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I. КИРИШ СӨЗ
Бул макала Кыргызстанда жашоо үчүн көчүп 
келген этностук кыргыздардын1, анын ичинен 
Тажикстандан келгендеринин жергиликтүү 
тургундар менен интеграциялашуу маселелерине 
арналды. Алардын Кыргызстанга көчүп 
келгенине 20 жылдан ашык убакыт болсо дагы, 
интеграциялык көйгөйлөрү жоюлбай, жергиликтүү 
калк менен ыңгайлашууда тоскоолдуктар бар. 
Этностук кыргыздардын массалык түрдө көчүп 
келүүсү 1993-жылы башталса, алардын агымы 
бүгүнкү күндө да уланууда. 

Кыргыз Республикасынын аймагына бүгүнкү 
күндө саны жана көйгөйлөрүнүн көптүгү 
жагынан башка өлкөлөрдөн2  көчүп келгендерге 
караганда Тажикстандык этностук кыргыздар 
алдыда. Алардын Кыргызстанга көчүп келүүсүнүн 
агымы жыл санап көбөйүүдө. Статистикалык 
маалыматтарга караганда3 бул тенденция 
мындан ары да уланаарында шек жок. Этностук 
кыргыздардын алды Кыргыз Республикасынын 
жарандыгын алышса, “кайрылман”4 макамын 
алган өкүлдөрү да көп санда. Ал эми эч кандай 

документтери жок, каттого алынбагандары да бар. 

Этностук кыргыздар мамлекет тарабынан 
жетиштүү укуктук жактан колдоого ээ болушканы 
менен айрым социалдык маселелери, т.а. турак-
жак, жөлөк пул ж.б. бар. Жергиликтүү калктын да 
“келгиндер”, “тажиктер”, “жергеталдыктар” деген 
жериген мамилесине кабылышууда. Тажикстандык 
этностук кыргыздарга тиешелүү өзгөчөлүктөргө 
ээ болгон маданияты, каада-салты, сүйлөө 
говорундагы диалектологиялык айырмачылык 
жана алардын жашоо-тиричилигиндеги ислам 
дининин орду интеграциялык жараянга өз 
таасирин тийгизип келет. 

Айрым этностук кыргыздардын 
интеграцияланышына Кыргызстандагы базар 
экономикасынын абалынын орду чоң болду. Бул 
жагдайга алардын эмгекчилдиги, жөндөмдүүлүгү 
да таасирин берди. Бирок, маданий, тилдик 
жана диний өзгөчөлүктөрүндө маселелер бар. 
Интеграцияда бул аспекттердин орчундуулугу 
байкалат. Мындай өзгөчүлүктөрдү таануу, өз-ара 
түшүнүшүү, эркин баарлашуу, майрамдык жана 
күнүмдүк жөрөлгөлөрдү, ырымдарды аткаруу, 
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алака-катыш түзүү, кудалашуу интеграцияга 
олуттуу салымын кошот.

Изилдөөнүн негизги булактарын Чүй облусундагы 
этностук кыргыздардын арасында жүргүзүлгөн 
изилдөөдөгү автордун талаа материалдары, 
архивдик жана статистикалык документтер, 
этнографиялык фундаменталдуу адабияттар, 
массалык-маалымат каражаттарындагы, интернет 
булактарындагы макалалар, интервьюлар, 
блогдор түздү. Талаа материалдарын жыйноо 
2016-жылдын 20-июлунан 10-августуна чейинки 
аралыктагы күндөрү жүргүзүлүп, жалпысынан 
20га жакын этностук кыргыз жана жергиликтүү 
тургундар менен жолугуп, интервью алып, 
алардын жашоо-тиричилиги менен жеринен 
таанышып чыктым.5 Мен талаа изилдөөсү 
үчүн Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы 
Ивановка жана Дмитриевка айылдарын, Аламүдүн 
районундагы Васильевка айылын, Сокулук 
районундагы Сокулук, Жаңы-Жер, Виноградное 
айылдарын, Москва районунун Петровка айылын, 
Панфилов районунун Кайыңды шаарчасын 
тандап алдым. Бул айылдарды тандоонун себеби, 
этностук кыргыздар бул жерлерде массалык 
түрдө, жыш жайгашышкан. Чүй облусундагы 
этностук кыргыздар жалпы республикадагылардын 
болжол менен 50%ын түзүшөт. Айылдар көп 
улуттуу. Ал айылдарда этностук кыргыздар 
менен бирге жергиликтүү кыргыздар, башка 
мусулман улуттун өкүлдөрү (дунган, уйгур, лезгин, 
даргин) жана орус улутундагы адамдар жашашат. 
Ошондой эле, Тажикстандын Мургап, Жерге Тал, 
Ходжент сыяктуу бири-биринен айырмаланган 
аймактарынан көчүп келгендери аралаш турушат6.
 
Маалыматчыларга (информаторлорго) 
арналган суроолор алдын ала түзүлүп, алардын 
көчүп келүүлөрүнүн себептери, бүгүнкү 
күндөгү маданий, тилдик жана диний жактан 
өзгөчөлүктөрү, жергиликтүү кыргыздардыкынан 
айырмачылыктары боюнча интервью алууга 
ылайыкталган.7 Интервью алуу мезгилинде 

кошумча материалдар, тактап айтканда, алардын 
конок кабыл алуу салты, жашоо-шарты, тамак-
ашы, үй буюмдары, кыз-келиндерге берилген сеп 
жана анын өзгөчөлүктөрү боюнча маалыматтарды 
байкоо жүргүзүп топтодум. Этностук 
кыргыздардын уруксаты менен кээ бир жерлердеги 
кол өнөрчүлүк боюнча буюмдарын фото сүрөткө 
тартып алдым. 

II. КЫРГЫЗСТАНГА 
ЭТНОСТУК 
КЫРГЫЗДАРДЫН 
ТАЖИКИСТАНДАН КӨЧҮП 
КЕЛҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ 
СЕБЕПТЕРИ
Массалык маалымат каражаттарында берилген 
жана Тажикстандык кыргыздар жөнүндөгү айрым 
эмгектердин8, ошондой эле өз изилдөөмдүн 
жыйынтыгына караганда, Тажикстандык этностук 
кыргыздар Кыргызстанга төмөнкү негизги 
себептерден улам көчүп келишкен: 

1.  Тажикстандагы 1993 (5-май) –1997 (27 июнь) 
- жылдардагы жарандык согуш мезгилинде 
“качкын” катары; 

2.  Тажикстандагы оор социалдык-экономикалык 
абал жана жумушсуздуктун айынан “мигрант” 
катары (убактылуу келип иштеп, кайра 
Тажикстанга кайтып турушкан); 

3.  Жергиликтүү чиновниктердин кысымы жана 
Тажикстандагы тажиктештирүү жараянынын 
натыйжасында “кайрылман” катары.9

1993-жылга чейин, Совет доорунда деле 
Кыргызстандын аймагына көчүп келгендери 
болгон. Бирок, алар массалык мүнөзгө ээ эмес 
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жана айрымдары кайра туулуп өскөн жерине 
кайтып кетишкен. 

