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Киришҥҥ. Эгемендҥҥлҥктҥн 

шартында республиканын 

экономикасынын негизин тҥзгөн айыл 

чарбасын өнҥктҥрмөйҥн, өлкө 

эффективдҥҥ өнҥгө албайт. Себеби, 

Кыргызстандын калкынын 60%ы айыл 

жергесинде жашашат. Ошондуктан, 

Кыргызстандын келечеги айыл 
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чарбасынын өнҥгҥшҥнөн көз каранды. 

Айыл чарба Кыргызстандын 

экономикасынын артыкчылыктуу 

тармагы болуп саналып, ички дҥң 

продукциянын 35%ы өндҥрҥлгөн. Өлкө 

калкынын 60%ын айыл тургундары 

тҥзҥшөт [1.122]. Кыргызстан ҥчҥн айыл 

чарба тармагы жалаң эле экономикалык 

эмес, ошондой эле саясий жана 

социалдык мааниге да ээ.  

Изилдөөнҥн ыкмалары жана 

материалдары. Макаланы жазууда 

тарыхый-аналитикалык салыштырма, 

тарыхый-системалык, статистикалык, 

анализ, хронологиялык-проблемалык 

жана тарыхый-салыштырма ыкмалары 

колдонулду.  

Изилдөөнҥн жыйынтыгы. 1995-

жылы ишке кирген АПЕАК программасы 

Кыргызстандын айыл чарбасынын 

талкаланышына  себеп болгон. Дҥйнөлҥк 

банк бул программаны өлкөдө ишке 

ашыруу ҥчҥн 41,8 миллион АКШ 

долларын, Азия Өнҥктҥрҥҥ банкы 1996-

жылы 19,3 миллион АКШ доллар акча 

каражатын бөлгөн. АПЕАК 

программасынын ишке кириши менен 

Кыргызстанда 576 колхоз-совхоз 

жоюлуп, алардын ордуна жеке менчикке 

негизделген 300 миң фермердик чарбалар 

пайда болгон. Ал эми айдоо аянттарынын 

болгону 25%ы гана мамлекеттин колунда 

калган [2.85]. 1991-1998-жылдары 

жҥргҥзҥлгөн агрардык жер 

реформаларынын негизинде 

республикада 515 колхоз, совхоз жана 

айыл чарба ишканаларын тҥп тамырынан 

бери реформалоо жҥргҥзҥлҥп, алардын 

негизинде 54,5 миң өз алдынча чарбалар, 

367 айыл чарба кооперативдери, 318 

коллективдик дыйкан чарбалары, 47 

акционердик коомдор жана 8 агрофирма 

тҥзҥлгөн [3.556]. 

           Кыргызстандын айыл 

чарбасындагы кризис элдин турмуш 

деңгээлине тике таасир берип, 

жакырчылык кҥч алып отурган. 2020-

жылы Улуттук статистика комитетинин 

эсебине ылайык, ар бир төртҥнчҥ 

кыргызстандык жакырчылыкта жашаган. 

Жакырчылыктын жеткен чегинин 

суммасы 19744 сом деп аныкталган. 

Кедейликтин жеткен чегинде жашаган 

калктын саны 1 миллион 678 миң болгон. 

Алардын 73,7%ы  элетте жашаган [4]. 

Бириккен улуттар уюмунун Дҥйнөлҥк 

азык-тҥлҥк программасынын  аймактык 

директору Андреа Баньоли Кыргызстанда  

жакырчылыкта жашаган эл кирешесинин 

70%дан  ашыгын тамак-аш сатып алууга 

жумшайт деп билдирген. Анын 

айтымында, өлкөдө 2 миллион адам 

жакырчылыкта жашайт [5].  

         Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 

2020-жылы жакырчылыктын деңгээли 

Ош облусунда 6%га, Таласта 0,8%га 

азайган. Калган аймактарда кедейлик 

артып, Жалал Абадда 10,3%, Нарында 

8,7%, Чҥйдө 6,3%, Ысык Көлдө 3,5%, 

Баткенде 2,1%га өскөн. Бишкекте бул 

көрсөткҥч 4,9%га жогорулаган. Жалпы 

жакыр калктын 58%ы Ош, Жалал Абад 

жана Чҥй областарында турушкан [4]. 

