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Кыргызстандагы саясий жана социалдык-экономика-
лык мүнөздөгү курч маселелер менен катар эле кыргыз 
коомчулугун диний көйгөйлөрү дагы олуттуу мүнөздө түй-
шөлтүүдө. Ар тараптуу көз караш баштаганы талашсыз 
нерсе болуп калды. Тилекке каршы, мунун негизги себеби 
постсоветтик Кыргызстандын официалдуу бийлиги өлкө-
дө болуп жаткан диний ренессанска, анын натыйжасын-
да республика калкынын дээрлик баардыгы тигил же бул 
динге жапырт кирип, же диний агымга башаламан берил-
гендигине карабастан, динди коммунисттердин бийлиги 
учурундагы советтик атеисттик мезгилдеги принциптер 
менен мамлекеттен четтетип, бөлүп келгендигинде. 

Негизги сөздөр: атеизм, коммунизм, ислам дини, 
теология. 

Острые политические и социально-экономические 
проблемы Кыргызстана, наряду с религиозным сообщест-
вом беспокоится о проблемах серьезного характера. Из-за   
разных мнений оспаривать стало нечего. К сожалению, 
это является основной причиной для официального рели-
гиозного авторитета постсоветского Кыргызстана поч-
ти всего населения республики, в результате религиозного 
ренессанса, травмы той или иной религии или религиоз-
ного движения, несмотря на бурный период в советском 
атеистическом коммунистическом правлении от принци-
пов государства. 

Ключевые слова: атеизм, коммунизм, религия ислам, 
теология. 

The acute political and socio-economic problems of 
Kyrgyzstan, along with the religious community, worry about 
serious problems. Because of the different opinions there was 
nothing to dispute. Unfortunately, this is the main reason for 
the official religious authority of post-Soviet Kyrgyzstan almost 
the entire population of the republic, as a result of religious re-
naissance, trauma of a particular religion or religious move-
ment despite the turbulent period in Soviet atheistic communist 
rule from the principles of the state. 

Key words: atheism, communism, islamic religion, theo-
logy. 

Мүмкүн динге карата мындай мамиле атеисттик 
негиздеги тоталитардык коммунисттик идеологияга, 
совет бийлигинин саясатына, совет элинин ментали-
тетине туура болгон чыгаар. Анын үстүнө ал мезгил-
де динди мамлекеттен атеисттик негизде большевик-
тик караөзгөйлүк менен бөлүп, коомго жат нерсе 
катары коомдон чорт кесип, сырткары калтыруу дин-
ди аныгы менен тутуп, ага өтө берилген, ошондуктан 

коммунисттик коомдон обочолонуп күн өткөрүүгө 
бел байлаган чектелүү гана адамдардын тагдырына 
тийиштүү болгон. 

Ал эми азыр болсо динди мамлекеттен мурдакы-
дай эле коммунисттик принциптердин негизинде бө-
лүп салуу менен республиканын постсоветтик бий-
лиги совет доорундагыдай мамлекеттен бир ууч эле 
динчилдерди эмес, өлкөнүн миллиондогон жаранда-
рын бөлүп салып, алардын рухий түйшүгүнө көз 
жумуп, идеологиялык бүлүнүүсүнө кайыл болуп, өз 
алдынча оолактап кеткен. 

Ал эми экинчи жагынан болсо, расмий бийлик 
динди өзүнөн ыксыз обочолонтуу менен диндин 
адеп-ахлактык, моралдык-этикалык, керек болсо 
идеологиялык нарк, маңызын туура баалап, коому-
буздун бакубат турмушу үчүн анын мүмкүнчүлүктө-
рүн натыйжалуу пайдалануунун ордуна аларды 
осолдук менен чанып келген. 