Массалык көчүп келүүнүн биринчи этабы 
болуп Тажикстандагы 1993-1997-жылдары оор 
кесепеттер менен коштолгон жарандык согуштун 
мезгилинде «качкын» катары баш калка издеп 
жер которуулары эсептелет. Алар Бириккен 
Улуттар Уюму тарабынан атайын “качкын” 
статусуна ээ болушкан. БУУнун маалы`маты 
боюнча Тажикстандагы жарандык согуштун 
кесепетинен Кыргызстанга келген качкындардын 
саны 16 миңден ашкан. Миграция министрлиги 
качкындардын жалпы саны «жарандык согуш» 
мезгилинде 20 миңден ашканын берет.10 Этностук 
кыргыздар баш калка издеп Кыргызстанга 
көчүүгө аргасыз болушканын жана көп сандагы 
боордоштор жер которгонун интервью убагында 
ырасташат.11 Кыргызстандагы тажиктер коомунун 
президенти Абдухалим  Раимжанов: “Кыргыз 
Республикасы Тажикстанда жарандык согуш 
болгон убакта 40 миңден ашык качкындарды өз 
тууганындай кабыл алып, 2001-жылы “качкын”  
статусу берилсин деген Кыргыз Республикасынын 
Президенттин указы чыгып, көпчүлүгү өздөрүнүн 
күбөлүктөрүн алышкан. Согуш учурунда 
Тажикстанга Кыргызстан жардам бергендей 
эч кайсы бир өлкө жардам берген жок,” деген 
пикирин билдирген.12 БУУнун Качкындар боюнча 
Жогорку Комиссары Садако Огата айымдын 
1997-жылы Кыргызстанга атайын келиши 
да качкындардын санынын көптүгүнөн жана 
көйгөйлөрдүн орчундуу экендигинен кабар берет.13

 
Кыргызстанга качууга аргасыз кылган бул кандуу 
окуяны эскерген этностук кыргыз аксакалдары 
каргашалуу күндөрдү көздөрүнө жаш алуу менен 
эскеришип, бир ооздон “качпаска аргабыз калбай 
калган” дешет. Тажикстандан Кыргызстанга качкан 
этностук кыргыздардын короо-жайы, мал-мүлкү 
калып, балдар, аялдар, картаң карыялар менен тоо 
таяна качып барып жашынышкан. Согушчандар14 
айылга басып кирип, качууга жетишпей же качууга 

дарманы жок айрым бечараларды атып таштап, 
үй-мүлктү тоноп  баса беришкен. Бир канча күн 
жашынып жаткандан кийин, кайра айылга барып, 
оокат кылалы дешсе, согушчандар кайра келип, 
калгандарын курал менен коркутууга киришишкен. 
Үрөй учурган мындай көрүнүштөн кийин 
Кыргызстанды көздөй качууга аргасыз болушкан.15 
Жалпысынан жарандык согуштун кесепетинен 
Тажикстандан коңшулаш өлкөлөргө 200 миңге 
жакын “качкын” жер которууга дуушар болгон.16

Экинчи, этностук кыргыздардын айтуусунда, 
алар Тажикстандагы жарандык согуштан кийинки 
оор социалдык-экономикалык кырдаалдан жана 
жумушсуздуктун айынан эмгек мигранты катары 
келип, кийин Кыргызстанда биротоло жашап 
калышкан. 

Тажикстандагы жарандык согуш постсоветтик 
мейкиндиктеги бирден-бир эң чоң согуш болуп, 
кан төгүү менен коштолгон жана көптөгөн 
адамдардын өмүрү кыйылган. Жарандык согуш 
көптөгөн көйгөйлөрдү жаратып, абдан катаал 
социалдык-экономикалык натыйжага алып келген. 
Жумуштун жоктугунан жаштар сезондо (жаз, жай 
айларында) Кыргызстанга, Россияга, Казакстанга 
башка тажикстандыктар сыяктуу эле иш издеп 
чыгып кетишкен. Көпчүлүгү тааныштарынын, 
туугандарынын аркасы менен Кыргызстанга келип 
ар кандай шартта жумуштарды аткарып, аз-аздан 
акча таап, кайра Тажикстанга кайтып турушкан. 
Айрымдары Кыргызстанда жылдап иштеп, орун-
очок таап, калып калышкан. Кыргызстандан 
туруктуу жумуштун табылышы менен көптөгөн 
этностук кыргыздар биротоло калууга бел 
байлашкан.17 

Үчүнчү, этностук кыргыздардын Кыргызстанга 
жер которуусуна бир жагынан Тажикстандын 
жергиликтүү чиновниктеринин аларга карата ар 
тараптуу кысымдары, тажиктештирүү саясаты 
түрткү берсе, экинчи жагынан Кыргызстан 
жанан Тажикстан мамлекеттеринин ортосунда 



4     Плюрализм боюнча глобалдык ой-пикир Плюрализм боюнча глобалдык борбор 

Кыргызстандагы этностук кыргыздардын интеграция маселелери: Тажикистандан көчүп келген кыргыздар

достук, өз ара жардамдашуу сыяктуу бир канча 
документтерге, анын ичинде жөнөкөйлөтүлгөн 
тартипте Тажикстандын жарандыгынан чыгып, 
Кыргызстандын жарандыгын алуу укугун берүү 
жөнүндөгү макулдашууга18 кол коюлганы бирден-
бир себептерден болгон. Бул келишим  кыргыздар 
үчүн өтө жагымдуу жаңылык катары кабыл 
алынган. Анткени, бул мезгилде Тажикстандын 
жергиликтүү чиновниктери тарабынан 
кыргыздарды акырындык менен кысымга ала 
башташкан көрүнүштөр көп каттала баштаган 
эле. Мисалга алсак, жергиликтүү бийликтин 
жетекчилеринин салыкка байланышкан буйругу 

19, мектептерди тажик тилине өткөрүү, жер-суу 
аттарынын тарыхый аталышын жаңыча, тажик 
тилинде атоо20 ж.б.   кыргыздарга карата кысым 
катары кабылданган. Шахристан районунун 
Бөрүгөн (Бураган) айылынан көчүп келген 
этностук кыргыздар жергиликтүү чиновниктердин 
кысымынан улам Кыргызстанга массалык жер 
которууга аргасыз болушканын жашырышпайт.21 

Этностук кыргыздардын Тажикстандан 
Кыргызстанга жер которуусуна жардам 
берген Тайтөрө Батыркулов деген кыргыз 
аксакалы болгон.22 Ал өзү жарандык согуштун 
кесепетинен 1996-жылдын башында качкын 
катары Кыргызстанга келген. Батыркулов 
кыргыз-тажик коомчулугуна белгилүү, көптөгөн 
жылдары кыргыз-тажик маданий байланыштарын 
изилдеген окумуштуу, котормочу (Ч.Айтматовдун 
“Саманчынын жолу” повестин тажик тилине 
которгон), Тажикстандын “Достук” (Дости) 
орденинин ээси, Улуу Ата-Мекендик согуштун 
ардагери болгон чыгаан инсан эле.23 Кыргызстанга 
келгенден тарта этностук кыргыздардын таламын 
талашып, аларды документтештирүүгө, айылдарга 
жайгаштырууга өз салымын кошкон. Кийин 
2000-жылдардын башында Тайтөрө аксакал 
Тажикстанда жашаган этностук кыргыздарды 
чогултуп, “кайрылман” катары, тактап айтканда, 
тарыхый мекенине ыктыярдуу көчүп келген 
этностук кыргыз катары массалык түрдө 

Кыргызстанга алып келе баштаган. 

