Кыргызстандын өнөр  

жайынын  өнүгүшүн  изилдеген тарыхчылар тарабынан [1] көтөрүлүп келген. 

 Айрым окумуштуулар жумушчулардын калыптануу маселелерин коммунисттик 

партиянын[2] ишмердигине байланыштырып изилдеген. Жумушчулардын 

техникалык даярдыгынын өсүшүнө арналган эмгектер бар [3]. 1966-жылы 

Кыргызстан  жумушчуларынын тарыхына арналган атайын эмгек да басылып 

чыккан[4]. Аталган тарыхчылардын эмгектери совет мезгилиндеги изилдөөлөрдү 

чагылдыргандыктан, аларда советтик идеологиянын жоболору үстөмдүк кылат. 

Тактап айтканда жумушчулардын социалдык-маданий өнүгүшү, абалы жалпы 

берилген, республиканын социалдык-экономикалык жана маданий өзгөчөлүктөрү, 

анын ичинде кыргыз улутундагы  жумушчулардын социалдык жана маданий 

көйгөйлөрү, көтөрүлгөн эмес. Тарыхчылардан бул маселелерге 90-жж. Башында 

Ормушев А.С. кайрылган жана кыргыз жумушчуларынын бир топ көйгөйлөрүн 

көтөргөн[5]. 
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Экинчи топко этнологдордун, этносоциологдордун изилдөөлөрү кирет. 

Кыргызстандын шаарларындагы өнөр жай ишканаларында эмгектенген кыргыз 

жумушчулары этнографтар тарабынан XX кылымдын 50-жылдарына чейин 

изилдөөгө алынган эмес. Ал мезгилде этнографтар байыркы доордо пайда болуп, 

учурда жашоосун улантып жаткан этностордун маданият кубулуштарын, алардын 

капитализмге чейинки коомдордон калган этносоциалдык калдыктарын изилдөөгө 

багыт берилген [ 6,  5-б].  

Ошондуктан, СССРде жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү, этностордун турмуш-

тиричилигиндеги жаңылыктарды, алардын коомдук түзүлүшүндөгү, мадания-

тындагы жаңы кубулуштарды изилдөөлөргө тийиштүү көңүл бурушкан эмес. 

Ошондой эле индустриалдык кесиптерди аркалаган жумушчулар этностук 

өзгөчөлүктөрүн жоготкон катмар катары этнографтардын көңүлүнүн сыртында 

калып келген[ 7,  7-б.]. 

 Жумушчулардын турмуш-тиричилигин, маданиятын изилдөө XX кылымдын 

50-жылдары гана этнографиялык изилдөөлөрдү кайра курууга, учурдагы 

процесстерди изилдөөгө багыттоого байланыштуу кеңири жайылат[ 7,  15-б.]. 

Аталган мезгилде Россиянын түрдүү аймактарында, улуттук республикаларда 

жумушчулардын социалдык тегин, чыккан аймагын, калыптануу тарыхын тыкыр 

иликтөө алардын турмуш-тиричилигинин жаңы формаларынын жаралуусунда 

этностук салттардын ролун изилдөө үчүн маанилүү экендиги белгиленген[7, 17-б.]. 

 Кыргыз жумушчуларын этнографиялык изилдөөгө алгачкы болуп көрү-нүктүү 

этнограф С.М.Абрамзон[8] чыйыр салган. Ал изилдөөнү бир ишкананын 

деңгээлинде жүргүзгөн жана изилдөө объектиси катары Кызыл-Кыя шаарынын 

көмүр кенинде иштеген кыргыз жумушчуларын тандап алган.  

 С.М.Абрамзондон кийин жумушчуларды этнографиялык жактан изилдөөнү 

кыргыз этнографиясынын өнүгүшүнүн башатында турган окумуштуулардын бири – 

Какен Мамбеталиева уланткан[9]. К.Мамбеталиева Кыргызстандын түштүгүндөгү  

Таш-Көмүр, Көк-Жаңгак, Кызыл-Кыя, Сүлүктү шаарларындагы көмүр кендеринде 

иштеген кыргыз шахтѐрлорунун калыптануу маселелерин, турак-жай, үйдүн ички 

жасалгасы, кийим-кече, тамак-аш, никелешүү жана үй-бүлө маселелерине 

тиешелүү маселелерди ар тараптан жана кеңири изилдөөгө алган.  

 1971-жылы окумуштуунун Кыргызстандагы тоо-кен өнөр жайында иштеген 

кыргыз жумушчуларынын үй-бүлө мамилелерине арнаган эмгеги чыгат[10; 11]. 

К.Мамбеталиева бул эмгегинде үй-бүлө курууда жаштардын пикирине таянуу 

үстөмдүк кылып баратканын белгилейт. Үйлөнүү тойлорун өткөрүүдө да жаңы 

өзгөчөлүктөр пайда болгондугун (никеге катталуу, ресторанда өткөрүү) көрсөтөт. 

2007-ж. Окумуштуунун жеке архивинде сакталып калган изилдөөлөрү 

окумуштуунун атын алып жүргөн коомдук фонд тарабынан өзүнчө китеп болуп 

басылып чыккан[12]. Бул китепте жумушчу шаарчалар менен шаарлардын тарыхы, 

шаарлардагы турак-жай курулушунун өсүшү, жумушчулардын үй-тиричилиги, 

үйлөрдүн ички жасалгасындагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз жүрөт. Аталган 

маселелердин изилдениши  XX кылымдын  башынан  тартып  1970-жылдардын 

ортосуна чейинки мезгилди камтыйт.  

XX кылымдын 60-70-жылдарында Кыргызстанда өнөр жайдын башка 

тармактары да түзүлгөн. Окумуштуу изилдөөлөрүндө алардын айрымдары боюнча 

учкай сөз кылган. Окумуштуунун изилдөөлөрүндө көбүнчө жумуш-чулардын 

материалдык маданияты, коомдук, үй-бүлөлүк мамилелери, турак-жай шарттары 

кеңири иликтенген. Кыргыз улутундагы жумушчуларды этнографиялык жактан 

изилдөө андан ары 1980-жылдары Кыргызстанда жаңы башталган 

этносоциологиялык изилдөөлөрдүн алкагында уланды. 
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  1980-жылдардын экинчи жарымында демократиялык өзгөрүүлөрдүн 

шарданы менен кеңири коомчулукта кыргыз улутуна тиешелүү түрдүү маселелер 

басма сөздө жигердүү талкууга алынды. Көптөгөн маселелердин ичинде кыргыз 

жумушчу табынын сандык жана сапаттык өзгөчөлүктөрү тууралуу маселе да 

көтөрүлдү. Бул талкууларда коомдук илимдер чөйрөсүнөн көптөгөн илимпоздор 

илимий пикирлерин ортого салышты.  Алгачкылардан болуп проф. А.А.Асанканов 

улуттук жумушчу табын жана техникалык интеллегенцияны даярдоого арналган 

макаласын жарыялады[ 13,  37-44-бб.]. Бул макалада жумушчулардын калыптануу 

жана өнүгүү факторлору талдоого алынган. Кыргыз жаштарынын жумушчулардын 

катарын толуктоосуна тоскоол болуп жаткан факторлор көрсөтүлөт. 

  Ал эми шаардагы кыргыз жумушчуларынын социалдык-маданий абалы 

аталган эмгектерде көтөрүлгөн эмес. 1980-1990-жж. Шаардык кыргыз жумуш-

чуларынын социалдык-маданий абалынын айрым маселелери шаар калкын 

изилдеген этносоциологдордун [14] эмгектеринде бир кыйла кеңири көрсөтүлгөн. 

С.Каракеева шаардык кыргыз үй-бүлөлөрүн, анын ичинде жумушчулардын да үй-

бүлөлөрүн изилдөөгө алган. Үй-бүлөдөгү өзгөрүүлөр менен катар алардын турмуш-

тиричилигиндеги жана маданиятынын айрым жагдайларын иликтөөгө алат. 

Мисалы, улуттук үй буюмдарына шаардык кыргыздардын мамилеси, тилге, 

китепке, массалык маалымат каражаттарына мамилеси ж.б.  