Ушул өңүттөн алсак, мамлекеттик бийликтин 
өлкөнүн билим берүү мейкиндигиндеги исламдык 
билимдин алган ордуна туура баа бербей бир топ 
олуттуу кемчиликтерди кетирип келгенин өзгөчө 
байкоого болот. Биринчиден, мамлекеттен динди 
коммунисттик принципте бөлүп салуу менен өлкө-
нүн официалдуу бийлиги республикада өтө тездик 
менен кеңири кулач жайган, бирок башаламан, са-
патсыз, түшүнүксүз негизде жүргүзүлгөн диний би-
лим берүүнүн маселелерине кол шилтеп, алардын 
абалын, сапатын, мазмунун көз жаздымында калты-
рып койгон.  

Натыйжада өлкөнүн жүздөгөн, миңдеген жаран-
дары, өзгөчө жаштары, өзүлөрүнүн бир топ убакыт-
тарын жана каражаттык ресурстарын коротуу менен 
алган өпчап билимдерин жашоо-турмушта пайдалана 
албай, жада калса алган билимин күбөлөй турган 
мамлекеттик расмий документи жок, (диплом, аттес-
тат) орто жолдо калып жатышат. Себеби официалдуу 
маалыматтар боюнча өлкөдөгү жайнап кеткен 
100дөн ашык медреселерден баштап, 10дон ашык 
Ислам университеттерине чейинки ислам диний окуу 
жайларынын дээрлик баардыгы эч кандай мамлекет-
тик лицензиялары, мамлекет тарабынан жактырыл-
ган окутуу программалары жок эле иштеп келишет. 
Эң негизгиси, алар кандай программалардын неги-
зинде, кандай мазмундагы, эмне идеологиясы бар 
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билим берип жаткандыгы, ал билимдин биздин жа-
рандык коом эле эмес, керек болсо ислам дининин 
кайсы агымдарына жооп берээри мамлекет үчүн 
дээрлик белгисиз бойдон калып келет. 

Ошол эле учурда, исламдык билим берүү масе-
лелери менен байланышкан проблеманын экинчи 
жагы дагы бар. Экинчи проблема болсо, ислам ди-
нинин кыргыз коомчулугундагы күн санап өсүп бара 
жаткан ролуна жана бекемдеп бара жаткан ордуна 
карабастан, анын маселелерин туура тескей ала тур-
ган, керек болсо аны коомдун кызыкчылыгына шай-
кеш нукка сала ала турган, эң эле бери болгондо 
исламдын баа жеткис анык негиздерин элге бурмала-
бай жеткирип, элге туура түшүндүрүп бере ала тур-
ган атайын билимдүү, профессионал адистерди даяр-
доо иши мамлекет тарабынан колго алынбай келген-
дигинде. 

Эгерде өлкөдө исламдын негиздерин, анын ар 
кыл маселелерин жеткиликтүү өздөштүрүп, мыкты 
билген адистер болгондо, алар коомчулукка ислам 
дини боюнча туура билим жана маалымат бергенде 
ислам дининин тегерегинде Кыргызстанда болуп 
жаткан опурталдуу түшүнбөстүктөр менен катачы-
лыктар опурталдуу деңгээлге жетмек эмес. Маселен, 
эң жөнөкөй келген, бирок коомдо көптөгөн өйдө-
төмөн проблемаларды пайда кылган ислам жана 
кыргыз мусулмандарынын өзүн-өзү алып жүрүү ма-
селелерин алалычы. Ислам динин туткандыкты бил-
дириш үчүн сөзсүз же арабча, пакистандыктарча 
кийине калыш, же сербейтип сакал коюп жүдөп-ка-
кап жүрүштүн канчалык зарылдыгы бар. Россия, 
Түркия, Европа жана Америка мусулмандарында 
мындай ээлирип-эрчимелик, аша чапкан жасалмачы-
лыктар жок. Керек болсо феодалдык-патриархалдык 
доордо, ушул эле ислам дини үстөмдүк кылып тур-
ган өткөн кылымдарда кыргыздар ата-бабадан келе 
жаткан, жашоо-шартка ыңгайлашкан жана жараты-
лыш-чөйрөгө шартташкан өз кийим-кечеги, жашоо 
образы менен мусулман болуп келгени тарыхый 
чындык эмес беле. 