Кыргызстанда 2020-жылы 1 миллион 678 

миң адам жакырчылыктын чегинде 

жашаса, анын 73,7%ы айыл жергесинин 

тургундары болгон [5].  

         Кыргызстанда жакырчылык 

калктын бардык негизги социалдык-

демографиялык топторун камтып, өзгөчө 

аяр катмарлар болгон аялдар, жаш 

жеткинчектер, жашы улгайгандар жана 

майып адамдар олуттуу жабыр тарткан. 

Кризистин шартында шаар калкына 

караганда айыл жергесинде жакырчылык 

кеңири тараган. Себеби бул айылдын 

жашоо-тиричилигинин өзгөчөлҥгҥнө 
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байланыштуу болгон. Элетте 

жумушсуздук өскөн. Айыл калкына  

кредит, маалымат, жаңы технологиялар 

жетишкен эмес. Натыйжада, айыл 

калкынын саламатчылыгы начарлаган, 

аракечтик кеңири тараган. Элеттиктер 

мурдагыдай айлык албай, негизинен 

жөлөк пул, пенсия сымал төлөмөлөр, 

анан дыйканчылык менен малчылыктын 

эсебинен кҥн көрҥҥгө өткөн. 

        Айыл жергесиндеги аялдар ҥй 

бҥлөсҥн багуу ҥчҥн айыл чарба 

тармагында көп эмгектенишкен. Алар 

азык тҥлҥктөрдҥ базарга сатууга, аларды 

өндҥрҥҥгө, ташууга жана баалары 

жөнҥндө көбҥрөөк аракеттенишкен. 

Көпчҥлҥк учурда банктар кҥчтҥҥ дыйкан 

чарбасы бар ишкерлерге жана көбҥнчө 

эркектерге насыя берген. Аялдардын 

каражаттарынын азынан, айыл чарбадагы 

ишмердҥҥлҥктҥ жҥргҥзҥҥ билиминин 

жоктугунан, жергиликтҥҥ башкаруу 

органдарында алардын өкҥлчҥлҥгҥнҥн 

аздыгынан улам,  айыл чарбасындагы 

реформалар, андагы ишканаларды 

менчиктештирҥҥ, дыйкан чарбаларын 

тҥзҥҥ аялдардын катышуусуз эле 

жҥргҥзулгөн. 

        Тилекке каршы, эгемендҥҥлҥк 

жылдары Кыргызстандын экономикасына 

айылдык аялдардын кошкон салымы 

бааланбай калууда. Себеби, айылдык 

аялдар көп учурда жерге болгон укугун 

коргой алышпайт,  медициналык тейлөө, 

кошумча билим алуу, жеңилдетилген 

кредиттер сыяктуу жашоодо маанилҥҥ 

жеңилдиктерди пайдалана алышпайт, 

туруктуу иши жок, баласын бакчага 

берейин десе, же бала бакча жок, же орун 

жок. Ошол эле учурда айылдын аялдары 

шаардын аялдарына караганда кара 

жумушту көп жасашат, көбҥнчөсҥ 

турмуш-тиричилиги шарты жок ҥйдө 

жашашат [6.61].  

       Өткөөл мезгилдин көрҥнҥштөру 

катары массалык жумушсуздук, 

кирешенин төмөндөшҥ, социалдык 

камсыздоонун начардыгы аялдардын 

абалына негативдҥҥ таасирин тийгизген. 

Социалдык төлөмдөрдҥн чыныгы 

наркынын төмөндөшҥ, мектепке чейинки 

мекемелердин жетишсиздиги, көп 

балалуу жана жалгыз бой аялдардын 

ылайыктуу жумуш табуудагы 

кыйынчылыктары аялдардын абалын 

татаалданткан. Аялдар жумушсуздардын 

жалпы санынын болжол менен ҥчтөн 

экисин тҥзгөн, ал эми иш менен камсыз 

болгондор негизинен эмгек  акысы аз 

төлөнгөн жумуштарда эмгектенишкен. 