     Г. Исаева Бишкек шаарынын XXк. 80-жж.  – 90-жж. Башындагы кыргыз 

калкынын социалдык-маданий өнүгүшүн изилдеген кандидаттык 

диссертациясында  жумушчулардын социалдык, маданий өнүгүгүшүн түрдүү 

социалдык-кесиптик топторду тигил же бул маселелер боюнча салыштырууда 

бөлүп көрсөткөн. 

  А.Жоошбекова Кыргызстандын орто шаарларынын кыргыз калкынын 

социалдык-маданий өнүгүшүн изилдеген. Окумуштуунун эмгегинде да башка 

социалдык катмарлар менен салыштырууда жумушчулар тууралу маалыматтар 

пайдаланылган.  

 Изилдөөлөрдүн дагы бир тобуна 90-жж. Башында корголгон социологиялык 

[15] жана философиялык [16] диссертациялык иштерди киргизүүгө болот. Бул 

диссертациялык эмгектерде социологиялык изилдөөлөргө, статистикалык 

маалыматтарга таянып кыргыздардан жумушчуларды даярдоонун этаптары, өнөр 

жай ишканаларынын жайгаштыруудагы диспропорция, ага байланыштуу кыргыз 

жумушчу кадрларынын аз болушу каралган.  

  1980-жылдардын аягы – 1990 –жылдардын башында шаардык кыргыз 

жумушчуларынын рухий маданиятына тиешелүү маселелерди иликтөө үчүн ушул 

макаланын автору тарабынан этносоциологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында 

айрым макалалар жарык көргөн[17]. Автордун кандидаттык дисскртациясында 

кыргыз жумушчуларынын совет мезгилиндеги калыптануу тарыхы, анын 

көйгөйлөрү,  социалдык абалы, коомдо топтолгон элдик жана кесиптик 

маданияттын чыгармаларына, аларды жаратуучуларга жана таратуучу  

институтарга  мамилеси  каралган [18].  
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Кыргызстандын 1960 – 1980 – жж.  Социалдык-экономикалык жана 

маданий өнҥгҥҥсҥ (маселеге жаңыча көз караш).  

 

Кыскача мазмуну: Бул макалада Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү 

жаңы экономикалык саясатынын маңызын жана маанисин түшүнүү үчүн, XX-

кылымдагы Кыргызстандын 60-80-жылдардагы социалдык-экономикалык 

жана маданий өнүгүүсүн салыштырып, келечекте кандай жол менен элдин 

жашоо деңгээлин жогорулатуу керек деген маселеге анализ жасоо аракети 

болду.  

Ачкыч сөздөр: республика, кайра-куруу, бийлик, кадр, өнөр жай, экономика.  

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ 

социально-экономического и культурного развития Кыргызстана в 60-80-е 

годы XX века и рассматривается пути повышения уровня жизни людей, в 

будущем чтобы понять суть и значение новой экономической политики 

Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: республика, перестройка, правительство, кадры, 

промышленность, экономика. 

Annotation: This article compares the socio-economic and cultural development 

of Kyrgyzstan in the 60-80s of the last century and analyzes ways to improve living 

standards in the future in order to understand the essence and significance of the 

new economic policy of the Kyrgyz Republic today. 

Key words: republic, reconstruction, perestroika, personnel, industry, economy. 

  

 Учурда республикабыздагы жүрүп жаткан жаңы экономикалык саясат  

колдоого алынып, элдин аң – сезиминде келечекке зор ишеним пайда болду. 

Анын маанисин туура баалап, күнүмдүк жашообузга киргизүү үчүн, совет 

доорундагы (XX кылымдын 60-80-жылдарындагы) Кыргыз ССРиндеги 

социалдык-экономикалык жана маданий өнүүсүнүн этаптарын, позитивдүү 

моменттерин жана кемчиликтерин иликтеп, анын жыйынтыктарын бугүнкү 

республикадагы элибиздин жашоо деңгээли менен салыштырып, анализ кылуу – 

актуалдуу маселелердин бири.  

Советтик мезгилде Кыргызстан мурдагыдай эле социалисттик 

республикалардын союзунун курамындагы 15 союздук республиканын бири эле. 

Сөз жүзүндө өз тагдырын өзү чечүүгө чейинки кеңири укуктары бар, өз алдынча 

республика деп эсептелгени менен иш жүзүндө, союздук борбордун катуу 

көзөмөлдүгү астында турган. СССРдин саясий борбору Москвада орун алган КПСС 
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БК нин саясий бюросунун, бөлүмдөрүнүн жана СССР министрлер совети менен 

союздук министрликтердин, ведомстволордун  колдоосу, макулдугусуз 

Кыргызстандын партиялык, советтик жетекчилиги эч кандай маанилүү маселелерди 

чече алчу эмес. 20-жылдардын аягы – 50 – жылдардын башында калыптанган 

татаал тоталитардык саясий системадан, жеке адамга сыйынуу адатынан 1953-

жылы И.В. Сталин көз жумгандан кийин коомду демократиялаштыруу сыяктуу 

―Хрущевдук желаргы‖ жүргөнүнө карабастан, көп өтпөй командалык-

административдик саясат жана волюнтаристик ыкмалар күчөй баштаганы 

белгилүү. Совет мамлекетинин саясий аренасында жана коомдук турмушунда  

айрым оош-кыйыштуу окуялар болуп өттү: 1964 – жылы КПСС БК нин Октябрь 

пленумунда Н.С. Хрущев кызматтан алынып, Л.И. Брежнев анын ордун ээледи [1] .  

Бирок өлкөдө партиялык жана мамлекеттик жетекчилик алмашканы менен 

небак эскирген бир партиялуу  саясий система өзгөргөн жок. Партиялык 

жетекчилик тарабынан 1950 –жылдардын аягы – 1960 жылдардын башында, СССР 

социализмдин толук жана биротоле жеңишине, андан соң коомдук турмуштун 

бардык чөйрөлөрүндө анын жетилген формаларына жетишти деген  аша чапма 

теориялык тыянак чыгарылганы маалым. Анан калса,  КПСС БК нин башкы 

катчысы Л.И.Брежневдин 1967 – жылы  Октябрь революциясынын 50 жылдыгына 

арналган докладында СССРде өнүккөн социалисттик коомдун курулгандыгы 

тууралуу жыйынтык чыгарылган болчу [2].  

Арадан 20 жыл өтпөй, ал мезгил (1964 – 1985-жж.) М.С. Горбачевдун баш 

аламан кайра курууларынын учурунда ―сенектик доору‖ деп сынга алынды. Бирок 

мындай сын биздин оюбузча тарыхый чындыкка анчейин дал келбейт. Себеби, 

ошол 1960 – 1980-жылдардын биринчи жарымында ага чейинки жана андан 

кийинки жылдарга салыштырганда жалпы совет мамлекетинде, айрыкча Кыргыз 

ССРнин экономикалык өнүгүүсүндө, калктын социалдык абалында, маданияты 

менен илим-билиминде жакшы жышаандар, кубанычтуу көрүнүштөр көзгө 

көрүнгөнү, алга жылуулар даана байкалганы анык. 

         Ошол мезгилде республиканы дээрлик 25 жыл бою Т.У. Усубалиев башкарып 

турду. Республиканын келечеги, түпкү кызыкчылыктарына ылайык иштеш үчүн 

союздук борбордун тилин таба билген, тиешелүү мамлекеттик жана партиялык 

жетекчилерди кепке келтирип, керектүү чечимдерди чыгартуу үчүн ийкемдүү иш 

жүргүзүүгө туура келди. Асырэсе, ага  күтүүсүздөн өтө ыкчамдык менен кызматтан 

четтетилген ККП БКнин мурдагы 1-катчысы (1950 – 1961) И.Р.Раззаковдун 

тагдыры да чоң сабак болгону ырас. Калкына тоодой баркы бар И.Р.Раззаковдун 

көбүнэсе түпкү улуттун кызыкчылыгын  көздөгөн алгылыктуу аракеттери, кээ бир 

маанилүү маселелерди өз бетинче  чечкени, чечкиндүү саясий эрки, Москвадагы 

борбордук бийликти абдан чочуткан. Ошондуктан, оңой-олтоң баш бербеген 

жергиликтүү жетекчиден кутулуу үчүн И.Р. Раззаковду 1961 –жылы май айында 

Кыргызстан Компартиясынын пленумунда кызматан алып, аны элинен обочо 

кармоо үчүн Москвага алып кетишкен. 