Албетте, мындан дагы орчундуу маселелер бар. 
Алсак, диний аң-сезими, диний түшүнүгү, диний көз 
карашы, диний маданияты жетишээрлик деңгээлде 
калыптанып боло элек кыргыздар ислам дининин 
кайсы агымы, бутагы, тайпасы экенин билип-билбей 
эле шектүү даваатчылардын, чала сабат молдолор-
дун, же тескеринче исламдагы тигил же бул агым-
дын кызыкчылыгын көздөгөн, миссионерлердин ар-
тынан ээрчип, түшүнбөстүктүн туңгуюгуна кирип 
бараткансыйт. Ал эми айрым кыргыздар исламдын 
түркиялык, аравиялык, пакистандык же болбосо те-
ңирчиликке жуурулушкан жергиликтүү өзгөчөлүк-
төрүнө ыклас коюу менен бөлүнүп баратса, алардын 
айрымдарын исламдын ортодоксалдык, радикалдык-
экстремисттик же жаңычылдыкка негизделген агым-
дары өзүлөрүнө тартууда. Эң эле кооптуусу – ислам-
ды жамынып алып өтө активдүү иш жүргүзүп жа-
тышкан айрым экстремисттик мүнөздөгү партиялар 
жана топтор өлкөдөгү идеологиялык вакуумду ээлеп 

алуу максаты менен кыргыздардын башын айлантып, 
аларды өзүлөрүнө тартууда. Кыргызстандык   мусул-
мандардын биримдигине, ошонун ичинде Кыргыз-
стандагы исламдык билим берүү маселелери боюнча, 
шек келтире баштаган багыт катары мамлекеттеги 
мусулмандардын этникалык негизде ажырымдыкка 
ык коё баштаганын дагы белгилеп коюш керек.  

Жалпылап айтканда, бир ууч кыргыз мусулман-
дары билип-билбей, сезип-сезбей диний бытыранды-
лыкка берилип, опурталдуу «ливанизация» жолуна 
түшчүдөй болуп тургансыйт. Бул маселедеги абдан 
коркунучтуу жана оор маселе исламдык билим берүү 
иштериндеги кетирилип жаткан калпыстык экени 
маалым. 