Этностук кыргыздардын Кыргызстанга көчүп 
келүүсүнүн өбөлгөсү катары кыргызстандык 
чиновниктердин Тажикстанга иш сапарга барганда, 
аларды Кыргызстанга чакырып, “жарандык 
беребиз”, “жер беребиз” деген сыяктуу убадаларын 
эсептөөгө болот. Анткени, Мургаптан көчүп келген 
этностук кыргыздар “Ата Мекениңерге кайтсаңар 
болот, өкмөт жардам берет” деген кыргызстандык 
айрым чиновниктердин сөзүнө ишенип көчүп 
келүүгө бел байлашкан.24

2004-жылы Кыргызстан этностук кыргыздарга 
жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык берүү 
боюнча ички мыйзамдарын жакшыртып, аларга 
кам көргөнү менен миграциялык саясат жолго 
коюлбай калган. Кыргыз Өкмөтү тарабынан 2007-
жылы атайын программа кабыл алынып, мурдагы 
“качкын”, “мигрант” терминдери “кайрылман”, 
“Кыргыз Республикасынын жараны” статустары 
менен алмаштырылган. Бүгүнкү күндө Чүй 
облусундагы  кыргыздардын дээрлик көпчүлүгү, 
тактап айтканда 80%  Кыргыз мамлекеттик 
паспортун алышкан.25 

III. ЧҮЙ ОБЛУСУНДАГЫ 
КЫРГЫЗДАРДЫН 
ДЕМОГРАФИЯЛЫК АБАЛЫ 
Кыргыз мамлекети көз каранды эместикти алган 
жылдан (1991-жыл) тарта тынымсыз жүрүп 
келген миграциялык жараяндар өлкөдөнүн 
этностук курамынын кескин өзгөрүшүнө алып 
келген. Алсак, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 
акыркы 20 жылдын ичинде кыргыздардын саны 
20% га (52,4% дан  72,2%га) чейин көбөйгөнү 
белгилүү.26 Бул пайыздык көрсөткүчтө этностук 
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кыргыздардын Кыргызстанга көчүп келүүсүнүн өз 
орду бар. 

Чүй облусуна көчүп келип отурукташкан этностук 
кыргыздардын 2015-жылга карата жалпы 
санын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Миграция кызматы 24024 адам десе, 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча агенттигинин 
маалыматы боюнча 30356, ал эми жаңыдан 
түзүлгөн “Этностук кыргыздардын Ассоцияциясы” 
коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча 34618 
адам болуп саналат.27 Чүй облусундагы этностук 
кыргыздардын санын азырынча төмөндөгүдөй 
берүүгө болот: Панфилов районунда 2809, Москва 
районунда 6996, Жайыл районунда 197, Сокулук 
районунда 10915, Аламүдүн районунда 5823, 
Ысык-Ата районунда 4363, Чүй районунда 3485 
адам.28 Сары-Өзөн Чүйдө башка өлкөлөргө 
караганда Тажикстандан көчүп келген этникалык 
кыргыздардын саны бир канча көбүрөөк. 

Изилдөөдө белгилүү болгондой, Чүй облусундагы 
этникалык кыргыздардын уруулук курамын кесек, 
жоокесек, актачы, тейит, кыдыршаа, бостон, 
кыпчак, найман урууларынын өкүлдөрү түзөт. 
Этнографиялык булактарда жогорудагы уруулардан 
тышкары Тажикстанда аз санда нойгут, кызыл аяк, 
таз  урууларынын өкүлдөрү жашап келишкен.29 
Бул уруулардын баардыгы жалпысынан “ичкилик” 
уруу тайпасына кирет.Чүй облусундагы айылдарды 
кыдырып изилдөөнүн жыйынтыгында күбө 
болгондой, ошондой эле  кыргыздардын дээрлик 
көпчүлүгүнүн пикирине ылайык,  кыргыздар 
бул аймакка төмөндөгү жагдайлардан улам 
отурукташып калышкан:

Көп улуттуу айылдар жана анда жашаган орус, 
немис, украин сыяктуу башка улуттар көчүп кете 
башташкандыктан үйлөрүн арзан баада сатышкан 
(1989-жылдагы Кыргызстандын калкын каттоодо 
Чүй облусунда орустар 41,55%, немистер 9,02%, 
украиндер 5,47% түзүп турган30);

Чүй облустук мамлекеттик администрация 
башчысы – губернатору качкын этникалык 
кыргыздарга колдонулбай калган эски имараттарды 
убактылуу баш калка катары убагында чечип 
берүүсү;31

Дыйканчылык кылууга ыңгайлуу жерлердин 
бат табылышы (сатып алышкан, ижара түрүндө 
пайдаланышкан), жана түшүмдү сатуунун 
жеткиликтүү болушу;

Бишкек шаарына жакын болгондуктан жалданма 
жумуштарды табууга иштөөгө мүмкүнчүлүк 
түзүлүп, документтерди алуу сыяктуу ж.б. 
маселелерди чечүүгө оңтойлуу болгон.

Бирок, мындан башка туугандарына, туруктуу 
мамлекеттик иштин жана убактылуу жалданып 
иштегенге жумуштардын табылышына билим 
алууга, ж.б. жагдайларга карап Чүй бооруна көчүп 
келгендери да бар. 

IV. ЭТНОСТУК 
КЫРГЫЗДАРДЫН 
ИНТЕГРАЦИЯЛЫК 
ЖАРАЯНЫНЫН ЖАЛПЫ 
МАСЕЛЕЛЕРИ
Бүгүнкү күндө өлкөдө кыргыздарды коомго 
аралаштыруу, интеграциялоо көйгөйлөрүн 
чечүүнүн туура багыттары аныкталбай жатышы 
алар менен жолугушууда байкалды. Анткени, 
алар документке ээ болуп, тактап айтканда 
“кайрылман” макамын, жарандык алышканы менен 
социалдык маселелер чечилбегени аз келгенсип, 
жергиликтүүлөрдүн жериген мамилесине 
кабылышып, жашаган аймактарындагы коомдук 
турмушка толук аралаша албай келишет. 
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Изилдөөдө келип чыккан жыйынтык менен аларды 
коомчулукка интеграциялоонун маселелерин эки 
топко бөлүп кароо келип чыкты. 

Биринчиси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
тарабынан жүргүзүлгөн  этностук кыргыздарды 
коомго аралаштыруунун саясий-укуктук жана 
социалдык иш-чараларынын маселелери. 

Экинчиси,  этностук кыргыздардын жергиликтүү 
калк менен интеграциялоонун маданий, тилдик 
жана диний аспектилеринин маселелери. 

Кыргыз Республикасынын бийлик өкүлдөрү  
этностук кыргыздарды укуктук жана социалдык 
жактан интеграциялоо үчүн мыйзамдар32, 
программалар33, нормативдик-укуктук актыларды 
иштеп чыгып, бекитип, коомчулукка жарыялаган. 
Бул документтерде “кайрылман” макамын, 
“жарандык” (паспорт) берүү, анын негизинде 
каттоо, эсепке алуу, ишке кирүүгө, окууга укук 
алуу ж.б. негизги кадам катары каралган. 

Макамдар берилсе да, социалдык маселелерди 
жоюу каржылык жагынан аксап, айрымдары такыр 
чечилбеген бойдон калган. Этностук кыргыздар 
өздөрү да “кайрылман” макамына ээ болушканы 
менен, аны терең пайдалана алышпай, кээ бири 
пенсия, жөлөк пул алуу жана медициналык жактан 
камсыздандыруу сыяктуу социалдык колдоодон 
куру калышкан. Мунун себеби ар тараптуу. 

Жергиликтүү айыл өкмөттөрдө атайын этностук 
кыргыздарга арналган түшүндүрүү, көнүктүрүү, 
коомго аралаштыруу иштерин жүргүзүү үчүн 
программасы, иш планы иштелип чыккан эмес. 
Социалдык кызматкерлер да алардын абалын 
жакшы түшүнбөй келишет. 

Чүй облусундагы этностук кыргыздардын 5%га 
жакыны убагында мамлекет тарабынан жер 
тилкеси менен камсыз болушкан. Бүгүнкү күндө, 
өз каражаттарына айылдардагы бош калган 

үйлөрдү сатып алып, оңдоп-түздөп жашашууда. 
Бирок, айылдарда батирлерди убактылуу ижарага 
алып жашканы жүздөп саналат. 

