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Макала аймактардагы социалдык чыңалуу маселе-
лерине арналган. «Социалдык чыңалуу» түшүнүгү илимий 
талдоого алынган, социалдык-саясий чыңалуунун байла-
ныштары жана конфликттери изилденген. Макалада 
социалдык чыңалуунун факторлору сүрөттөлгөн.    

Негизги сөздөр: социалдык чыңалуу, регион, конф-
ликтти алдын алуу, социалдык чыңалуунун факторлору 
жана себептери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу.  

Статья посвящена актуальной проблеме исследова-
ния социальной напряженности в регионах. Проанализи-
рованы понятия «социальная напряженность», исследуе-
тся взаимосвязь социально-политической напряженности 
и конфликта. В статье описаны факторы социальной 
напряженности.  

Ключевые слова: социальная напряженность, 
регион, предотвращение конфликта, факторы и причины 
социальной напряженности, местное самоуправление.  

The article is devoted to the actual problem of the study 
of social tension in the regions. Analyzed the concept of "social 
tension", examines the relationship of social and political 
tension and conflict. The article describes the factors of social 
tension. 

Key words: social tensions, region, conflict prevention, 
factors and causes of social tensions, local government.  

 Коомдун баардык чөйрөлөрүндөгү өзгөрүүлөр 
экономикада, саясатта жана социалдык-маданий 
чөйрөдө жаңы көз караштарды жана мамилелерди 
жаратууда. Жаңылануунун эски менен болгон күрө-
шү коомдо социалдык чыңалууну жаратып келет. 
Мындай абалга нааразычылык бийликтин баардык 
бутактарына ар кандай үлгүдө чагылдырылып жатат. 
Бир жагынан коомдук жашоого кайдыгер мамиле, 
жүрүп жаткан окуяларга көңүл чөгүү башталса, 
башка жагынан агрессия, нааразычылык жана ми-
тингдер активдүү жүрө баштады. Айрым учурларда 
мистикалык, паранормалдык кубулуштарга берилип 
кеткендер күчөдү. Кыргыз коомундагы социалдык 
чыңалуунун өсүшүнө экономика жана саясат тарма-
гындагы кризис негизги себеп болуп калууда. Жу-
мушсуздук, жашоо минимумунан төмөн кирешедеги 
калктын санынын көбөйүшү маргиналдардын пайда 
болушуна, жашоо сапатынын, стилинин жана жашоо 

элесинин өзгөрүшүнө алып келди. Социалдык баа-
луулуктардын катмарланышына жана калк арасын-
дагы ар кандай топтордун жашоо деңгээлинин ажы-
рашы күчөдү.  

Азыркы коомдо социалдык чыңалуу «точка-
сын» топтогон топтор бар. Социалдык мамиледе – 
бул пенсия курагындагылар, жаштар, жумушсуздар, 
бюджет кызматкерлери, аз камсыз болгон жана көп 
балалуу үй-бүлөлөр ж.б. Территория боюнча – бул 
жашоо деңгээли төмөн, жумушсуздуктан миграция-
нын агып чыгышы жана келишинин жогорку дең-
гээлдеги аймактары. 

Чыныгы көйгөйлөрдүн жана конфликттердин өз 
тамыры бар жана ал жергиликтүү деңгээлде башта-
лат. Элдердин күнүмдүк жашоосундагы көйгөйлүү 
маселелерди чечүүчү орган катарында жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу иш алып барат. Эреже ката-
рында жергиликтүү эл күнүмдүк турмуштук баш 
аламандыктарды өз убагында ажырата карай алыш-
пайт жана социалдык чыңалууну кандай чечүүнү 
билишпейт. Жергиликтүү бийлик болуп өткөн кон-
фликттерди чечүүгө аракет кылышат, анткени кон-
фликттерди алдын алуу жана чечүү системасы жок. 
Жергиликтүү органдардын жетишсиз компетенция-
сы конфликттерди алдын алуу жана чечүүгө алып 
келбестен, алар көмүскөдө калууда.  

Элдин жашоо сапатынын көйгөйлөрү боюнча 
чыныгы так маалыматтардын жоктугу жана кыргыз 
коомундагы антропосоциеталдык өзгөрүүлөргө баа 
берүү илимий талдоого муктаж. Бул коомдук 
пикирди аныктоо үчүн жарандардын жана эксперт-
тердин катышуусунда ар кандай ыкмаларды колдо-
нуу менен социологиялык изилдөө жүргүзүүнүн за-
рылдыгын жаратты. Социологиялык изилдөө келе-
чекте өнүгүүнүн максаттарын жана жүрүп жаткан 
процесстин жалпы сүрөтүн аныктоого мүмкүндүк 
берет. Биз жүргүзүп келген изилдөөлөрдүн айрымда-
рына токтоло кетсек. 