Мына ушундай кырдаалда чала сабаттуулукка 
алдырбай же көрпенделик жеке кызыкчылыкка ал-
данбай, же болбосо чет өлкөлүк бирөөлөрдүн кызык-
чылыгын көздөбөй, кыргыз элине исламдын баа 
жеткис асыл негиздерин бурмалабай таза жеткирип 
жана түшүндүрүп бере турган жергиликтүү диний 
аалымдардын жетишсиздиги кабатыр кылат. Логика 
боюнча кайсы гана өлкө болбосун, кандай гана коом 
болбосун сөзсүз түрдө коомдук турмушка өтө зарыл 
керек болгон адистерди өз учурунда окутуп, тарбия-
лап, анан аларды коомдун өсүп-өнүгүшү үчүн, анын 
коопсуздугун камсыз кылыш үчүн пайдаланаары 
мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалы, экономисттер, 
юристтер, мугалимдер, дарыгерлер, элчилер, мили-
ционерлер, аскерлер ж.б.у.с. Эгер бул логикалык 
катарды улантсак, анда Кыргызстандын мамлекеттик 
бийлиги азыркы шарттагы кыргыз коомчулугунун 
абдан курч проблемаларынан болгон дин иштери 
боюнча адистерди даярдоону колго алыш керек эле. 
Тилекке каршы, кыргыз мамлекети эмнегедир дин 
маселелеринин күн санап оорлоп, курчуп, өтө ак-
туалдуу болуп бара жатканына карабастан мамлекет-
тин жана коомдун кызыкчылыгы менен коопсузду-
гун көздөй турган атайын даярдыгы бар адистерди 
окутуп, даярдоого жеткиликтүү маани бербей келе 
жатат. Эгер ушуну эске алуу менен атайын адис-
терди окутуп, даярдоого туура маани бергенде бир 
топ көйгөйлөр жоюлуп, медреселерде, ислам инсти-
туттарында, университеттеринде окутуунун заман-
бап методикасын билген, расмий бийлик тарабынан 
жактырылган программалары бар адистер сабак өт-
мөк. Андан сырткары, Кыргыз Республикасынын 
алдындагы Дин иштери боюнча комиссиясында, 
өлкө коопсуздугун камсыз кыла турган мамлекеттик 
атайын кызматтарда ислам дининин негиздерин, 
араб, фарси тилдерин ислам укуктук нормаларын, 
ислам маданиятын, тарыхын, философиясын, психо-
логиясын ж.б.у.с. билген адистер, эксперттер иште-
мек. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандарынын 
диний башкармалыгынан баштап, айылдык мечит-
терге чейинки диний жайларда дагы ар тараптуу 
жана терең билимдүү, маданияттуу, кадыр-барктуу, 
исламдын күнгөй-тескейин мыкты билген атайын 
даярдыгы бар адис дин кызматкерлери иш алып ба-
рышмак.  
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Ушуларды эске алуу менен, акыркы жылдары 
ОшМУ менен И.Арабаев атындагы КМУ тарабынан 
«Теология» кесиби боюнча адистерди мамлекеттик 
каржысыз эле даярдоо иши башталганы көпчүлүккө 
белгилүү. Колдон келсе бул демилгени республика 
жетекчилиги активдүү колдоого алса дурус болоор 
эле. Ал эле эмес, мамлекеттин билим берүү, коопсуз-
дук, тартип сактоочулук, укук коргоочулук сыяктуу 
кызматтары өздөрүнүн иштери үчүн атайын даяр-
дыгы бар жогорку билимдүү адис – теологдорду мак-
саттуу (целевая) түрдө даярдап берүү үчүн жогоруда 
белгилеп кеткен жогорку окуу жайларына максаттуу 
түрдө заказ бере турган учур бышып жетилди. Ти-
лекке каршы, бул кесипте билим алган адистер мам-
лекет жана коом үчүн абдан керек экендигине кара-
бастан, аталган кесипке карата айрым мамлекеттик 
ведомстволордо, коомдун кай бир чөйрөлөрүндө 
чоочулоо, шектенүү, ишенбөөчүлүк жана жаңылыш 
пикирлер али да болсо бар экендиги абдан өкүнүч-
түү. Ушуга байланыштуу белгилеп коюу керек, көп-
чүлүк чоочулагандай бул кесипти алгандар сөзсүз 
эле молдо же дин кызматкерлери болушу мүмкүн 
эмес. Молдо же башка дин кызматкери болгон күндө 
дагы алар биз көрүп, биздин көзүбүз көнүп калган 
«чала сабат дин бузаар», өткөн турмушу күмөндүү, 
ал эми азыркысы болсо көрпенделикке малынган 
молдочалыштар болбойт. Жогоруда белгилеп кеткен-
дей, «теолог» адистиги боюнча жогорку билими бар, 
моралдык, нравалык, рухий, маданий, интеллектуал-
дык деңгээли бийик, чет тилдерди билген мыкты 
адистер диний эле эмес илимий, илимий-педагоги-
калык, котормочулук жана мамлекеттик башка толуп 
жаткан кызматтарда иштөө үчүн закондуу (мыйзам-
дуу) мүмкүнчүлүк ала алышат.  