 Дагы бир жагдай – Т.У. Усубалиев 1945 – 1955-жылдарда он жылдан ашуун 

убакыт КПСС БК нин агитация жана пропаганда бөлүмүндө инструктор болуп 

иштеп жүргөн учурда партиялык жетекчиликтин накта табияты, иш стили, 

улуттарга жана союздук республикаларга карата анык көз караштары, мамилеси, 

чыныгы жүзү менен жакындан таанышкан. Кыргызстандын кызыкчылыгын 

натыйжалуу коргош үчүн  союздук борбордогу жетекчилердин ―көңүлүн 

оорутпоо‖, аларга маал – маалы менен жагымдуу жылуу сөздөрдү айтып ийитүү 

зарыл экендигине көзү жеткен.  
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Анын туура нукта жүргүзгөн кадрларды даярдоо боюнча камкордугунун 

аркасында 1960 – 1980-жылдардын биринчи жарымында таланттуу партиялык жана 

советтик жетекчи кызматкерлердин жоон тобу: А.С. Сүйүмбаев, Т. Кошоев, 

А.Дүйшеев, А. Масалиев, С. Ибраимов, К. Кулматов, К. Молдобаев, М. 

Шеримкулов, Ж. Сооданбеков, М.Сыдыков, К. Акназаров, ж.б. ишмерлер өсүп 

чыккан. Айрыкча баса белгилей кете турган нерсе – С. Ибраимовдун партиялык 

жана мамлекеттик ишмерге айланышында, бийликтин жогорку тепкичтерине 

өйдөлөп көтөрүлүшүндө 1950 – жылдардын аягында ал кездеги Кыргызстан КП БК 

нин 1-катчысы И. Раззаковдун салымы зор. Ал эми 1960 – 1970-жылдарда аны алга 

сүрөгөн Т. Усубалиев болгон. 

          Демек, 1960 – 1980-жылдардагы б.а. С. Ибраимов мамлекеттик жана 

партиялык иштерге активдүү аралашып, акыры мыкты жетекчиге айланган 

мезгилдеги  Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетишкендиктерин 

ал кездеги башкы жетекчи Т. Усубалиевдин ийкемдүү, чебер ишмердигисиз 

элестетүү мүмкүн эмес. Анын алысты көздөгөн, узак убакытка жана кыска 

мөөнөткө эсептелген стратегиялык максат-милдеттерди аныктай алгандыгынын, 

аларды турмушка ашыруу үчүн чечкиндүү аракеттерди жасагандыгынын 

натыйжасында, Кыргызстан индустриалдык – агрардык республикага айланган. 

Маселен, 1966 – 1971-жылдарда эле республикада жаңы 40 өнөр жай ишканалары, 

66 ири цех, 1971 – 1975-жылдарда 31 өнөр жай ишканалары, 39 цех, 1976 – 1980-

жылдарда 16 завод-фабрика, 37 цех ишке киргизилген [3].  

1965 – 1985-жылдарда республиканын улуттук кирешеси 2,7 эсе, өнөр жай 

продукциясы 4,4 эсе өскөн. Алардын ичинен машина куруу жана металдарды 

иштетүү 8 эсеге, электр энергиясын өндүрүү – 5 эсеге жогорулайт. Ошол жылдарда 

республиканын улуттук кирешесинин жарымынан ашыгы, жалпы өндүрүлгөн 

продукциянын 60%  өнөр жай өндүрүшүнө таандык эле. Жалпысынан алганда 150 

жаңы өнөр жай ишканалары курулган [4]. 

Кыргызстандын партиялык жетекчилигинин союздук борборго улам-улам 

кайрылууларынын,  бөтөнчө КПСС БК нын Баш катчысы, СССР министрлер 

советинин Төрагасы Н.С. Хрущевди ийге келтирип, ынандыра алуусунун 

аркасында Фрунзеде автомобиль жыйноочу завод куруу жөнүндө маселе биротоле 

чечилген. Аталган заводдун курулушу 1964 – жылы башталып, 1966 – жылы 

аяктайт. Ишканада ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗИЛ-130 түрүндөгү автомобилдер чыгарылмак 

[5]. Бул сыяктуу орто жана ири ишканалардын курулуштары республиканын 

баардык аймактарында, шаарларында  жылдан жылга кеңири кулач жайганы 

жакшы маалым. 

Бул жылдары, элдин күнүмдүк турмуш-тиричилигине керектүү эмеректерди 

өндүрүү колго алынып, 1966-жылы ―Кыргыз мебель‖ өндүрүштүк бирикмеси 

уюшулган. 1975 – 1990 – жылдары республикада эмерек өндүрүшүнүн өнүгүшүнө 

кыйла өлчөмдө каражат бөлүнүп, ―Кыргыз мебель‖ өндүрүш участогунда 20 

автоматташтырылган, механизацияланган линиялар иштейт жана турак жайларга 

жарактуу эмеректин түрлөрү чыгарылган.  1975-жылы 22,4 млн.сомдук, 1982-жылы 

27 млн.сомдук, 1985-жылы 33,5 млн. Сомдук продукция өндүрүлгөн [6. 312-313-

бб.].  

1960-жылдары республикадагы негизги көйгөйлүү маселелердин бири көмүр 

кендеринин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу эле. Республикада көмүрчүлөрдүн төрт 

шаарчасы: Кызыл-Кыя, Таш-Көмүр, Көк-Жаңгак, Сүлүктү болгон. Бул шаарчаларда 

көмүр гана өндүрүлүп, шахтадан башка ишкана болгон эмес. Улуу Ата Мекендик 

согушка чейин жана согуштан кийинки жылдары Кыргызстан Борбордук Азиянын 

―кочегары‖ деп аталган. Ал мезгилде республикада 5 млн. Т. Чейин көмүр казылса, 
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1962-жылдан кийин жылына 3,5 млн. Т. Казылып алынган, көмүр өнөр жайында 8 

миң шахтер эмгектенген. Республикада көмүр ачык иштетилбей, жер астынан 

казылып алынган, ал эми Казакстанда Экибастуз эң бай көмүр кени ачык иштетиле 

баштаган. Ушул себептен, биздин республикадан көмүр казып алуу кымбатка 

түшүп, көмүр казуу азайтылган, кенде иштешкен шахтерлордун жумушсуз калуу 

коркунучу туулган. Ушул маселе боюнча, Кыргызстандын жетекчилери тарабынан 

көмүр өндүрүшүнүн абалын жакшыртуу чаралары көрүлгөн. Натыйжада СССР 

Мампланы жана союздук көмүр өнөр жай министрлиги тарабынан белгиленген 

көмүр казып алуунун өлчөмү кыскартылган эмес [7. 51-52-бб.]. 

Республиканын экономикасынын маанилүү тармактарынын бири болгон 

энергетика тармагында дагы 1960 – 1970 – жылдарда ири долбоорлор ишке ашкан. 

Бул тууралуу А. Термечиков: ―Токтогул ГЭСинин курулушу республиканы энергия 

менен камсыз кылуудагы чыныгы революциялык кайра куруунун башталышы 

болгон. 1963-жылы Нарын шаарынан 35 км аралыктагы Ат-Башы суусунун Нарын 

дарыясына куйган жерине чукул Ат – Башы ГЭСи курулган. Ат-Башы ГЭСи 

Советтер Союзунда биринчи жолу дарыянын эң кууш жеринде курула баштайт. 

1971-жылы январда ал ГЭС бүтүрүлүп ишке киргизилген. Ат-Башы ГЭСи бийик 

тоолуу Нарын облусунун кеңири аймагын электр энергиясы менен камсыз кылат‖ 

[8. 50-б.] – деп жазган.  