Аялдардын айыл чарбасында жана 

формалдуу эмес сектордо жумушка 

орношуусунда да  чоң көйгөйлөр болгон. 

Анткени  мамлекет тарабынан бир аз гана 

корголгон, ошондуктан, алардын эмгегин 

эксплуатациялоо ҥчҥн шарттар тузҥлгөн. 

          Аймактарда жумушсуздуктун 

айынан ички миграция кҥч алып, анын 

олуттуу бөлҥгҥн аялдар жана жаш балдар 

тҥзгөн. Ички мигранттардын негизги 

бөлҥгҥ айыл кыштактардан ири 

шаарларга багытталып, терс кесепеттерди 

жараткан. Натыйжада, республиканын  

шаарларында каттоого алынбаган 

жумушсуздардын саны өскөн, 

мигранттардын медициналык 

кызматтарга, билим алууга, 

инфраструктураларга муктаждыктары 

канааттандырылган эмес. Калктын 

маргиналдашуусу кҥчөп, 

кылмыштуулуктун саны өскөн. 

          Биз карап жаткан жылдары эмгек 

миграциясы  Кыргызстан ҥчҥн өзгөчө 

роль ойногон. Миграция эгемендҥҥ 

мезгилинде эң мҥнөздҥҥ жана маанилҥҥ 

көрҥнҥштөрдҥн бири болуп, жумуш 

табуунун туруктуу негизине айланган.  

Миграция мигранттардын жана алардын 
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ҥй бҥлөлөрҥнҥн жакырчылык деңгээлин 

кыскартуучу курал катары кызмат 

аткарган. Өлкөнҥн социалдык-

экономикалык абалы, жакырчылыктын 

жогорку деңгээли, жумушсуздуктун 

өсҥшҥ, айлык акынын төмөндҥгҥ, 

калктын жыш отурукташкан тҥштҥк 

региондорунда айдоо ҥчҥн жердин 

жетишсиздигинен келип чыккан оор 

экономикалык кырдаал, ошондой эле тез-

тез болуп турган жаратылыш 

кырсыктары (мисалы, жер көчкҥлөр), 

Кыргызстандын жарандарын жогорку 

киреше издөөгө, өлкөдөн чыгып кетҥҥгө 

тҥрткҥ берген. Россия Федерациясы, 

Казахстан, Турция жана башка өнҥккөн 

мамлекеттер салттуу тҥрдө айлык 

акыларынын жогору болушу менен эмгек 

мигранттарын өздөрҥнө тартышкан [7]. 

Эмгек миграциясында жҥргөн Кыргыз 

Республикасынын жарандары көпчҥлҥк 

учурда жумушсуздук деңгээли жогору 

болгон айыл жерлеринен келгендер 

экендиги аныкталган. 2015-жылкы 

маалымат боюнча жалпы 

жумушсуздардын ичинен 53,4% ҥй 

бҥлөлҥҥлөр, алардын 50,2% эркектер 

болгон [8.96]. 