Этностук кыргыздардын айрымдары 
1990-жылдары “качкын” катары жер которуп 
келишкенде бош турган бала бакча, оорукана 
имараттарына жайгашышкан. Ушул күнгө чейин 
ошол жерде жашап жаткандары бар.34 Алсак, 
Ивановка айылында 1993-жылы эле көчүп келген 
45 үй-бүлө “качкындарга” деп эски оорукананын 
имараты берилип, аны жеке менчикке чыгарып 
берүүгө документтер даяр болуп калса дагы, ушул 
күнгө чейин аягына чыкпай уланып келгенин 
айтышты.35 Убактылуу батирлеп жашоо этностук 
кыргыздардын айрымдарынын социалдык 
абалынын андан ары начарлап, жакырланып 
кетишине да түрткү болууда. Тажикстандын 
Мургап районунан көчүп келген кайрылман 
Жоробекова Гүлбайрага таандык саптар:

Болот деп бизге чоң жөлөк,  
Боор тартып келсек бул жакка,
Бир боор деп эч ким тартпады, 
Бейдарек калдык ара бөк.36 

Этностук кыргыздарда турак-жай маселеси жолго 
коюлбагандыктан айылдарда 2-3 үй бүлө бир чакан 
үйдө (кичине бөлмөлөрдө) батирлеп жашашат. 
Мындай “чоң үй-бүлөнүн” чогу жашоосу айласыз 
иш болгон.37 Болбосо, кыргыздардын салты 
боюнча, атасы уулун үйлөндүргөндөн кийин 
өзүнчө үйгө бөлөт.

Этностук кыргыздардын көпчүлүгү мамлекеттик 
жергиликтүү бийликтин көңүл кош мамилесин 
айыпташат. 

Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту 
“кайрылмандар” боюнча атайын изилдөөлөрүн 
жарыялап, өлкөгө сырттан келген  кыргыздардын 
коомго аралашуусу солгун экенин маалымдаган.38 
Мында эксперттер негизинен укуктук, социалдык 
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көйгөйлөргө жакшы токтолушкан. Мисалга алсак, 
көчүп келгендер укуктук сабатсыздыктын айынан 
убагында каттоого турушпагандыгынан пенсия, 
пособие ж.б. социалдык колдоодон куру калып, 
коомчулуктан четтеп, мамлекеттин көмүскөдө 
калып жатышканын  айтышкан.39 Профессор А. А. 
Асанкановдун айтымына караганда, мамлекеттик 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын этностук кыргыздарды өз убагында 
эсепке алуу жана көзөмөл кылуу механизми жок 
болгондуктан, алар мамлекет тарабынан болгон 
гумандуу саясатты да аксатып жатат.40 

Этностук кыргыздардын укуктук жана 
социалдык көйгөйлөрдү жеринен чечүүнү 
көздөп, 2014-жылдын декабрь айында 
“кыргыздардын Ассоциациясы” коомдук 
бирикмеси түзүлүп, жетекчилигине  Музаффар 
Абдуллаев дайындалган.41 Бул демилге этностук 
кыргыздардын өздөрү тарабынан көтөрүлгөнү 
менен, мамлекет үчүн аларды интеграциялоого 
арналган программаларын ишке ашыруу 
үчүн оңтойлуу жагдай түзүлгөн. Анткени, 
бул коомдук бирикме ар бир айылда, райондо 
өзүнүн координаторлорун шайлап, мамлекеттик 
органдар менен тыгыз байланышта иштей 
баштаган. Коомдук бирикменин максаты этностук 
кыргыздарды бийлик менен байланыштыруу, 
жергиликтүү эл менен ыңгайлашууга жардамдашуу 
жана негизги көйгөйлөрүн жеринен чечүүгө 
көмөктөшүү болгон.42 Коомдук бирикменин 
демилгеси менен 2016-жылдын 3-февралында  
этностук кыргыздардын интеграция көйгөйлөрүнө 
арналган республикалык масштабда атайын 
конференция уюштурулган.

Социалдык маселелерди (турак-жай, үлүш жер, 
аз камсыз болгондорго жөлөк пул берүү) чечүү 
үчүн көп суммадагы акча каражаты талап кылынат. 
Мындай көйгөйлөрүн чечүү үчүн 20 жылдан 
ашык убакыттан бери мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен атайын  кыргыздарга (кайрылмандарга) 
багытталган акча-каражаты каралган эмес. Ал 

эми мурда кабыл алынган программаларды ишке 
ашыруу донорлор тарабынан берилген каражаттын 
негизинде каржыланаары белгиленген.43 

Ошондуктан кыргыздардын социалдык маселелери 
чечилбегендиктен көпчүлүгү жакыр жашашат. 
Этностук кыргыздардын социалдык абалыалардын 
башка айылдаштарынан тартынууга, корунууга 
алып келген жагдай болуп, интеграциялык 
жараянга терс таасирин тийгизүүдө. 

Маданий аспекти 

Этностук кыргыздардын интеграция 
маселелеринде социалдык көйгөйлөрдөн 
сырткары алардын жергиликтүү коомдоштукка 
ыңгайланышуусунун башка маселелери бар. 

Этностук кыргыздарды боордош, улутташ катары 
кароонун ордуна, жергиликтүүлөр салттык 
маданиятына, сүйлөө өзгөчөлүктөрүнө жана 
диний ишенимине карап “келгиндер”, “тажиктер”, 
айрым учурда гана “жергеталдыктар” деп тергеп, 
жээрип келишкен көрүнүштөр катталып эле келет. 
Алардын жергиликтүү калк менен ынтымактуу 
алака түзүүсү, интеграциялоо маселелери, 
көйгөйлөрү Өкмөттүк деңгээлде каралбагандыктан, 
ал маселе бойдон келе жатат. 

Маданий аспектте карасак, этностук кыргыздардын 
жергиликтүү кыргыздар менен аралашып, 
коомдо бирдей улуттук, укуктук аң-сезим менен 
жашоосуна тоскоолдук жаратып жатканы алардын 
материалдык маданиятындагы буюм-тайымдардан, 
салт-санаа, үрп-адат, ырым-жырымдарындагы 
өзгөчөлүктөрдөн даана байкалып турат. Мындай 
өзгөчөлүктөр изилдөө мезгилинде белгилүү болду. 
Негизинен, маданияты Кыргызстандын түштүк 
аймагындагы ичкилик уруулары жыш жайгашкан 
аймактарга (өзгөчө Баткен аймагы) окшошураак 
келгени менен, жеке өзгөчөлүктөргө ээ экендигине 
күбө болдум. Аларда памирлик, кытайлык 
кыргыздар менен бир бүтүндүктү бере алган көөнө 
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салттык көрүнүштөр көп сакталган. Ошондой 
эле тажик элинин маданиятынын, ислам дининин 
күчтүү таасирин ачык байкалат.

Кыргызстандын түштүк аймагын изилдеген 
окумуштуу К.И.Антипина ичкилик 
кыргыздарынын материалдык маданияты 
өзгөчөлөнүп тураарын жана өзбек, тажик 
элдеринин маданиятынын таасири жакшы 
экендигин белгилеген. Окумуштуу ичкилик 
урууларында кыргыздарга тиешелүү материалдык 
маданияттын бир топ эски элементтери бар 
экендигин жана аларда мындай байыркы 
элементтер Чыгыш Түркестанда же алардын 
көпчүлүгү көчмөн малчылардан бөлүнүп, 
изоляцияланып өз алдынчалыгын сактап жашашы 
менен байланыштуу болушу мүмкүн экендигин 
берет.44 

Этностук кыргыздардын басымдуусу ичкилик 
урууларынын өкүлдөрү болгондуктан жана тажик, 
өзбек элдери менен аралаш жашашкандыктан 
маданиятында өзгөрүүлөр, этносоциологиялык 
өнүгүүлөр байкалат. Заттык маданиятка караганда, 
рахний маданиятта, анын ичинен каада-салтында 
жергиликтүү кыргыздардыкынан бир топ 
айырмачылыктар бар. 