Кыргыз ССРинин территориясында Орто Азияда эң ири курулуштардан 

болгон Токтогул суу сактагычы жана Токтогул ГЭСи азыркы учурда эл үчүн 

кызмат кылууда. Буларды курууда биздин республиканын эмгекчилерине ал кезде 

совет өлкөсүндөгү бардык элдер жардам көрсөткөн. Керектүү трубиналар, зарыл 

болгон техникалык тетиктер – Москва, Ленинград (Санкт – Петербург), Свердлов 

(Екатеринбург) жана башка шаарлардан, Казакстан, Грузия, Белоруссия, Татар 

АССР, Украина ж.б. алынып келинген. ГЭСтин курулушу үчүн цементтин өзгөчө 

эң бекем жана сапатуу маркасы өндүрүшкө киргизилип, Өзбекстандын Ахан-Гаран 

жана Кува-Сай шаарлары Кыргызстанды жабдып турган. Цементтин мындай жаңы 

маркасы Өзбек ССРинин илимдер Академиясынын Химия институтунун 

кызматкерлери тарабынан иштелип чыккан. Токтогул ГЭСинин суу сактагычына 19 

миллиард кубдан ашуун суу жыйналат. Өкүнүчтүүсү, өз кезегинде Кыргызстандын 

27 миң гектардан ашуун иштөөгө мүмкүн болгон айдоо аянттары, жайыттар ушул 

суу сактагычтын алдында калып калды [9. 147-148-бб.]. 

1960 – 1980 – жылдарда Кыргызстандын айыл чарбасында, айыл-кыштактар 

менен шаарлардын калкынын турмуш-тиричилигинде, маданиятында жана билим-

илиминде ири ийгиликтер жаралганы белгилүү. Андай жетишкендиктер тууралуу 

төмөндө кеп болот. Албетте, баардыгы эле ийгиликтүү шыдыр кеткен эмес, 

коомдук турмуштун баардык чөйрөлөрүндөгү: экономикадагы, саясий, социалдык, 

руханий өңүттөгү жетишкендиктер ар дайым кыйынчылыктар менен айкалышып 

тургандыктан, көптөгөн мүчүлүштүктөр болгонун,  билинип же билинбей кээ бир 

кемчиликтер кетирилгенин да тана албайбыз. 

Совет өлкөсү ар бир советтик жарандын эмгектенүүгө, акысыз билим алууга, 

бекер медициналык дарыланууга, саламаттыгын чыңдоого, турак-жайга ээ болууга 

жана социалдык жактан камсыздандырылууга укугу бар экендигин иш жүзүндө 

көрсөтө алган. Советтер Союзунун калкынын жашоо ыңгайы өнүккөн өлкөлөрдүн 

жашоо деңгээлинен төмөн болсо дагы, бул көп улуттуу өлкөдө коомдук аң-

сезимдеги оптимизмдин үстөмдүгү, келечекке болгон зор ишеним-үмүт, улуттар 

аралык мамилелердеги өз ара ынтымак – ымала гана бейкуттукту камсыз кыла 

алган. Социализмди куруунун фонунда өзгөчөлөнгөн советтик жашоо ыңгайы, 

адамдын өзгөчө тиби, маданияттын өзгөчө түрү, элдердин арасындагы 
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тилектештиктин өзгөчө көрүнүшү пайда болгон. Советтик өлкө анда жашаган 

көптөгөн улуттардын каада-нарктары менен салт-санааларынын негизинде курулуп 

жана алардын арасынан жакшылары иргелип, социализмге ылайыкталган 

салттардын негизине айланган. Ошондуктан советтик коомдун атмосферасы соңку 

мезгилдеги көптөгөн сыноолорго карабастан, бүгүнкү күндө да элдин аң-сезиминде 

жашап келүүдө [10. 185-186-бб.].  

  Ошол жылдарда башка багыттагы курулуш иштери да күчөтүлүп, борбор 

шаарыбызда көптөгөн коомдук имараттар салынган. 1974-жылы 3000 орундуу В.И. 

Ленин атындагы Спорт сарайы курулган, бул курулушка 1,3 млн. Сом (рубль) 

сарпталган [11. 49-б.]. Борбордо коомдук имараттардын архитектурасы кыйла 

жакшырып, 1961-жылы «Соң- Көл» кафесинин курулушу башталат. Андан соң 

1962-жылы Кыргыз ССРнин Н. Г. Чернышевский атындагы  республикалык 

китепканасы, 1969-жылы элдик көркөм өнөрүнүн «Кыял» бирикмеси, 1970-жылы 

800 орундуу Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театры, 1974-жылы көркөм 

сүрөт өнөрү музейинин жаңы имараты курула баштап, Опера жана балет театры 

оңдолуп, 1972-жылы «Кыргызстан» мейманканасы, 1975-жылы «Пишпек» 

мейманканасы  курулган. Мамлекеттик Цирктин 2000 орундуу имараты 1976-жылы 

колдонууга берилген. 1972-жылы орус драма театрынын жаңы имараты ишке 

киргизилген. Т.Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филормониясы 1976-

жылы салына баштап, 1980-жылы ишке берилген [12. 198-б.]. 1980-жылы азыркы 

кездеги эң ири аба лайнерлерин тейлөөчү «Манас» аэропорту, ушул эле жылдарда 

Фрунзе шаарында батыш жана чыгыш автобекеттери бүтүрүлүп ишке киргизилген 

[13. 129-б.]. 

Кыргызстан КП БКнын жана Кыргыз ССР Министрлер кеңешинин 1961 – 

жылдын 10 – ноябрдагы чечимине ылайык жалпы билим берүүчү мектептерди 

мугалимдик кадрлар менен камсыз кылуу‖ тууралуу токтом кабыл алынган. 

Андыктан Кыргыз айыл-чарба институтунда агроном-педагогдор, зоотехник-

педагогдор жана инженер – механизатордук педагогдор даярдала баштап, ар жылы 

бүтүрүүчүлөрдүн саны такталган. Маселен, 1964 – жылы 50, 1965 – жылы 50, 1966-

жылы 50, 1967-жылы 50, 1968-жылы 50, 1969-жылы 50, 1970-жылы 50 гө жеткен, 

анын ичинен 50% кыргыз мектептеринде иштеп калышкан [14. 22-б.]. 

1980-жылы СССРде окуунун ар кандай түрлөрү менен 100,2 млн. Адам 

камтылып, алардын 44,4 млн. Жалпы билим берүү мектептеринде, 2,2 млн. 

Профессиялык-техникалык окуу жайларында, 5,2 млн. Жогорку окуу жайларында 

билим алып жатышкан болсо, ушул эле мезгилде СССРдин эл чарбасынын бардык 

тармактарында иштөө үчүн 2,1 млн. Адис даярдалып, алардын 0,8 млн. Жогорку 

жана 1,3 млн. Атайын орто билимдүүлөр эле. 

Советик Кыргызстан илим менен билимди өркүндөтүүдө ири ийгиликтерге 

жетишкен. Кыргызстандын жогорку жана атайын орто окуу жайларында ал 

мезгилде 207 ден ашуун кесип боюнча адистер даярдалчу. Онунучу (1976-1980) 

беш жылдык пландын соңку жылында Кыргызстанда 8 миңден ашуун илимий 

кызматкерлер эмгектенсе, алардын 2,7 миңи илимдин доктору жана кандидаттары 

болушкан [15. 49-50-бб.]. 

 Жыйынтыктап айтканда, 1960-жылдардын башынан тартып 1980-

жылдардын орто ченине чейин Советтер Союзунун курамындагы Кыргызстандын 

социалдык-экономикалык өнүгүүсү андан ары тездеп, калкынын жашоо деңгээли 

кыйла жакшырган. Аталган жылдардын биринчи жарымында ага чейинки жана 

андан кийинки жылдарга салыштырганда жалпы совет мамлекетинде, айрыкча 

Кыргыз ССР нин экономикалык өнүгүүсүндө, калктын социалдык абалында, 

маданияты менен илим-билиминде жакшы жышаандар, кубанычтуу көрүнүштөр 
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даана көрүнгөн жана көптөгөн алга жылуулар болгон. Ошондой эле, 1960-1980-

жылдарда таланттуу партиялык жана советтик жетекчи кызматкерлердин жоон 

тобу өсүп чыккан. 