           Демография институтунун 

директорунун орун басары М.Денисенко 

Россиядагы эмгек мигранттарынын 

арасында аялдардын саны өсҥп 

жаткандыгын белгилеген [9]. Мигрант 

аялдар өзгөчө тейлөө, коомдук 

тамактануу жана кийим тигҥҥ 

тармактарында, ошондой эле жеке 

ҥйлөрдө ҥй кызматкери болуп иштешкен 

[10]. 2018-жылга карата  Россиядагы 

кыргыз мигранттарынын дээрлик 40%ын 

аялдар тҥзҥшкөн [8.125]. Аялдарды 

кыйла ишенимдҥҥ жана көп акча 

которгон деп эсептесе болот. 2020-жылы 

Россиядагы кыргыз мигранттардын 

дээрлик 40%ын аялдар тҥзгөн, ал эми 

тажик жана өзбек аялдары бул 

өлкөлөрдҥн ар биринен келген 

мигранттардын жалпы санынын 20%ына 

жеткен эмес. Кээ бир учурларда аял 

миграцияга кетип, кҥйөөсҥ ҥйдө отурушу 

керек деген чечим кабыл алынган, 

себеби, аялдар ишенимдҥҥ жана 

көбҥрөөк акча которушат деп 

эсептелинген. Мурун ата-энелер 

кыздарынан эч качан жардам кҥтҥшпөсө, 

2000-жылдары кыздардын 30%ы ата 

энелерине материалдык жардам 

көрсөтҥшкөн [8.50]. БУУнун 

билдирҥҥлөрҥндө, дҥйнөдө 70 миллион 

ҥй кызматчыларынын 80,1 %ын аялдар 

тҥзҥп, олуттуу бөлҥгҥ (11 миллион) 

мигранттар болгон. Аялдар басымдуулук 

кылган ҥй кызматчылары эмгек 

мигранттарынын эң аярлуу топторунун 

бири болуп саналат.  Жакырчылыктан 

улам көптөгөн аялдар өздөрҥнҥн негизги 

укуктары бузулган эмгек жана жашоо 

шарттарын кабыл алууга аргасыз 

болушкан. 2019-жылы эмгек 

мигранттарынын  44,3%ын аялдар болуп, 

алардын 73,4%ын ҥй кызматындагы аял 

мигранттар тҥзгөн [11]. 

        Кыргыз Республикасы Евразия 

экономикалык бирлигине кошулгандан 

бери, ЕАЭБ өлкөлөрҥнө кеткен кыргыз 

жарандарынын саны кыйла көбөйгөн, бул 

өз кезегинде  Кыргызстанга акча 

которуулар деңгээлинин өсҥшҥнө алып 

келген. 2015-жылдан 2017-жылга чейин 

Кыргызстандык тышкы мигранттардын 

саны өскөнҥнө байланыштуу, өлкөгө 

мигранттардын акча которууларынын 

көлөмҥ жогорулаган. Улуттук банктын 

маалыматы боюнча, Кыргыз 

Республикасында 2016-жылы акча 

которуулардын суммасы 1,991 миллиард 

АКШ долларын тҥзгөн. Ал эми 2017-

жылдын 8 ай аралыгында эле мигранттар 

Кыргызстанга 1,552 миллиард АКШ 

долларын жөнөтҥшкөн. Россия 

Федерациясынын ИИМнин маалыматы 
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боюнча, 2017-жылдын 1-июнуна карата 

Россиянын аймагында Кыргызстандын 

жарандары менен 110 677 эмгек 

келишими тҥзҥлгөн [12]. Дҥйнөлҥк 

банктын маалыматы боюнча, акыркы 

2017-2021-жылдардын ичинде 

Кыргызстандын эмгек мигранттарынын 

акча которуулары акырындык менен 

көбөйгөн. 2018-жылы алар 

Кыргызстандын ИДПсынын 35%ына 

чейин тҥзҥп,  республиканы дҥйнөдөгҥ 

ИДПга акча которуулардын эң көп салым 

кошкон экинчи өлкөсҥ болгон [13]. Дҥйнө 

жҥзҥ боюнча акча которуулардын агымы 

жогору экендигин, 2017-жылы өнҥгҥп 

жаткан өлкөлөргө 450 миллиард АКШ 

доллар акча каражатынын туруктуу 

тҥшҥшҥ далил болгон [14]. Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банкы 2020-

жылдын 8 ай аралыгында эле 

Кыргызстанга  акча которуулардын 

көлөмҥ 1 миллиард 462,5 миллион АКШ 

долларын тҥзгөнҥн маалымдаган. 

Акыркы 10 жылдын ичинде 2018-жыл 

Кыргызстан ҥчҥн акча которуулар 

боюнча эң ийгиликтҥҥ жыл болуп, 

өлкөдөгҥ жакырчылыкты  кыскартуунун 

маанилҥҥ фактору болуп саналган. Бул 

жылы республикага рекорддук 2,6 

миллиард доллар которулган [15.29]. 