Социалдык чыңалуу коомдогу болуп жаткан 
процесстерге байланыштуу болгондуктан, Кыргыз-
стандын жарандарынын чыңалуу абалы жогорку 
деңгээлде. Ааламдашуу шартында социалдык адап-
тация жарандардын жаш-курагына, улутуна, жашоо 
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деңгээлине жана жынысына көз каранды экендигин 
изилдөөнүн жыйынтыктары чагылдырды.   

Жаңы жашоонун абалына калыптанууда кээде 
адам өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жоготушса, толугу 
менен өздөрүн ача албайт. Айрымдары социалдык 
чыңалуудан өз мүмкүнчүлүктөрүнө шектене башта-
шат. Бул агрессия, басынуу жана ишенбестик сези-
мин жаратат. Көйгөйлөрү окшош адамдардын топто-
ру жаңы жашоонун абалына көнүү боюнча ар кандай 
клубдарда, уюмдарда окушат. Тилекке каршы, мын-
дай уюмдарды чет элдик донорлор каржылоодо, алар 
кээде өз маданиятын, эрежелерин таратууда.     

Адамдардын ишенүүсү - жашоонун булагы, 
негизинен демократиялык мамлекеттин түзүлүшүн-
дөгү байлыктарды башкаруудагы кыймыл-аракет-
терди колдоо. Ишеним демократиянын жашоого 
болгон умтулуусун жана чыдамдуулугун камсыз 
кылуу. Саясий ишеним менен жеке адамдардын 
ортосундагы ишенимдердин айырмалары өтө чоң: 
бийликтин маңызына, анын институттарына, 
конкреттүү инсанга, анын башкаруучуларына болгон 
ишеним; жалпы эле адамдарга болгон ишеним.  

Демократиянын баалуулуктарына ишенүү - бул 
элдин бийликке болгон мамилеси. Демократиянын 
жаратылышына: эл аркылуу шайланган президент, 
парламент, айыл өкмөттөрү, эркин прессага терең 
ишенүү. Мамлекетибиздин башкаруу мекемелеринен 
көптөгөн иштерге берген убадаларынын  кагаз бетте-
ринде калышы жана бюрократиялык жолдор менен 
чечилүүсү элдин ишеничин төмөндөтүүгө өздөрү 
жол берүүдө. Андан тышкары демократиянын өнү-
гүүсүнө болгон мамилелердин жат көрүнүштөрүн 
сүрөттөөдө.  

Коомдогу адаттарды эрежелерди адам ыңгайга 
карап мамиле кылыш керек. Бул эрк менен тыгыз 
байланышта болгондуктан, өлкөдө экономиканын 
өнүгүшү мамлекеттин саясий абалынын туруктуу-
лугу жарандар менен мамлекеттин ортосундагы 
ишеничти бекемдээри белгилүү болду. Мамлекетке 
болгон ишенүү жогорку деңгээлде болсо, анда демо-
кратиянын институттарынын деңгээли да жогору, 
тескерисинче, мамлекетке болгон ишенич төмөн бол-
со анда демократиянын институттарынын деңгээли 
да төмөн деп билсек болот. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу - бул 
жергиликтүү элдин же алардын тандалган өкүлүнүн 
укуктук негизинде же кабыл алган эрежелеринин че-
гинде милдеттерин жана мүмкүнчүлүктөрүн пайда-
лана билүү үчүн төмөнкү үч чоң негизги постулатты 
сунуштайт: 1) коомдун биримдикти милдеттендирүү 
(милдеттендирүүнүн бардык аймактарынын макул-
дашуусу); 2) универсалдуу милдеттендирүү; 3) за-
рылдык постулаттарын сактоо.  

Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, жерги-
ликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү аймак-
тардын жана каржылоонун деңгээли менен байла-
нышта. Социологиялык изилдөөнү талдоодо белги-
ленгендей, Кыргызстанда демократиялык жүрүштө 
жергиликтүү өз алдынча башкарууга экономикалык 
жактан колдоо болбосо, калыптануусу кыйын. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негизги 
максаты – аймактарда элдин жашоо деңгээлин жак-
шыртуу үчүн социалдык институт катары өнүгүүнүн 
негизги маселелерин чечүү.   