Этностук кыргыздарда бала төрөлгөндө азан 
чакырып ат коюу бекем кармалганы менен, 
кыргызчага караганда исламга тиешелүү, 
тажиктешкен аттар басымдуу. Алар балдарга 
ат койгондо заманга жараша ыймандуулукту, 
сабырдуулукту алып жүрсүн деген ойлор, 
тилектер менен курандан алынган жана ислам 
динине берилген белгилүү адамдардын аттарында 
коюшат.45 

Кыргызстандагы кыргыздарда адам аттары кайсы 
бир мааниде, кандайдыр бир окуяны, тилекти, 
максатты түшүндүргөн, оңой чечмеленген, 
ысымы аркылуу анын төрөлгөн мезгилин, өздүк 
белгилерин, айрым элдик ырымдарды билүүгө 

болот. Мен экспедиция мезгилинде жолугуп, 
таанышып, пикир алышкан кыргыздардын 
эркектеринин аттары исламга байланышкан же 
арабча, айрымдары тажиктешкен. Мисалы: Абдил-
Ахат, Бахадур, Абдували, Абдуманап, Мустафа, 
Сайфулло, Хайрулло, Убайдулло ж.б. Мындай 
аттар Чүй кыргыздары үчүн өөн учурайт жана 
жергиликтүү кыргыздарда кездешпейт. Ал эми 
аялдардын, кыздардын аттарында айырмачылык аз.
 
Бүгүнкү күндө этностук кыргыздарда балдарды 
сүннөткө элдик аксакалдар же убактылуу Бишкек 
шаарына келген арабдар отургузушат. 46 Арабдар 
шариаттагы бала отургузуунун туура эрежесин 
билишет деген түшүнүк менен балдарын аларга 
ырымдатышат. Ивановка айылында жашаган 
жергеталдык  кыргыз Исаков Абдрахман гана врач-
хирург катары да, мусулман катары да  балдарын 
сүннөткө олтургузуп берет. Этностук кыргыздар 
медицинага жана шариатка жакын адам катары бул 
адамга көп ырымдатышат. 

Мургап, Жерге-Тал кыргыздарында үйлөнүү 
үлпөтүндө чач кеп жана келек (каляк, элечек) 
кеңири колдонулуп келген. Б. Х. Кармышева 
жергеталдык кыргыздардын чач кебин 
төмөндөгүдөй бөлүштүрөт: маңдай (алдыңкы 
бөлүгү), жаак (кулактарын жана моюндун бир 
аз бөлүгүн жабат), куйрук (арткы бөлүгү болуп, 
жазы тасма бел курга чейин түшүрүлөт).  Келек 
(элечек) баш кийими чач кеп, кыргак, дүрия 
жоолуктан туруп, колуктуга кийгизилген.47  
Бүгүнкү күндө да Кыргызстандагы этностук 
кыргыздарда кыз узатуу каадасында чач кепти 
кийгизип, келекти ороп, белине атасы (эгер атасы 
жок болсо атасынын эркек бир туугандары) жоолук 
байлап ага нан бекитип коюшаары кездешет.48 
Мындай ырым барчылыктын белгиси болгонун 
этнограф Н.Момунбаева жазган.49 Бүгүнкү күндө 
Кыргызстандагы этностук кыргыздардан чач кеп 
бар экенин айтышканы менен изилдөө убагында 
жолуктура албадым.
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Кыргызстандагы этностук кыргыздарда колукту 
кайненеси менен көрүшүүсү өзүнчө каада менен 
өтүп, келини өз колу менен кооздоп сайма сайган 
жоолуктутарды (кол жоолук) конокторго белек 
кылган. Ходженттен, Жерге Талдан келген 
этностук кыргыздарда мындай  кол жоолуктар 
сакталып турат. Ал кымбат кездемеден даярдалып, 
четине түймө аркылуу ишке ашырылган 
кооздуктар, чачылар түшүрүлгөн. Кыздарына да 
мындай жөрөлгөнү үйрөтүп кол жоолуктарды 
даярдатып жатканын кошумчалашты.50

Сокулук районундагы этностук кыргыздарда 
үйлөнүү салтына арналган кыз-келиндердин 
себи өзгөчө орунга ээ экендигин айтышты. Мен 
барган Сайфулло Ташбековдун үйүндө бир 
бөлмөнүн капталы толо сепке арналган жүк 
жыйылган. Андагы колго сайылган сайманын 
(этностук кыргыздар “кеште” деп аташат) “басма 
сайма”, “илме сайма” аркылуу ишке ашырылган: 
“жакандос” (жер төшөк), “жаздык” (узун саймалуу 
жаздык), “балыш” (кыска, саймалуу жаздык), 
“кол жоолук” (ортосунда саймасы бар, чекелери 
түймө менен ишке ашкан), “байпак” (атайын 
күйөө балага арналган) жана “жоолуктар” сыяктуу 
буюмдардын бир канча түрлөрүн көрсөтүштү. Уз 
Ташбекова Дилбар өзү кыздарына арнап жасап 
жаткан балыштын саймасы менен тааныштырып 
жатып, аны шибеге менен ишке ашыраарын, 
көбүнчө табак оюм басымдуулук кыларын 
жана анда өсүмдүктөр мотивиндеги көчөттөр 
(талаа гүлдөрү) колдонулаарын көрсөтүп берди. 
Анын айтымында кыздын себи үчүн энеси да, 
кызы да жоопкерчиликтүү. Кайындары жаңы 
келген келининин иш билгилигин себинен улам 
билишет.51 

Мургапка салыштырмалуу Жерге-Тал 
кыргыздарында кыргыз-тажик аралаш никелери 
да кеңири жайылган. Эгер кыргыз кызы тажик 
жигитке турмушка чыкса, тажиктердин салты 
менен, тажик кызы кыргыз жигитке турмушка 
чыкса кыргыздын салты менен баш кошушканын 

маалыматчы Курбанов Абдил-Ахат ырастайт.52 
Бул этникалык кыргыздардын айрымдарынын 
антропологиялык жактан бир аз өзгөрүүгө алып 
келген. 

Этностук кыргыздарда үйлөнүү тоюна арналган 
“ун элек” (ун элгек) деген жөрөлгөсү кеңири 
колдонулат экен. Бул боюнча изилдөөчү Жээнбай 
Мукамбаев буга токтолот: “... ун – ак пейил, 
токчулук, кенендиктин символу катарында куда-
сөөк адамдардын ийнине гана чачылбастан, тойдо 
союла турган койдун төбөсүнө да, жыйылган 
жүккө, ачыла турган бокчого (буюмдар салынган 
түйүнчөк) да чачылат. Ак түстөгү кийиз же 
ак өңдүү башка бир буюм келиндин алдына 
салынат”.53 Этностук кыргыздар бул жөрөлгөнү 
Кыргызстанда да толук кандуу улантып жатышат. 
Анткени, ал “ырыскы чакырат, барчылыктын 
символу” дешет 

Этностук кыргыздар келин алуу-кыз берүүдө 
өз жердештерине басым жасашат. Айрым 
жергиликтүү кыргыздар менен болгон нике 
байланыштарында келишпестиктер чыкканы 
боюнча маалыматтар чыккан.54

Кыргызстанга көчүп келгенге чейин этностук 
кыргыздарда колуктуну атасы тандап берген 
жана үй-бүлөөнүн эркектери гана кеңешип 
чечишкени көп кездешкен.55 Бул эски салт менен 
балдарын өздөрү билип баш коштурган бүгүнкү 
күнү да сакталып келет. Этностук кыргыздардын 
көпчүлүгүндө кыздын келечек кайынын тандоо 
жана калыңын бычуу ата-энесинин колунда. 

Ислам динин кабыл алуунун жана ага берилүүнүн 
негизинде этностук кыргыздардын каада-
салттарында өзгөрүүлөр көбөйгөн. Салттуу 
жөрөлгөлөр үйлөнүү-үлпөт, жээнтек, жана 
сүннөт сыяктуу  тойлорго караганда өлүк көмүү 
тажыясында бир топ өзгөргөн. 