Которулган акчалар тамак аш сатып 

алууга (35%) жана турак жай шарттарын 

жакшыртууга (21%) пайдаланып, 

балдардын билим алуусуна болгону (8%), 

бизнеске инвестиция  (3%), ҥнөмдөөгө 

(9%) жумшалары аныкталган [8.80].  

        Мамлекеттик чек араларды 

мыйзамсыз өтҥҥ маселеси глобалдык 

деңгээлге көтөрҥлҥҥдө. 1980-жылдардан 

бери изилдөөлөрдө миграция 

коопсуздуктун маселеси катары каралган. 

―Жөнгө салынбаган‖ жана ―мыйзамсыз‖ 

миграция сыяктуу тҥшҥнҥктөр 

колдонулуп, миграциянын терроризм, 

экстремизм, баңги заттардын 

жҥгҥртҥлҥшҥ, адам сатуу, уюшкан 

кылмыштуулук, ар кандай оорулар жана 

башка терс көрҥнҥштөр менен 

байланышта  карашкан [16]. Көпчҥлҥк 

учурда кыргызстандыктар Россия 

Федерациясында, Казахстанда, ошондой 

эле өлкөнҥн ичинде да мажбурлоо менен 

айыл чарбасында, курулушта, текстиль 

жана тигҥҥ өнөр жайында, ҥй 

кызматында иштетилип, баңгизат 

таркатууга, кайыр суроого тартылышкан. 

Аялдар жана кыздар жогоруда 

белгиленген өлкөлөрдөн тышкары дагы 

Бириккен Араб Эмираттарында, Индияда, 

Тҥштҥк Кореяда, Турцияда, өлкөнҥн 

ичинде дагы жыныстык эксплуатацияга 

дуушар болушкан. Сириядагы 

экстремисттик топторго кошулууга 

мажбур болгон жана ал жерде өз эркисиз 

жашаган кыргызстандыктар тууралу 

маалыматтар бар [17]. Серепчилердин 

маалыматы боюнча, 2000-жылдары жыл 

сайын 15 миң Кыргызстандык жаран 

адам сатуучулардын курмандыгы 

болушса [18], 24 миң кыргызстандык  

кулчулуктун шартында жашаган [19]. 

ЭМУнун кыргыз бюросунун 2006-жылкы 

маалыматтары боюнча, убагында 

кулчулукка сатылып кеткен 350дөн 

ашуун адамды Кыргызстанга кайтарууга 

мҥмкҥнчҥлҥк болгон. Серепчилердин 

баамында, бул адамдар Кыргызстандан 

кулчулукка чыгарылып кеткендердин 

болгону 10%ын гана тҥзөт. Расмий эмес 

маалыматтар боюнча 4000 чукул адам кул 

сатуучулардын курмандыктары болгон 

[20]. КМШнын жакыр өлкөлөрҥ сыяктуу 

эле, Кыргызстанда кул сатуучулуктун 

деңгээли өскөн. Эксперттердин 

айтымында, кулчулукка туш болгон 

кыргызстандыктардын 70% мигранттар 

[21].  Алар барган өлкөдө өз  укутарын  

билбегендиктен өзгөчө аярлуу болушкан. 

БУУнун маалыматтарында, Европада 

адам сатуу жашыруун бизнестин эң 
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кирешелҥҥ тҥрлөрҥнҥн бири болуп 

саналып, ал кылмыштуу топторго жыл 

сайын 3 миллиард доллар чамасында 

киреше алып келээри айтылган. 

Кулчулукка дуушар болгондордун 60%ы 

аялдар, 27%ы жаш балдар, 13%ы 

эркектер экендиги аныкталган [11]. 

         Мыйзамсыз миграцияны анализдөө, 

курмандыктарынын санын тактоо татаал 

маселе. Себеби бул процесс кылдаттык 

менен кылмышкерлер тарабынан, ал 

тургай жабыркагандар тарабынан да 

жашыруун жҥргҥзҥлгөндҥктөн, 

масштабын аныктоо өтө кыйын. 