Коомдук мамилелердин өнүгүүсүндөгү лабил-
дүүлүктөн – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
милдеттерин экономикалык жана регионалдык өзгө-
чөлүктөрүн эске алуу менен аныктоо керек. Азыркы  
маалда жергиликтүү өз алдынча башкаруу өзүнө 
жүктөлгөн милдеттеринин баардыгын аткара албайт 
жана айрым гана маселелерди чечүүгө мүмкүн-
чүлүгү бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
кызматкерлеринин кесипкөйлүк сапаты азыркы 
учурга жооп бербегендиктен, аларды атайын даярдоо 
жана кадрларды кайра даярдоодон өткөрүү зарыл. 
Биздин көз карашыбызча, илимий изилдөөнүн 
негизинде талаптандырылган тажырыйбалык масе-
лелерди чечүүдө жергиликтүү өз алдынча башка-
рууну социалдык институт катары кароо маанилүү. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу экономи-
калык жана жергиликтүү бюджетти каржылоо 
маселесинин начардыгынан калыптануу шартында.  
Демократиялык эрежелердин жарандык коомдо 
калыптана албай жаткандыгы жана бийлик толугу 
менен борборсуздаштырууга өтө албай жаткандыгы 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу  социалдык инс-
титут катары өз милдеттерин аткара албай жаткан-
дыгына таасирин тийгизүүдө.  Коомдук мамилелер-
дин жана жарандык коомдун толук калыптанбаган-
дыгынан, аймактык жана экономикалык өзгөчөлүк-
төргө жараша жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
негизги максаттарын аныктоо керек.  

Азыркы маалда жергиликтүү өз алдынча башка-
руунун социалдык аймактагы: саламаттыкты сактоо, 
билим берүү, турак жай, коммуналдык чарба, 
социалдык камсыздандыруу маселелери актуалдуу 
бойдон калууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу-
нун кызматкерлеринин кесипкөйлүк сапаты азыркы 
учурдун талаптарына жооп бербейт,  аларды атайын 
жана кадырларды кайра даярдоодон өткөрүү зарыл. 
Жарандык коомдун өнүгүүсүндө жана социалдык 
мобилизацияда бийликти жана материалдык ресурс-
тарды мамлекет менен жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун ортосунда туура бөлүштүрүү зарыл.   

1. Кыргыз Республикасын өнүктүрүү боюнча 
бирдиктүү улуттук программалар жана идеология-
нын жоктугунан стратегиялык реформаларды жүргү-
зүүдө чет элдик эксперттердин  сунуштарын пайда-
лануу өлкөнүн муктаждыктарына жооп берген жок.  

2. Социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтык-
тары чагылдыргандай, соңку 3-4 жылдагы коомдогу 
өзгөрүү тенденциялардын таасиринде үй-бүлөдө 
эркектердин статусу төмөндөй баштаган, мындай 
абалга социалдык-экономикалык реформа таасирин 
тийгизген. Кыргыз коомундагы трансформация про-
цесси үй-бүлө институтунун мүчөлөрүнүн статус-
тарынын жана мамилелеринин өзгөрүүсүнө мате-
риалдык камсыздануу чоң түрткү болууда. Азыркы 
үй-бүлөлөрдүн ичинде материалдык камсыздануу 
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жогору бааланууда, бул кубулуш үй-бүлө мүчөлө-
рүнүн мамилелеринде чагылдырылбай койгон жок.  

3. Кыргыз жаштарынын арасында үй-бүлөлөр-
дүн ажырашуусу жана жарандык никеде жашаган-
дардын көбөйүүсүнүн кесепетинен өз укуктарын 
коргой албай коомдо толук үй-бүлөлөр кыйроодо. 
Мындай абал коомдо психологиялык чыңалууну 
жаратып жана социалдык жетим балдар көбөйүүдө. 
Өткөөл мезгилде  балдарды тарбиялоо мамлекеттен 
жана коомдон өзгөчөлөнүп калды. Социологиялык 
изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча социалдык чы-
ңалуунун «чордону» катарында 25 жаштан 55 жашка 
чейинки эркектер эсептелет, ошондуктан маселени 
жеңилдетүү үчүн мамлекет жана жеке сектор тара-
бынан материалдык-моралдык колдоо көрсөтүлүү 
керек: ишке орноштуруу, квалификациясын жогору-
латуу жана кайрадан окутуу, төмөн пайыздагы 
кредиттерди берүү ж.б.  

4. Кыргызстанда социалдык трансформация 
процесси жүрүүдө, ал өзүнүн бир сызыктуу багыты-
на түшө элек. Калктын жашоосунун төмөн деңгээли 

жана сапаты «тобокел топторуна» кирүүчү жаңы 
жарандардын катмарын пайда кылды (жумушсуздар, 
жакырлар, бомждор, көчө балдары, ВИЧ/СПИД 
оорусуна чалдыккандар, криминалдык авторитеттер, 
психикалык жактан жабырлангандар, мигранттар 
ж.б.). Мындай топтун мүчөлөрүнүн өкүлдөрү ар бир 
үй-бүлөдө кезикпей койбойт. 
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