Этностук кыргыздарда адам каза болгондо боз 
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үй (кыргыз үй) тигүү милдеттүү эмес. Ислам 
динин бекем тутуп калышкандыктан этностук 
кыргыздар өлүктү муздап кала элегинде (бир 
сутканын ичинде эле) жерге берүүгө шашышат.56 
Алар мындай жөрөлгөнү так карманышат. Аны 
Тажикстанда жашап жүрүшкөндө эле колдонушчу. 
Өзгөчөлүгүн шариат мыйзамдары менен терең 
байланыштырышат. Аларда жергиликтүү 
кыргыздардыкындай үчилик, жетилик сыяктуу 
жөрөлгөлөр, көп санда мал союп, келген элдин 
баардыгына эт тартуу, күмбөз тургузуу ж.б. 
колдонулбайт. 

Исламга чейинки салттуу диний ишенимдердин 
жөрөлгөлөрү көп колдонулган Кыргызстандын 
түндүк райондорундагы кыргыздар, өлүктү үч күн 
кармашат. “Өлүктөн тажап туруптурбузбу” деген 
коомчулуктун пикирине баш ийген көрүнүштөр 
бар.57 Өлүк көмүү жөрөлгөлөрүнүн өзгөчөлүгү 
этностук кыргыздар менен жергиликтүү 
кыргыздардын ортосундагы маданий жактан чоң 
айырмачылык болуп эсептелет. 

Этностук кыргыздарда кошок кошуу аз санда 
гана сакталганы менен эркектери өкүрбөйт, бирок 
аялдар боз үйдүн ичинде аз-аздан кошок кошушат. 
Кошок жөнүндө чоң энелеринен уккан айрым гана 
саптарын эстей алышат.58 Кыргызстанда кыргыз 
аялдар мурдатан бери эле өтүп кеткен адамды 
мактоо, даңазалоо, коштошуу иретинде атайын 
“үн чыгарып”, кошокчулар атайын кошок айтышат, 
эркектери тынбай өкүрүп турушат.59 Бул көрүнүш 
жалпылыкка ээ болуп келет. 

Жогорудагы мисалдардан тышкары, этностук 
кыргыздардын маданиятында мейман кабыл алууда 
жана аны коноктоо жөрөлгөсүндөгү жергиликтүү 
кыргыздарга жат болгон көрүнүш бар. Аларда 
мейман келгенде эркек адамдар аялдары менен 
чогуу олтурбайт. Аялдар тамак-аш, чай даярдап 
жана аны дасторконго алып келип берип, чыгып 
кетишет. Мындай жөрөлгөлөр аларда мурдатан эле 
сакталып келе жаткан көрүнүш болгон. 

Этностук кыргыздар менен жергиликтүү калкты 
айрым маараке, той-аштан сырткары жамааттык 
майрам болгон Нооруз майрамы бириктирип 
тургансыйт. Анткени, бул майрамды “элдик 
майрам” катары кабылдашып, жалпы коомчулук 
менен бирге тосуп, сүмөлөк кайнатышат. 

Маданий аспектте этностук кыргыздар менен 
Чүй кыргыздарынын ортосунда айырмачылыктар 
көп катталгандыктан, алар жалпы интеграциялык 
жараянга терс таасирин тийгизүүдө. Жогоруда 
аталган салттардан тышкары күнүмдүк 
турмуштук ырым-жырымдарда, жөрөлгөлөрдө да 
айырмачылыктар кездешет. Кыргыздарда маданий 
алакалардын түпкүлүгү бир уңгуну түзгөнү менен 
этностук кыргыздарда айрым факторлордун (тажик 
салттарынын сиңиши, ислам динини таасири, эски 
жөрөлгөлөрдүн унутта калышы ж.б.). таасиринен 
улам өзгөрүүгө дуушар болгон. Мындай 
өзгөчөлүктөрдүн айынан кээ бир салттык иш 
чаралар жергиликтүүлөрдүн катышы жок, этностук
 
кыргыздарда ич ара өткөрүлүп калат. 

Тилдик аспекти

Этностук кыргыздар ичкилик уруу тайпаларынын 
өкүлдөрү жана алар мурдатан бери эле (Жерге-
Тал, Мургапта жашап жүргөндө) Кыргызстандын 
түндүгүндөгү кыргыздардын тилинен 
айырмаланган диалектте сүйлөп келишкен. 
Ичкилик кыргыздарынын тилин талдаган 
профессор Б. М. Юнусалиев ичкиликтердин ата-
бабалары кыргыздардын негизги өзөгүнөн  (оң 
канат, сол канат кыргыздарынан) бөлүнүп калганын 
жана ичкиликтер диалектинин өкүлдөрү кыргыз 
тилинин калыптануу мезгилинде уруулаштарынан 
өзүнчө жашашканын, же алар түштүк-батышта 
болушканын жана аларга уйгурлардын тилинин 
таасири тийгенин белгилеген.60 Ж. Мукамбаев, 
Жерге Тал кыргыздары бир топ айылдарда 
тажиктер менен аралашып таяке-жээн болуп 
жашашкандыктан тилинде кыргыз-тажик орток 
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сөздөр бар экендигин, бирок ал сөздөр синоним 
катары сөздү байытып, толуктап тураарын берет.61  
Мен изилдөө мезгилинде этникалык кыргыздар 
Кыргызстанда дээрлик 20 жылдан ашык убакыттан 
бери аралашып жашап жаткандарына карабастан 
өз ара сүйлөшүү өз диалектисинде экенине күбө 
болдум. Бирок, өтө аракеттенүү (сыр бербөө 
максатында, кыйналып) менен өз оюн кыргыз 
адабий тилинде түшүндүрүүгө далалат кылышат. 

 Негизинен, тил изилдөөчүлөр диалект сөздөрдү 
белгилүү бир аймакта колдонулган жергиликтүү 
тилдин өзгөчөлүгү катары беришет. Диалектте 
сүйлөгөн адамдардын тилиндеги айырмачылыктар 
кайсыл аймакта, кандай улуттар менен чектеш 
жашашаарын берип тураары шексиз.   

Этностук кыргыздарда бышкан этти бөлүштүргөн 
адамды “бөкөөл”, бөлүнүп табакка салынган этти 
“тан” деп аташат. Байыркы түрк сөздөргө кирген 
эде (эле), жүгөр ( жибер), сүдрө (сүйрө), аач (ач), 
адак (аяк, бут), агыл (мал сарай), турук (жата 
турган жер), алчи (куу, митаам), амач (буурсун), 
арт (ашуу, дабан) ж.б. сакталып калган. Үйлөнүү 
тоюнда бөксөлөмөй, отко тартаар, покчо бов, 
тогуз табак, шакек-жүздүк, дура, ун элгек аталган 
жөрөлгөлөрү колдонулуп келген.62  Изилдөө 
мезгилинде азыркы күнгө чейин бул терминдер 
сакталып келе жатканын бир ооздон айтышты.

Үй буюмдарын атоосунда мындай диалект 
терминдер бар. Мисалы: газамбир (аттиш), супар 
(буурсун), кепкил (тор сүзгү), паңшак (бешилик), 
пайтава (чулгоо), чакчоо (аталгы) ж.б. Түпкү 
уңгусу, сөздүн мааниси жалпы түрк тилдеринен 
болгону менен жергиликтүү кыргыздарга мындай 
сөздөр өөн учурап, тажик тилинде айтылып 
жаткандай кабылданат. Айылдарга барып, 
этностук кыргыздар менен жолугууда жогорудагы 
аталыштарды колдонушаарын айтышат. Өзгөчө 
жогорудагы аталган айылдарга этностук 
кыргыздардын көчүп келиши күн санап көбөйүп, 
улам жаңыларынын келиши өз диалектиндеги 

сөздөрдүн көп колдонулушуна алып келүүдө. 
Бирок, адабий тилде таза сүйлөгөндөрү, оюн кенен 
түшүндүргөндөрү да бар. 