 Кыргыз историографиясынын постсоветтик мезгилинде Кыргызстандын 

совет доорундагы элдин турмушун, жашоо деңгээлин бийиктикке жеткирген 

республиканын жетекчилери, (мамлекеттик инсандары) алардын эл үчүн жасаган 

иштери жөнүндөгү илимий диссертациялар (Бекмурзаева, Г. Абдыкадыр Орозбеков 

– мамлекеттик ишмер [Текст]: тарых.илим.канд. ...дис. / Г. Бекмурзаева. – Ош, 

2010.- 164 б.; Бердиев, А.Т. ―Абсамат Масалиев – Кыргызстандын көрүнүктүү 

мамлекеттик жана коомдук ишмери‖ [Текст]: дис. …канд.ист.наук: 07.00.02. / А. Т. 

Бердиев. –Бишкек, 2014. -198 б.; Гапаров Т. ― Исхак Раззаков – выдающийся 

государственный и общественный деятель Кыргызстана‖ [Текст]: Дис. 

…канд.ист.наук: 14.02.02. / Т. Гапаров. –Бишкек, 2001. -159с.; Жусупова, М. М. 

Төрөкул Айтматов – общественный, политический и государственный деятель 

[Текст]: Дис. ... канд. Ист. Наук: 07.00.02. / М.М. Жусупова. –Бишкек, 2010.-168с.; 

Өмүрова, Ж. О. ―Т.У. Усубалиев – Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана 

коомдук ишмери‖ [Текст]: Дис. ... канд. Ист. Наук: 07.00.02. / Ж. О. Өмүрова. –

Бишкек, 2002. -145 б.; Эрдолатова Н.Н. ―Султан Ибраимов-мамлекеттик жана 

саясий ишмер‖ [Текст]: Дис. ... канд. Ист. Наук: 07.00.02. / Н.Н. Эрдолатова. –

Бишкек, 2019. -165 б.) жакталып, сандаган кыргыз жана орус тилиндеги 

монографиялар (Жоробеков Ж. Улуттун улуу инсаны Исхак Раззаков [Текст]: / Ж. 

Жоробеков. –Бишкек: ―Полиграф-ресурс‖, 2021. -384 б.; Дуйшөнбаев П. Биринчи 

катчылар [Текст]: / П. Дүйшөнбаев. –Б.: 2016, -92 б.;   Бөкөлөев Б. Султан 

Ибраимов [Текст] :Саясий-документалдуу, көркөм-публицистикалык топтом  / Б. 

Бөкөлөев. – Бишкек: [б.и.], 1998. -480 б.; Ибраимова, Г. «Султан Ибраимов. Время 

труда, время созиданий» [Текст] / Г. Ибраимова. –Бишкек: «Шам», 2003. -336 с.; 

Калилов, К. Өчпөс ысым [Текст] / К. Калилов –Бишкек: ―Бийиктик‖, 2007. -192 б.; 

Мияшев, Т. Султан Ибраимов Ошто: Эскермелер [Текст] /Т.Мияшев. –Ош: [б.и.],  

2001. -226 б.) жарыяланды. Алардын өрнөктүү иштерине баа берип, тажрыйбасын 
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Шанхай Кызматташтык уюуму жана Кыргызстан 

 Аннотация. Макалада Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) 

алкагында Кыргыз Республикасынын кызматташтыгы каралган. Шанхай 

Кызматташтык Уюму өзүнүн ишмердигинде конкреттүү натыйжаларга жана 

олуттуу ийгиликтерге жетишти. ШКУнун ишмердүүлүгү эл аралык аренада 

кеңири кызыгууну туудурат, муну башка мамлекеттердин ага кирүүгө умтулуусу 

далилдейт. 

 Аннотация. В статье рассматривается сотрудничество Кыргызской 

Республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Шанхайская организация сотрудничества добилась конкретных результатов и 

значительного прогресса в своей деятельности. Деятельность ШОС вызывает 

большой интерес на международной арене, о чем свидетельствует стремление 

других стран присоединиться к ней. 

 Abstract. The article provides for the cooperation of the Kyrgyz Republic within 

the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The Shanghai 

Cooperation Organization has achieved concrete results and significant progress in its 

activities. The activities of the SCO are of great interest in the international arena, as 

evidenced by the desire of other countries to join it. 

 Урунттуу сөздөр: Шанхай кызматташтык уюму, Кыргыз Республикасы, 

саммит, кызматташтык. 

 Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Кыргызская 

Республика, саммит,  сотрудничество. 

 Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Kyrgyz Republic, summit, 

cooperation. 

 

 Шанхай Кызматташтык Уюму (ШКУ) өкмөттөр аралык туруктуу уюм болуп 

саналат. Уюмдун негизги максаттарына төмөнкүлөр кирет: мүчө мамлекеттердин 

ортосундагы өз ара ишенимди жана жакшы коңшулаштыкты чыңдоо; саясий, 

соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий тармактарда, ошондой эле 

билим берүү, энергетика, транспорт, туризм, айлана-чөйрөнү коргоо жана башка 

тармактарда алардын натыйжалуу кызматташуусуна көмөктөшүү; аймактагы 

тынчтыкты, коопсуздукту жана стабилдүүлүктү биргелешип камсыздоо жана 

колдоо; демократиялык, адилеттүү жана рационалдуу жаңы эл аралык саясий жана 

экономикалык тартипти түзүүгө карай бара жатат. 
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 Уюмдун алкагындагы мамилелерде ШКУга мүчө-мамлекеттер ―Шанхай 

руху‖ идеясын жана консенсус жана өз ара ишеним, өз ара пайдалуу 

кызматташтык, тең укуктуулук, өз ара консультациялар, маданияттардын көп 

түрдүүлүгүн урматтоо жана өз ара аракеттенүү принциптерин карманат. Кыргыз 

Республикасы ―Шанхай бештигинин‖ негизинде түзүлгөн Шанхай кызматташтык 

уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири. Уюмга жалпы 6 мамлекет мүчө: 

Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, 2001-жылы Өзбекстан 

кошулган [1]. 

 ШКУнун эң жогорку чечим кабыл алуучу органы – Мамлекет 

башчыларынын Кеңеши (ӨБК). Ал жылына бир жолу чогулат жана бардык 

маанилүү маселелер боюнча чечимдерди жана көрсөтмөлөрдү кабыл алат. ШКУга 

мүчө-мамлекеттердин Өкмөт башчыларынын Кеңеши көп тараптуу 

кызматташтыктын стратегиясын жана өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын 

талкуулоо, экономикалык жана башка кызматташтыктын фундаменталдык жана 

актуалдуу маселелерин чечүү, ошондой эле уюмдун жылдык бюджетин бекитүү 

үчүн жылына бир жолу чогулат. ЖККнын жана ЖЭБдин жыйындарынан тышкары 

парламенттердин, укук коргоо органдарынын, Жогорку жана арбитраждык 

соттордун жетекчилеринин, коопсуздук кеңештеринин катчыларынын, башкы 

прокурорлордун, ошондой эле тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 

жолугушууларды өткөрүү механизми бар.  ШКУнун Улуттук Координаторлор 

Кеңеши (КНК) ШКУнун алкагында координациялоо механизми катары кызмат 

кылат. Уюмдун эки туруктуу органы бар – Пекиндеги (Кытай) Катчылык жана 

Ташкенттеги (Өзбекстан Республикасы) Регионалдык антитеррордук структуранын 

Аткаруу комитети. Башкы катчы жана Аткаруу комитетинин директору Мамлекет 

башчыларынын Кеңеши тарабынан үч жылдык мөөнөткө дайындалат. Орус жана 

кытай тилдери ШКУнун расмий жумушчу тилдери катары таанылган. ШКУга 

мүчө-мамлекеттердин төрагалыгы жыл сайын өтүүчү цикл менен кезеги менен 

ишке ашырылат. Төрагалык кылуучу өлкөнүн ыйгарым укуктары саммит менен 

аяктайт. 

 Кыргызстан Уюмдун алкагында активдүү кызматташуу жүргүзүп келет. 

ШКУнун Регионалдык антитеррордук түзүмүн (РАТС) түзүү идеясы Кыргызстанга 

таандык. Бул контекстте 2002-жылы Кыргыз Республикасында ШКУнун РАТС 

механизмин ишке киргизүү боюнча ШКУга мүчө-мамлекеттердин өкүлдөрүнүн 

биринчи жолугушуусу өткөн. 