Кыргызстанда адам сатуу боюнча расмий 

маалыматтар жок, болгону эксперттик 

гана баа берилет. Эл аралык Миграция 

Уюмунун серепчилеринин эсеби боюнча, 

Кыргызстандын 5 миңден 15 миңге 

чейинки жараны чет өлкөлөрдө адам 

сатуунун курмандыгы. 2008-2013-жылдар 

аралыгында мамлекеттик органдардын 

жана өкмөттҥк эмес уюмдардын 

өкҥлдөрҥ ЭМУнун миссиясынын 

эсебинен 900дөн ашык адам сатуунун 

курмандыктарына жардам көрсөтҥшкөн 

[22].   

       Орто Азия өлкөлөрҥнҥн лидерлери 

азыркыга чейин бул көйгөйгө тийиштҥҥ 

көңҥл бурбайт. Адам сатуу боюнча 

расмий статистика болгон эмес. Себеби, 

Кыргыз Республикасынын ИИМнин 

статистика боюнча отчетторунда ―адам 

сатуу‖ деген графа жок, ал эми Кыргыз 

Республикасынын Кылмыш-жаза 

Кодексинде бул кылмыштын негизги 

квалификациялык белгилерин камтыган 

белгилери 1998-жылга чейин эле 

аныкталган.  

        Аялдарды кулчулукка сатуучу 

трансулуттук соода Орто Азия өлкөлөрҥ 

ҥчҥн салыштырмалуу жаңы көрҥнҥш. 

СССРдин кулашы саякаттарга, миграция 

жана жеке соодага чек араны ачып, ал өз 

учурунда кылмыштуу уюмдардын 

ишмердҥҥлҥгҥнө шарт тҥзгөн. Аялдарды 

алдоо жолу менен жумушчу кҥч катары 

пайдалануу, ошондой эле сойкулукка 

мажбурлоо,  мыйзамсыз эксплуатациялоо 

максатында аларды сатуунун кҥч алышы 

кооптонуу көрҥнҥшкө айланган.  Ал эми 

мезгилдҥҥ басылмалардагы жарыяланган 

маалыматтарга караганда, адам сатуунун 

көлөмҥ биз карап жаткан мезгилде өсҥп 

турган. Коомчулук бул көйгөй менен жаш 

кыздардын чет өлкөгө кетиши тууралу 

массалык маалымат каражаттарына 

чыккан кабарлар аркылуу гана билген. Эл 

аралык уюмдардын, өкмөттҥк эмес 

уюмдардын жҥргҥзгөн изилдөөлөрҥнөн 

тышкары, бул көйгөй тууралу кандайдыр 

бир башка  изилдөөлөр болгон эмес. 

Корутунду. 

- Айыл жергесинде жумушсуздуктун 

жана жакырчылыктын өсҥшҥнөн улам 

ички миграция өсҥп, анын олуттуу 

бөлҥгҥн айылдык аялдар жана балдар 

тҥзгөн. Эмгек миграциясы жумуш менен 

камсыз кылуунун туруктуу негизине 

айланган. Ички миграциянын стихиялуу 

тҥрдө көбөйҥшҥ калктын 

маргиналдашуусуна алып келип, 

кылмыштуулуктун санын көбөйткөн; 

- Ҥй кызматындагылардын 80%ын аялдар 

тҥзҥп, алардын олуттуу бөлҥгҥ 

мигранттар болгон. Эмгек 

мигранттарынын эң аялуу тобуна кирген  

ҥй кызматындагы көптөгөн аялдар 

жакырчылыктын айынан, укуктары 

бузулган эмгек жана жашоо шарттарын 

кабыл алууга аргасыз болушкан; 

- Мигранттардын акча которуулары 

республиканын аймактарын жана ар 

тҥрдҥҥ секторлорун инвестициялоого 

багытталган. Мигрант аялдардын акча 

которуулары ҥй бҥлөнҥ камсыздоо 

булагына айланган. 
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- Эмгек мигранттары адам сатуу 

коркунучуна көбҥрөөк кабылышкан. 

Адам сатуунун жалпы санынын 70%ын 

аялдар жана кыздар тҥзгөн. Алардын 

96%ы жыныстык эксплуатациянын 

курмандыктары болгон. Адам сатуу 

кылмышы жазасыз кала берген. 
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