Керек болсо, «теология» кесиби боюнча адис-
терди даярдоону мыкты өздөштүрүп, ошону жолго 
коюу менен эле чектелбестен, азыркы шартта мамле-
кет андан дагы чечкиндүү кадамдарга барышы абзел. 
«Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт» дегендей, ис-
ламдык билим берүүнүн орчундуулугун танып коюу, 
жашыруу, көрмөксөн-билмексендикке салуу, же бол-
босо анын проблемаларын жалаң эле күчкө салып 
чечүү аракеттери абалды ого бетер оорлотоорун эске 
алуу керек. Ошондуктан «страустун кейпин кийбей» 
же тескерисинче орто кылымдык инквизаторлордун 
жоругун жолдобой аталган маселени чечиш үчүн 
ХХI кылымдын цивилизациялуу коомуна ылайык 
келе турган жолдорду караштыруу зарыл болуп 
калды. Маселен, бул проблеманы чечүүнүн бирден-
бир конструктивдүү жолу катары Кыргызстандын 

жогорку билим берүү системасына структуралык 
олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизип, өлкөнүн жогорку 
билим берүү мейкиндигинде менчиктин ар кандай 
формаларына негизделген альтернативдик маанидеги 
ислам жогорку окуу жайын ачууга мүмкүнчүлүк бе-
рүү ишин караштыруу керек. Албетте, ал үчүн өкмөт 
тарабынан мурда бекитилген жогорку профессионал-
дык билим берүүнүн «Багыттары жана кесиптеринин 
тизмелерине» (перечень) кошумаларды киргизип, 
тиешелүү Мамлекеттик билим берүү стандарттарын 
жана башка зарыл болгон расмий документтерди 
даярдоо талап кылынат. Бир топ уюштуруу иштерин 
чечиш керек болот. Иши кылса бул өтө эле түйшүк-
түү иш. Бирок башка арга жок. Болбосо, бир нече 
жылдардан бери көшөрүп, мамлекеттин мыйзамдуу 
талабына баш ийбей, мамлекеттин расмий уруксааты 
(лицензия) жок иш жүргүзүү менен ондогон, жүздө-
гөн жаштарга мамлекеттик диплом бере албай, алар-
ды алган билимине ылайык жумуш менен камсыз 
кыла албай, ошондон улам жылдан-жылга жаштар-
дын нааразы топторун арбыта турган Кыргызстан-
дагы ислам окуу жайларын күч менен жаап, же бол-
босо башкача кескин чара колдонуудан чоң чыр чы-
гып кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда, жогоруда кеп 
кылгандай, аларды мурдакыдай эле абалда калты-
рып, аларга көз жума бергенден кырдаал уламдан-
улам курчуй бермекчи. 

Адабияттар: 

1. Калбердиев А. «Кыргыздардын дүйнө таанымындагы 
Аллах түшүнүгү». - Ош, 2013. 

2. Идирисов С. Пайгамбарлар баяны. - Бишкек, 2008. 
3. Идирисов М. Арабча-кыргызча сөздүк. - Бишкек, 2006. 
4. Малаев К. Кыргыз тилине кирген араб жана фарс сөз-

дөрүнүн сөздүгү. - Бишкек, 2011. 
5. Мурзараимов Б. Диндер тарыхы. - Бишкек, 2005. 
6. Курбанова Н. Диндердин тарыхы. - Бишкек, 2006. 
7. Абдылдаев М. Теологиялык сөздүк. - Бишкек, 2004. 
8. Сарыбаев Ү. Пайгамбарыбыздын насааты же ислам жа-

ңыланууга муктажбы? Кыргыз туусу 01.02.2014. 
9. Токтомушев М. Муфтиятта өңчөй периштелер иште-

бейт. Асман press. 06.02.2014. 
10. Маликов К. Краткое пособие по исламу. - Бишкек, 

2013. 
11. Мурзабраимов Б. Ысырап корлуктан арылмайынча жа-

шообуз оңолбойт. - Бишкек, 2013. 
12. Худяков Ю. Түрк жана моңгол элдеринин сөөк көмүү 

салтында курал жарактардын колдонулушу. Akipress, 
баракелде. 

13. Исламская цивилизация. Великие открытия и достиже-
ния человечества. - СПб., 2011. 

 
 

Рецензент: к.и.н., доцент Байдилдеев Ж. 
_________________ 

 
 
 
 
 