Кыргыз Республикасы 2012-2013-жылдары ШКУга төрагалык кылууну аркалап, ар 

тараптуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык күч-аракетин 

жумшаган. Бул мезгилде өлкөнүн ШКУга төрагалык кылуусунун уникалдуулугу 

Кыргызстанда Уюмдун жогорку органдарынын – 2012-жылдын декабрында 

ССКнын жана 2013-жылдын сентябрында ШКУнун эки отурумунун өткөрүлүшү 

болгон жана бул ШКУнун тарыхында биринчи практика болгон. Ал эми 2016-

жылы Кыргызстан ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешине 

төрагалык кылган. Төрагалык кылуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын 

аймагында ШКУнун бир катар иш-чаралары өткөрүлгөн. Алар ШКУга мүчө-

мамлекеттердин өкмөт башчыларынын (премьер-министрлер) Кеңешинин отуруму, 

ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы экономикалык жана тышкы соода 
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ишмердүүлүгү боюнча министрлердин кеңешмеси, Финансы министрлеринин жана 

Улуттук банктардын төрагаларынын жолугушуусу. 

 2017-жылдын 8-9-июнунда Кыргыз Республикасынын Президенти Астана 

шаарында ШКУнун жыйынына катышты, анын алкагында Астана Декларациясы, 

Маалыматтык билдирүү, Мамлекет башчыларынын 7 Чечими, Конвенция 

Экстремизмге каршы күрөшүү (эл аралык келишим), туризм чөйрөсүндөгү 

Программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы, ШКУ Катчылыгы 

менен Эл аралык Кызыл Крест комитетинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө 

меморандум жана мамлекет башчыларынын эл аралык коомчулукка биргелешкен 

каршы аракеттенүү жөнүндө билдирүүсү болгон [1]. 

 2017-жылдын 30-ноябрынан 1-декабрына чейинки мезгилде Сочи шаарында 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусунда ШКУнун 

кезектеги 16-жыйыны болуп өткөн. 

 Жолугушууда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри санариптик 

Жибек жолун курууну сунуштап, аймактык маанидеги долбоорлорго көңүл бурган, 

ошондой эле Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун тез арада 

баштоого кызыкдар экенин билдирген. ШКУ өлкөлөрүнүн транзиттик жана 

экспорттук потенциалын олуттуу жогорулатуу, бирдиктүү транспорт коридорун 

түзүү, Кытайдын «Бир алкак, бир жол» глобалдык демилгесинин алкагында 

«Жибек жолунун экономикалык алкагы» долбоорунун негизги максаттарынын 

бири экени айтылган. 

 2018-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Президенти 

С.Жээнбеков ШКУнун жыйынына (Циндао, Кытай) катышкан. Саммиттин 

жыйынтыгында Шанхай Кызматташтык Уюмунун мындан аркы өнүгүүсүнө, 

саясий, экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү, ошондой эле 

коопсуздук жана тышкы байланыштар жаатындагы документтерди бекитүү боюнча 

бир катар биргелешкен документтерге кол коюлган. ШКУнун уставдык 

документтерине ылайык, уюмга КЭРден төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөн. 

 2018-2019-жылдары Уюмга төрагалык кылуу учурунда Кыргыз 

Республикасы өз күч-аракетин төмөнкү артыкчылыктуу багыттарга топтогон: 

- региондук мамлекеттер аралык уюм катары Уюмду мындан ары чыңдоо жана 

өнүктүрүү, анын дүйнөлүк аренадагы беделин жана таасирин жогорулатуу, ШКУга 

мүчө-мамлекеттердин тышкы саясий ишмердүүлүгүн андан ары координациялоо; 

- Кыргыз Республикасынын тышкы саясий таламдарын коргоо жана илгерилетүү 

үчүн ШКУнун платформасын пайдалануу; 

- ШКУ органдарынын ишинин натыйжалуулугун жана Уюмда кызматташуу 

механизмдерин жогорулатуу боюнча макулдашылган чараларды ишке ашыруу; 

- ШКУ мейкиндигинде интеграциялык процесстерди жана өз ара пайдалуу 

кызматташтыкты өнүктүрүүгө саясий колдоо көрсөтүү; 

- терроризмге, экстремизмге, баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана 

алардын прекурсорлорунун мыйзамсыз жүгүртүүсүнө, адамдарды сатууга жана 

мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү жаатында кызматташууну өнүктүрүү, 

бул максаттарда ШКУнун алкагында түзүлгөн адистештирилген механизмдерди 

чыңдоо; 

- ШКУнун алкагында маданий-гуманитардык кызматташтык чөйрөсүндө өз ара 

аракеттенүүнү кеңейтүү; 
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- ШКУга мүчө-мамлекеттердин парламенттеринин ортосундагы кызматташтыкты 

калыбына келтирүү; [2] 

 Жогорудагы милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу кызыкчылыгында 

Кыргыз Республикасынын ШКУга төрагалыгы алдында саясий, соода-

экономикалык чөйрөдөгү 40ка жакын иш-чараларды, уюштуруу-протоколдук 

планды камтыган. Кабыл алынган пландарга, ошондой эле ШКУнун 2019-жылга 

иш-аракеттер планына ылайык, Кыргызстандын төрагалыгынын алкагында буга 

чейин Кыргызстанда да, ШКУга мүчө-мамлекеттердин аймагында да министрлер 

жана эксперттик деңгээлдеги 60 жыйын өткөрүлгөн. Алардын ичинен 2019-жылдын 

13-14-июнунда Бишкек шаарында ШКУнун ӨКК жыйынынын өткөрүлүшүн өзгөчө 

белгилеп кетүүгө болот. Жыйынга ШКУга мүчө-мамлекеттердин, байкоочу-

мамлекеттердин башчылары, бир катар эл аралык уюмдардын жана ШКУнун 

туруктуу органдарынын жетекчилери катышкан. 

 ЖККнын жүрүшүндө мүчө-мамлекеттердин лидерлери 2018-жылдагы 

Циндао Саммитинин жыйынтыктарын ишке ашыруунун жүрүшүн жана дүйнөлүк 

саясатта жана экономикада болуп жаткан процесстердин контекстинде ШКУну 

андан ары өнүктүрүү боюнча артыкчылыктуу милдеттерди карашкан. Тараптардын 

макулдашылган позициялары Бишкек декларациясында чагылдырылган жана 

саммиттин жыйынтыгында 22 документ кабыл алынып, бул ШКУнун тарыхындагы 

эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп калган [3]. 

 ШКУнун Бишкек саммитинде Кыргыз Республикасы тарабынан ШКУнун 

беделдүү аймактык уюм катары андан ары өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизе 

турган бир катар демилгелер көтөрүлгөн: 

- Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча ШКУ органын түзүү; 

- маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндө кызматташтыкты чыңдоо; 

- санариптештирүү жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар 

чөйрөсүндөгү Концепцияны жана Аймактар аралык кызматташтык программасын 

андан ары ишке ашыруу; 

- ШКУнун Өнүктүрүү банкын түзүү боюнча консультацияларды улантуу, анын 

ичинде улуттук валюталар менен эсептешүүгө өтүү бөлүгүндө; 

- ШКУнун экономикалык компонентин өнүктүрүү, анын ичинде Ишкер кеңеш жана 

Банктар аралык ассоциация аркылуу. 

- айыл чарба секторун өнүктүрүү, экологиялык жактан таза айыл чарба 

продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү; 

- ШКУнун региондук экономикалык интеграциялык бирикмелер менен эл аралык 

байланыштарын кеңейтүү 

- ШКУ өлкөлөрүнүн жана Жибек Жолунун өлкөлөрүнүн маданий жана 

интеграциялык борборун түзүү; 

- ШКУга мүчө мамлекеттердин  аралык кызматташуу механизмин түзүү; 

- Жаштар кеңешинин ШКУнун иш-чараларына катышуусун андан ары 

активдештирүү; 

- «Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан» темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча 

иштерди активдештирүү. 

 Ушуну эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын ШКУга төрагалык 

кылуусунун жыйынтыктоочу иш-чарасын – Уюмдун Саммитинин ийгиликтүү 

өтүшү (биринчи кезекте мазмунун тиешелүү макулдашуулар жана келишимдер 
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менен толтуруу) талкуулоо жана өнүктүрүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түздү. 