Жерге-Тал, Мургап аймактарындагы мурдатан 
тажиктештирүү саясатынын тымызын жүрүп 
келгенине карабай, кыргыздардын тажик 
тилине толук ооп кетпегендигинин дагы бир 
себеби, Кыргызстан убагында бул аймактардагы 
кыргыз мектептерге окуу китептерин, усулдук 
колдонмолорду жөнөтүп турган. Ошондой 
эле Кыргызстан совет мезгилинде Мургап 
жана Жерге-Тал аймактарындагы кыргыздарга 
кыргыз мугалимдерин байма-бай жиберип, ал 
аймактарда кыргыз тилин таза кармап калууга 
аракеттенген. Этностук кыргыздардын өздөрүн 
да окуучу кездеринде Кыргызстандан барган 
мугалимдер да окутушканын тастыкташат.63 Алар 
Кыргызстандын билим берүү программасы жана 
окуу китептери менен билим алышкан. Мургаптык 
кыргыздар жергеталдыктарга салыштырмалуу 
тажик тилдерине жакын же тажик тилиндеги 
терминдерди көп колдонушпайт. Ошондуктан 
айрым түндүк диалектиндеги сөздөр алар үчүн жат 
эмес. Бирок, жергеталдык кыргыздардын арасында 
айрым сөздөрдү укпаганын жана чечмеленишин 
билбесин айтышты. Себеби, айрымдары 
турмуштун айынан мектепти толук окуган эмес, 
жергиликтүү бийликтин тажиктештирүү саясаты 
бул аймакта күчтүү жана айрымдары тажик 
тилиндеги мектептерде окуп калышкан.

“Бүгүнкү күндө Тажикстанда жашап жаткан 
кыргыздар тажик тилине өтүп, кыргыз тили аз-
аздан колдонуудан чыгууда” дейт  кыргыздар.64 
Тажикстандагы Шар-Туз айылынын жашоочусу, 
аксакалы Дөөлөт Бабай уулу “Азаттык” радиосуна 
берген маегинде, “...менин жээндерим тажик 
тилинде сүйлөшөт, мектепте сабактары тажик 
тилинде өтүлөт” деп кейийт.65 Эгемендикти 
алгандан тарта Тажикстанда кыргыздар жашаган 
баардык аймактарды тажиктештирүү күч алган. 
Бул жараян кыргыздардын Кыргызстанга жер 
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которуусуна негизги өбөлгө да болгон. Анткени, 
эне тилин жоготуп, билбей калуудан чочулашат. 

Ходжент кыргыздары кыргызстандык да, 
тажикстандык да кыргыздардан изоляцияланып 
жашап келгендигине карабастан, кыргыз тилин 
жоготпой келишкен мекенчилдер. Бул аймакта 
өзбек улутунун өкүлдөрү басымдуу болгондуктан 
мектептери балдарды өзбек тилинде окуткан. 
Тажиктештирүү күч экендигине жана өзбектер 
менен аралашып жашагандарына карабастан өз 
тилдерин сактоого далалат кылып келишкен.

Тилдик аспектте кыргыздар жергиликтүү 
кыргыздардын сүйлөө өзгөчөлүгүнө  өтүп, 
интеграция акырындап жакшы жагына ооп 
келе жатканы менен айырмачылыктары көп. 
Өзгөчө жогороку билим албагандары дээрлик өз 
диалектинде сүйлөшөт. Ошондуктан этностук 
кыргыздар бир аз тартынып, жергиликтүү 
кыргыздарга бат аралаша алышпайт. Алар 
иштөөдө (мен жолуккан адамдардын көпчүлүгү 
дыйканчылык кылышат, айрымдары курулуш 
тармагында сезондо иштешет, калганы жалданып 
иштешет) өз алдынча топ-топ болуп аткарышат. 
Тилин, жердигин жашыруу максатында 
баткендикмин (лейлектикмин) дегендери да 
кездешет.66 Аларды көнүктүрүү үчүн атайын 
кыргыз тилинин грамматикасы жана адабият 
боюнча атайын курстар уюштурулган эмес. 

Диний аспектте

Совет мезгилине чейин эле Ферганада ислам 
дини катуу кармалып, калк шариат укуктары 
менен жашашканы тарыхый булактарда көп 
берилет. Анткени, бул аймактар ислам динин 
мамлекеттик дин катары тааныган Орто Азиядагы 
мамлекеттердин толук кандуу территориясы 
болгон. Ислам дини элдин  канына сиңип, 
маданиятына, салт-санаасына, менталитетине 
таасирин тийгизип келген. Кийин Совет бийлиги 
орногондон кийин, атеисттик идеология 

басымдуулук кылып, Тажикстанда исламга 
берилүүгө тыюу салынып келген. Мургап, Жерге 
Тал аймактарында диний Орозо Айт, Курман Айт 
майрамдары майрамдалбачу (башка жерлердей 
эле), эгер бул тартипти бузгандар болсо колхоздогу 
жумушунан да айрылып калган.67 Коммунисттик 
идеология терең таралган.

1990-жылдары Тажикстанда исламдашуу күч 
алган. Ал эмес жарандык согуш мезгилинде 
бийликке каршы чыккан оппозиция өкүлдөрү 
мамлекет саясатында ислам баалуулуктарын 
орнотууну талап кылышкан. Этностук кыргыздар 
ошол мезгилде исламчылар мечитке барбагандарга 
айып салып, баргандарды эшигинен тозуп 
алып тизме боюнча жоктоп тураарын айтышат. 
Жарандык согуш мезгилинде ушул жараяндардын 
таасиринен этностук кыргыздарда исламдашуу күч 
ала баштаган.

Этностук кыргыздар исламдын ханафий мазхабын 
кабыл алышканы менен салттуу диний ишенимдин 
калдыктары дээрлик колдонулбай калган. 
Мисалга алсак, кыргыз Абдил-Ахат Курбановдун 
айтымында, Тажикстандагы кыргыздарда ислам 
динине жат болгон, бирок элдик салтка сиңип 
калган ишенимдердин айрым жөрөлгөлөрү 
кийинки мезгилдерге чейин сакталып келген. 
Ошондой эле Умай эне культу да бар. Жерге-
Тал, Мургап кыргыздарынын эгемендүүлүккө 
чейинки абалын аралап изилдеген Ж. Мукамбаев 
отко табынуунун белгилерин мындай жазат: 
“отко киргизүү – жаңы келген чоочун келинди 
үйдүн духу болгон отко тааныштыруу, аны 
очоктун жанына олтургузуп, от жактыруу, 
отко май салдыруу, отко суу, шорпо төкпөө 
ж.б.”68 Бирок, Кыргызстандагы кыргыздарга 
салыштырмалуу салттуу диний ишенимдердин, 
тактап айтканда анимизм, тотемизм, шаманизм, 
теңирчилик ж.б. жөрөлгөлөрү, ырымдары өтө аз, 
айрым аймактарында эч колдонулбайт. Этностук 
кыргыздар үчүн салттуу диний ишенимдердин 
жөрөлгөлөрү жат эмес болгону менен, алардын 
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каада-салттарында исламдын салттык белгилери 
көп колдонулуп, эски салттык маданият өзгөрүүгө 
дуушар болгон. Улуу муундун өкүлдөрү салттуу 
диний ишенимдердин жөрөлгөлөрүн Тажикстанда 
жашап жүргөндө аз-аздан көрүп калышкан. 
Бүгүнкү күндө, Кыргызстандагы кыргыздарда 
баланы бешикке салып, улуу байбичелердин Умай 
Эне ишенимине тиешелүү болгон ырымдардын 
айрымдарын колдонушканы менен, көз тийүүдөн, 
албарстыдан сактайт деген ишенимде жырткыч 
жаныбарлардын тиш, чүкө, тырмак сыяктуу 
мүчө бөлүктөрүн илип коюшканы массалык 
колдонулбайт. 69 