ШКУнун алкагында өз ара аракеттенүү маселелерин, мамлекеттер ортосундагы 

саясий, 366уру-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтык, 

ошондой эле Уюмдун өзүнүн өнүгүү перспективалары боюнча пикир алмашууну 

андан ары өнүктүрүү. 

 Мындан тышкары, ШКУ платформасы алдыга коюлган максаттарга, анын 

ичинде ШКУ өлкөлөрүнүн башчыларынын Саммитке катышуусун Кыргызстанга 

эки тараптуу менен айкалыштыруу аркылуу ШКУ өлкөлөрү менен эки тараптуу 

кызматташуунун алкагында ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзгөн (өз ара 

мамлекеттик сапарлар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын Премьер-

министри Н.Моди, Россия Федерациясынын Президенти В.Путиндин жумушчу 

сапары ж.б.). 

 2019-жылдын 1-2-ноябрында Ташкент шаарында (Өзбекстан Республикасы) 

Шанхай Кызматташтык Уюмуна мүчө мамлекеттердин Өкмөт башчыларынын 

(премьер-министрлер) кеңешинин он сегизинчи жыйыны болуп өткөн жана бир 

катар Кыргыз Республикасы үчүн маанилүү документтерге кол коюлган. Алардын 

бири Кыргызстан Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун долбоорун иш 

жүзүндө ишке ашырууга жигердүү көмөк көрсөтүү. Аталган жыйында Кыргыз 

Республикасынын делегациясынын башчысы маалыматтык технологиялар 

тармагында кызматташууну активдештирүүнү сунуштаган. Ошону менен бирге 

Кыргыз Республикасы өнөктөштөр менен бирге бул жаатта кызматташууну 

жигердүү өнүктүрүүгө даяр экендигин билдирген. 2019-жылдын июнь айында 

ШКУнун Бишкек саммитинин жүрүшүндө жарыяланган кыргыз тараптын 

демилгесин ишке ашыруу максатында кыргыз тарап экономикалык кылмыштарга 

каршы күрөш боюнча ШКУ органын түзүү боюнча мындан аркы иштердин 

зарылдыгын белгилеген. 

 Үстүбүздөгү жылдын 8-апрелинде Ташкентте Индия, Казакстан, 

Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан кирген Шанхай 

Кызматташтык Уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология 

министрликтеринин жана ведомстволорунун жетекчилеринин алтынчы жыйыны 

болуп өттү. Тараптар ШКУга мүчө-мамлекеттерде илимди, технологияны жана 

инновацияларды өнүктүрүүнүн учурдагы саясатын жана артыкчылыктуу 

багыттарын талкуулашты. 2022-2025-жылдарга артыкчылыктуу багыттарда 

илимий-техникалык кызматташтык боюнча иш-чаралардын планын, ошондой эле 

ШКУга мүчө-мамлекеттерде кызматташуу программасын карап чыгышты жана 

бекитишти. Жасалма интеллекттин өнүгүүсү. Акыркы жактыруудан кийин 

документтер 2022-жылдын 16-сентябрында Өзбекстан Республикасында өтүүчү 

ШКУга мүчө-мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында бекитилет 

[4]. 

 Ошондуктан Кыргызстан ШКУнун ишмердүүлүгүнө өзүнүн улуттук 

кызыкчылыктарына жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө таянып катышып 

жатканын эске алуу керек. ШКУнун алкагында мындан аркы иште Кыргызстан 

прагматикалык мамилеге жана мамлекеттик кызыкчылыктарды сактоого 

негизделет. 

Бул контекстте Кыргызстандын ШКУга катышуусу Уюмдагы өнөктөштөр менен 

кызматташууну кеңейтүү объективдүү каалоосу менен шартталган. Индия, Кытай, 
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Россия жана коңшу мамлекеттер менен бир платформада өз ара аракеттенүү 

Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын көп векторлуулугун күбөлөндүргөн 

элементтердин бири болуп саналат, ал өлкөнүн эл аралык позициясынын 

туруктуулугун колдойт. 

 Жогоруда айтылгандардын негизинде, ШКУдагы кызматташуу Кыргыз 

Республикасынын көп тараптуу дипломатиясынын артыкчылыктуу багыттарынын 

бири экенин баса белгилеп кетүүго болот. 
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Жусуп Баласагын атындагы КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинде 

2022-жылдын 2-июнунда уюштурулган көрүнүктүү тарыхчы, илимпоз жана 

педагог, тарых илимдеринин доктору, профессор Жаныбек Жакыпбекович 

Жакыпбековдун 75 жылдык маарекесине арналган «Кыргызстандын тарыхынын 

жана тарыхнамаасынын актуалдуу маселелери » аттуу Эл аралык илимий-

практикалык конференциянын 

  

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 

 

2022-жылдын 2- июнунда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинде көрүнүктүү тарыхчы, 

илимпоз жана педагог Жаныбек Жакыпбекович Жакыпбековдун 75 жылдык 

маарекесине арналган «Кыргызстандын тарыхынын жана тарыхнамаасынын 

актуалдуу маселелери» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция 

уюштурулуп өткөрүлдү.  

Илимий конференцияга улуттук университеттин ректораты, тарых жана 

чөлкөм таануу факультетинин профессордук-окутуучулук курамы, Ж.Ж. 

Жакыпбеков менен чогуу иштешкен коллегалары, шакирттери, жакын туугандары, 

магистранттар жана студент-жаштар катышты. Илимий конференцияга 70 ден 

ашык илимий баяндамалар жана докладдар (анын ичинде Түркиядан, Казакстандан, 

Россиядан) келип түштү. 

Өткөрүлгөн маанилүү илимий-иш чарада окумуштуунун дарегине карата 

айтылган куттуктоолор менен бирге, илимий баяндама жасагандар көрүнүктүү 

устат жана педагог-илимпоздун тарых факультетинин жана Кыргызстандын 

тарыхы илиминин өнүгүшүнө кошкон салымы, окутуучулук чеберчилиги тууралуу 

маанилүү ой пикирлерди айтышты. Өзгөчө илимпоздун Кыргызстандын 

тарыхнаамасы боюнча монографиялык изилдөөлөрү, тарых билимдерин жана 

маалыматтарын жайылтып-пропагандалоо максатында энциклопедиялык 

басылмаларга жана басма сөз беттерине жарыяланган макалаларынын олуттуу 

илимий мааниси бар экендиги белгиленди. 

Конференциянын жүрүшүндө Кыргызстандын байыркы жана орто 

кылымдардагы тарыхын изилдөөнүн актуалдуу маселелери, Кыргызстандын жаңы 

жана соңку-жаңы тарыхын изилдөөнүн жаңыча көз караштары, Кыргызстандын 

археологиялык жана этнологиялык изилдөөлөрүнүн жаңылыктары, 

булактаануучулук жана тарыхнаамалык багыттагы изденүүлөр тууралуу маселелер 

козголуп баяндамалар жасалды. 

Факультеттеги тарыхты окутуунун методикасындагы жетишкендиктер, 

педагогикалык чеберчилик Ж.Ж. Жакыпбековдун ысымы менен тыгыз 

байланышкандыгы, ошондой эле окумуштуунун жетекчилиги менен 

республикабызда жогорку адистиктеги  тарыхчылардын бүтүндөй бир мууну өсүп 

чыкканы белгиленди.   

Конференциядагы окумуштуунун илимий изилдөөчүлүк, окутуучулук-

педагогдук ишмердиги жөнүндө айтылган ой пикирлерди, көз караштарды жана 

сунуштарды эске алуу менен илимий жыйын төмөндөгү иш-чаралардын 

аткарылышын сунуш кылат: 

1. Профессор Ж.Ж.Жакыпбековдун илимий эмгектерин жогорку 

квалификациялуу тарыхчы адистерди даярдап чыгаруу ишинде тереңдетип окутуп-

үйрөтүү маселелери колго алынсын жана магистратура бөлүмүнүн окуу-

пландарына киргизүү каралсын. 
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2. Ж. Баласагын атындагы КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультети 

менен бирге эле, республиканын ЖОЖдорундагы аталган адистикти даярдоочу 

факультеттеринде, 2022-2023-окуу жылына карата Ж.Ж.Жакыпбековдун илимий-

чыгармачылык жолу тууралуу курстук иштерди, бүтүрүүчүлөрдүн 

квалификациялык жана магистрлик диссертациялык иштерин даярдоо 

сунушталсын. 

3. 2022-жылдын аягына чейин Ж.Ж.Жакыпбековдун илимий ишмердигин 

жаш муундардын арасында кеңири жайылтуу максатында Кыргыз улуттук 

университеттин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин базасында 

Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхын изилдөөнүн актуалдуу 

маселелери жана Кыргызстандын жаңы жана соңку тарыхын изилдөөнүн жаңы көз 

караштары маселелери боюнча студенттик илимий конференцияларды жана 

тегерек столдорду уюштуруу каралсын. 

4. Профессор Ж.Ж.Жакыпбековдун илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүн 

республикалык басма сөз беттеринде о.э., массалык-маалымат каражаттарында 

чагылдыруу жыл аягына чейин улантылсын.  

5. Илимий конференциядагы баяндамалардын жана докладдардын негизинде 

тандалган мыкты макалаларды КУУнун илимий журналына жарыялоо жана аны 

менен бирге эле илимий иш чаранын жалпы материалдарын атайын илимий 

жыйнак кылып чыгаруу колго алынсын. 

6. Ж. Баласагын атындагы КУУнин Кыргызстан тарыхы кафедрасынын 

профессору, тарых илимдеринин доктору Ж. Жакыпбеков Кыргыз 

Республикасынын ―Даӊк‖ медалыналууга сунушталсын.‖ 
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ЖАКЫПБЕКОВА ЖАНЫБЕКА ЖАКЫПБЕКОВИЧА 

1. Жакыпбеков Ж. «Ааламда адашкандар» жөнүндө. (Б. Сартовдун китебине 

сын // Ленинчил жаш. 1975, 30-сентябрь) (макала). 

2. Жакыпбеков Ж. Освещение вопроса об исторических корнях дружбы 

народов на семинарских занятиях по отечественной истории. // В кн.: 

Совершенствование организации учебного процесса в вузе в свете решений 

ХХV съезда КПСС. Тезисы докладов и сообщений 4-й учебно-методической 

конференции профессорско-преподавательского состава. КГУ 4-5 февраля 
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ИЗ СЕЙМЕЙНОГО АРХИВА 

Керээз Зарлыкова 

 

МЕЗГИЛ УЧАТ 

 

Мезгилдин учкулдугун кара. Таң каласың. Тура калып баам салсам эле 

Жакем 75 тен ашып… А мен ошол жаштан бир аз эле төмөнкү куракта.  

Өткөн кылымдын 70-жылдарынын башы. Биздин тарых факультетибиз. 

Биздин учкан уябыз…Тааныш, көңүлгө жакын тарыхчы жаштардын мойтойгон 

элеси каректе турат.  

Китепкана. Башкасын айтпаганда да Лениндин 55 томун, Маркс, Энгельстин 

чоң томдорун жаттап окуган тарыхчы жаштар. Семинар, экзамендер, жатаканадагы 

гүү-шаа кайнаган турмуш. Эсимде, биз тарыхчылар университеттин башкы 

корпусунун артында Белинский көчөсүндөгү төрт кабат жатаканада жашачуубуз. 

Күлкүгө, үмүткө толгон толгон кызыктуу күндөр… Жатаканабыздын терезелеринде 

Нарындан, Жумгалдан же Таластан келген сүрсүгөн эттер сеткада салынып 

шамалдап илинип турчу. Кайда анда муздаткыч деген. Чүйдүн вареньялары, Ош, 

Жалал-Абаддын өрүк жаңгактары келээри менен талап-улап жеп алчубуз. Эртең 

мененки кара бөлкө менен шаша-буша ичкен чай баарынан даамдуу болчу. Үйдөн 

эт келгенде барпалактап бир кострюл толтура бышырып алып, 2-3 бөлмөнүн 

кыздары чогулуп мына жейбиз деп турганда, аңдып туруп, жуп бышаарда алып 

кетишкен балдарыбыз да биз үчүн сүйкүмдүү болчу.  

Эсимде, биз 1-чи курска келгенде окуган жерибиз Киевскийдеги корпус эле. 

Ардак такдада Жакемдин ―Лениндик стипендиант‖  деп сүрөтү юр.фактын 

стипендиант балдары менен илинип турчу. Дагы кызыгы мен, бизден жогору 3-

курстун отличник окуган кыздары менен чогуу жатып калдым. Бир бөлмөдөгү 

кыздардын бирөө Ишенгүль Болжурова экен. Факультеттин ―Историк‖ дубал 

газетасында башкы редактор болуп газетаны ай сайын жаңыртып турчу. 

―Факультетке акын кыз келди‖-деп мени сүрөтүм менен тынбай чыгарып турчу. 

Жакем бөлмөсүндөгү курсташтары менен биздин бөлмөгө келишип, тарыхты 

талкуулашып, түндүн бир оокумуна чейин бакылдашып отурушчу. 

Тарых факультети мага билим берди. Тарых факультети мага билим эле 

эмес, Жаныбек Жакыпбеков деген мыкты жигитке туш кылды. Бул тагдыр, нике 

кайып. Эки уул, эки кыздуу болдук. Баары тең турмуштан өз орундарын таап, окуп 

билимдүү болушуп, заманбап мыкты жашап жатышат. Неберелер чоңоюп жатат. 

Ошол эле учурда тагдыр оор сыноосун берди. Улуу уулубуз, сулуу уулубуз 

Уландан капилеттен ажырадык. Жүрөк ооруга туш болдук. Өрттөндүк…бирок 

өлбөдүк. Бизди илим-билим, чыгармачылык сактап калды. Жакем үй-бүлөсүнө 

карамдуу болду. Ичи таза, бир адамды жаман деп айтпайт. Мээнеткеч. Кийинки 

өсүп келаткан жаштарга агайындай бакыбат жашоо, илимдеги албан ийгиликтерди 

каалайм. 

Мезгил учат. Биз улгаюнун улуу сапарына багыт алдык. Бир жылдан кийин 

Жакем экөөбүздүн баш кошгонубузга 50 жыл толот. Алтын тоюбуз болот. Аллага 

миң мертебе ыраазымын. 
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Керээз Зарлыкова 

 

ЖАКЕМЕ 

Жашоонун тартып далай түйшүктөрүн,  

Сен болуп бул өмүрдө мүнүшкөрүм.  

Жетилдип канатымды таптап келдиң,  

Мерчемдеп ашуулардын бийик төрүн.  

 

Төрлөрдү ашып өттүм кыйгап учтум,  

Канаты талыбаган мен бир кушмун.  

Эгиздей өмүр сүрүп болочокто,  

Оболоп менден дагы бийик учкун.  

 

Кең пейил, бала кыял асыл жансың,  

Жубайың ал сапатың кайдан тансын.  

Жутуп ал мүрөгүнөн булактардын,  

Өмүрүң өрттөй жанып асылдансын. 

 

 Аман бол, асыл жарым буурул чачтуу,  

Жашадык, тобо дейин казан-аштуу.  

Биз билип, биз билбеген сырлар көптүр,  

Ашуу көп, дагы алдыда биздер ашчуу.  

 

Айтчы кандай өмүр кечтик алгырым?…  

Тагып турмуш бизге эгиз жарлыгын.  

Мен баарына кайыл болуп келатам, 

Байлап коюп босогоңо тагдырым.  

 

Ысык күндү ысык дедим…күйбөдүм,  

Көңүлүмө эч жамандык үйбөдүм.  

Болдум балким, балдарыңдын апасы,  

Боло алдымбы, күндөй ысык сүйгөнүң?…  

Бишкек 1998 жыл. 
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Фотоархивы 

 

 Германия Демократиялык Республикадагы служба (ГДР) 1972-1974 жылдар. 

 

 

Фрунзе шаары. Үйлөнүү тою    (ГДР) түшкөн сүрөт. 

1973 жыл 5 апрель           Үйлөнгөн тоюнан кийин. 1972-1974 жылдар. 
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