 Жергиликтүү кыргыздарда бүгүнкү күнгө чейин 
өлгөндөрдүн жана ата-аба арбактарына болгон 
ишеним сакталып, “арбак колдойт”, “арбак 
ыраазы болсун” деген түшүнүктөр сакталып, 
адам каза болгондон кийин үчүлүк, жетилик, 
кыркы, кара ашы, жылдык ашы деген сыяктуу 
көптөгөн жөрөлгөлөр колдонулуп, күмбөз 
тургузуу салтка айланган. Этностук кыргыздарда 
мындай жөрөлгөлөр колдонуудан калып, күмбөз 
да тургузушпайт.70 Бул көрүнүштөр алардын 
динчилдиги жана маданий салттарынын көбүрөөк 
исламдашып баратышы менен түшүндүрүлөт.71 
Ошондуктан, этностук кыргыздарды изилдөөдө, 
алардын бүтүндөй турмуш-тиричилигинде, 
маданиятында, дининде исламдын таасири күчтүү 
экендиги даана байкалат. 

Дагы бир белгилей турган жагдай, этностук 
кыргыздар жашаган айылдардагы мечиттерде 
көп жолугат. Айылдарда намаз жамаат менен 
(мечиттерде) окулат. Айрымдары мечиттерде 
имамдык кызматта иштешет. Аялдарынын 
арасында хиджаб кийгендери бар. Камышановка 
айылында медресеге барып окуган этностук 
кыргыз кыздардын көп экенин айтышты. 
Улуу муундун өкүлдөрү балдарын, кыздарын 
шариаттын эрежелерин тутууга, медреседен 
билим алууга чакырышат. Алар ислам динине 
толук ыктап, көпчүлүк эрежелерин сактоого өтүп 

алышкан. Мунун баары этностук кыргыздардын 
жашоо-тиричилигиндеги, каада-салтындагы 
өзгөрүүлөрдөн жана ага ислам динин массалык 
жайылышынын орду чоң экендигинен бар берет.

V. КОРУТУНДУ 
Жыйынтыктап айтканда, этностук кыргыздардын 
жергиликтүү калк менен интеграцияланышы 
үчүн мамлекет тарабынан саясий-укуктук жактан 
маселелер жолго коюлуп, тактап айтканда, бийлик 
тарабынан көрсөтүлүүчү алгачкы жардамдар 
берилген. Этностук кыргыздардын 80%дан 
ашыгы жарандык алышып, мамлекеттик паспорт 
менен камсыз болушкан. Бирок, жарандык ала 
албай жүргөндөрү да көп. Социалдык маселелери 
чечилбей келгени менен, базар экономикасына тез 
ыңгайланышып, өз турмушун оңдоого жетише 
башташкан. Жалданып иштөө, дыйканчылык 
кылуу аркылуу тактап айтканда талыбас эмгектин 
аркасы менен тапкан кирешелерине турак-жай 
сатып алышкан. Турак-жайга көпчүлүгү ээ 
болгон. Мамлекет тарабынан айрым гана этностук 
кыргыздарга жет тилкеси бөлүнүп берилген. 
Ошондуктан социалдык-экономикалык жактан 
жай болсо дагы интеграция жүрүп жатат. Алар 
Кыргызстанды өз мекени катары кабылдашып, 
ал эмес өлкөгө армияга баруу, билим алуу 
жана мамлекеттик жумуштарда иштөө ж.б. 
кызмат кылууга даяр мекенчилдер бар.Этностук 
кыргыздар көп жашаган айылдарда маданий, 
тилдик жана диний алаканы жөнгө салган атайын 
концепция жок. Жергиликтүү бийлиги тарабынан 
түшүндүрүү, көнүктүрүү иштери жүрбөгөндүктөн 
этностук кыргыздар коомдоштук менен камыр-
жумур болуп кете элек. 

Статистикалык так маалыматтын жоктугу, эсепке 
алуу системалык эмес экендиги, документтеринин 
жоктугу улам жоюлган социалдык көйгөйлөрдүн 
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кайра чыгышына өбөлгө болууда. 

Этностук кыргыздарды интеграциялоо үчүн 
мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнүп 
берилбей жана квота (турак-жай же ал үчүн жер 
тилкесин берүү, ссуда ж.б) боюнча социалдык 
маселелерди чечүү каралган эмес.

Жергиликтүү кыргыздардын жериген 
мамилесин токтотуу үчүн массалык маалымат 
каражаттары, социалдык тармактар аркылуу 
этностук кыргыздарга карата жакшы көз 
караштагы маалыматтарды таркатуу, алардын 
жетишкендиктерин даңазалоо, чыгармачыл 
инсандарын колдоо жана андайларга өзгөчө көңүл 
буруу каралбай келет.

Мен талдап чыккан интеграциялоонун маданий, 
тилдик жана диний аспекттеги маселелери толук 
изилденип чыкты дегенден алысмын. Бирок, 
кайсы бир деңгээлде Чүй облусундагы этностук 
кыргыздардын интеграцияланышында тоскоолдук 
жаратып жаткан көрүнүштөр, салттар, эрежелер, 
диалект сөздөр, диний ишенимдер боюнча 
маалымат берилди. Мындан ары башка облустагы 
этностук кыргыздарды ошол аймактардагы 
калктын улуттук курамы, салттык, диний, тилдик 
өзгөчөлүгүнө карап изилдөөнү тереңдетип 
улантууга болот.

Инклюзивдүү коом курууда Кыргызстан буга 
чейин дин тутуу боюнча концепциясы сыяктуу 
эле, бири-биринин салтын, тилин сыйлаган, 
аны туура түшүндүрүүгө багытталган салттык 
маданият, тилдик концепцияларын иштеп 
чыгышы зарыл. Концепцияларда плюралисттик 
коом – тактап айтканда көп түрдүүлүктү 
баалаган жана тааныган коом түзүү жана аны 
ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү да каралышы 
керек. Көп түрдүүлүктү сыйлоо аркылуу 
ынтымактуу, бирдиктүү коом куруу тынчтыктын, 
стабилдүүлүктүн орношуна өбөлгө боло алат. 
Мамлекеттин саясатынын негизги багыты 

тынчтык, өнүгүү, тең укуктуулук болгондуктан 
коомдо жарандар бирдей укукта, бири-биринин 
салтын, үрп-адатын сыйлаган, басынтпаган 
инклюзивдүү коомго карай кетиш керек. Мындай 
принциптер этностук кыргыздардын акырындап 
интеграцияланып, коомдо өз ордуларын таап, 
турмуш-шарттарын жакшыртууга мүмкүндүк 
берет. Анткени, коомдо карама-каршылыктын жок 
болушу – бардык мүчөлөрү үчүн бейпилдиктин, 
өнүгүүнүн, ынтымакта жашоонун ачкычы.
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АВТОР

Плюрализм боюнча глобалдык борбор – бул Улуу Даражалуу Ага Хан тарабынан Канада Өкмөтү менен 
биргеликте түптөлгөн эл аралык изилдөө жана билим борбору. Аталган борбор Канаданын көп түрдүү 
жана инклюзивдүү өлкө куруу тажрыйбасы менен шыктанып, плюрализмдин динамикасын түшүнүү 
үчүн жана көп түрдүү коомдордо чогу тынчтыкта жана жыйынтыктуу жашоо куруу алдында турган 
кыйынчылыктарга позитивдүү чечимдерди илгерлетүү үчүн түзүлгөн. Плюрализм өз ара урматтоого 
негизделген көп түрдүүлүккө карата оң маанайдагы жооп катары аныкталат.      


