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Бул китеп "Дин таануу жаатындагы изилдөө борбору" коомдук уюмунун идеясы 
менен жазылып, эксперттердин, ыктыярчылардын жана аталган борбордун жамааты-
нын тикелей катышуусу, эмгеги менен жарык көрдү. Биздин Борбордо дин чөйрөсүн-
дөгү актуалдуу маселелерди жана көйгөйлөрдү ачык талкуулоо менен ой-пикирлер-
ди эркин алмашуу адатка айлангандыктан, ушул китепти даярдоо иштери башталды.
Ошондуктан китепте авторлордун, редактордун эмгегинен сырткары, Борбордун 
мүчөлөрүнүн жана ыктыярчыларынын чыгармачыл идеялары дагы камтылды.

Талкууга катышкан адамдардын эмгегин чагылдыруу дайыма эле мүмкүн боло бер-
бейт, бирок ыктыярчылар тобунун чыгармачылыгы, алардын жаңы идеялары жана тех-
никалык ыкмалары китептин мазмунуна жана таризделишине чоң салым болду.

Китепти даярдоого жана сапатын арттырууга көмөктөшкөн авторлорго, редактор-
го, борбордун командасына, ыктыярчыларга жана башкаларга чын жүрөктөн ыраа-
зычылык билдиребиз. 

ДИБ командасынын мүчөлөрүнүн ичинен бул китепти жигердүү жана чыгармачыл 
талкуулоо үчүн авторлорду жана ыктыярчыларды чогулткан Жаркын Эсеналиевага 
абдан ыраазыбыз. 

Китепти образдуу байыткан Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик архивиндеги 
уникалдуу сүрөттөрдү жана диалог практикасынын үлгүлөрүн чогултуп, техникалык 
жардам көрсөткөндүгү үчүн Руслан Темирхановго өзгөчө алкыш айтабыз.

Китептин мазмунуна толуктоо киргизген КРСУнун окутуучусу, психология илимде-
ринин кандидаты Юлия Давыдовага өзүнчө ыраазылык билдиребиз.

Борбордун ыктыярчылары Марина Хлыстиковага, Инола Сулеймановага, Сергей 
Пуриковго, Юлия Дьяковага, Кира Артебякинага, Шахризада Бабаевага жигердүү 
талкуу жүргүзгөнү жана биздин жолугушууларда жаңы идеяларын бөлүшкөнү үчүн 
ыраазылык билдирип, окууларына, илимий изденүүлөрүнө жана иштерине ийгилик-
терди каалайбыз.

Чыгармачыл мамилеси жана иштин көркүн ачканы үчүн дизайнерлер тобуна рах-
мат айтабыз.

Бул басылманы колдоого алганы үчүн АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин Де-
мократиялык комиссиясына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз.

ИНДИРА АСЛАНОВА,
«Дин таануу жаатындагы изилдөө борбору» коомдук уюмунун төрайымы, 

долбоордун жетекчиси 

АЛКЫШ КЕП
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Биз этникалык, диний жана маданий ар түрдүүлүк шартында жашайбыз. Кыргызс- 
танда 80 ден ашуун этникалык топтордун, ар кандай диндердин жана ишенимдер-
дин, тилдердин жана маданияттардын өкүлдөрү жашашат. Жашоонун ар түрдүүлүгү 
кандай сонун! Бири-бирине окшош, өңчөй бир түстүү дүйнөдө жашоо кандай кызык-
сыз болмок! Ар түрдүүлүк – бул биздин коомдун асыл наркы. Ар түрдүүлүктү коом-
дун жана табияттын эң чоң баалуулугу катары таанып, ага аң-сезимдүү мамиле кылуу 
– бул коомдун гармониясына жана өлкөнүн гүлдөп өнүгүүсүнө алып баруучу жол. 

Биздин китептин негизин көп конфессиялуу коомдогу дин маселеси жана 
адамдардын мамилелери түзөт. Ар кайсы этностордун маданиятында диндин орду 
бар. Азыркы дүйнөдөгү коомдо динчилдик кеңири жайылып, диндин коомдук жана 
саясий мамилелерге таасири күч алууда. Диний институттар жана ишмерлер бир 
кыйла жигердүү иш алып барып, коомчулукка таанымал болуп жатат. Тилекке кар-
шы, айрым учурларда ар кандай диний жамааттардын өкүлдөрүнүн ортосунда ти-
решүүлөр болууда. Бул китепти кунт коюп окуган окурман "Диний ар түрдүүлүктүн 
шартында бейпил өмүр сүрүү үчүн бизге эмне керек?" деген сыяктуу суроолорго 
жооп издейт.

Китепте берилген идеялар ар кандай диний ишенимдеги адамдар менен диний 
топтордун ортосунда достук мамилелерди түзүүнүн "сырын" ачып берет. Оболу ди-
ний ар түрдүүлүктүн шарттары бизди башка диний каада-салттарды билүү жана ур-
маттоо менен бирге өзүбүз туткан дин жөнүндө түшүнүккө ээ болууга өбөлгө түзөт. 
Бул китептен Кыргызстандын тарыхынын жана диний маданиятынын негиздери 
жөнүндө кызыктуу материалдарды таба аласыз. Адамдардын дин тутуу жана ише-
ним эркиндигине болгон укуктары жөнүндө материалдар менен таанышып, билимге, 
алган маалыматтарды сын көз менен талдоо көндүмдөрүнө ээ болосуз.

Диний маданият жаатындагы билим сизге ар кандай диндеги жана ишенимдеги 
адамдар менен достук мамилелерди түзүүгө жардам берет да, сиз диндер аралык 
диалогду түзүү көндүмдөрүн өркүндөтө аласыз. 

Бул китеп, дини, ишеними жана башка айырмачылыктары кандай экенине кара-
бастан, баардык жаштарга,тынчтыкты жана өз ара түшүнүүнү каалаган ар бир адамга 
арналган. Ага дин этикасы менен таанышуу, ар кандай диндердин этикасын өз ал-
дынча салыштыруу ар түрдүү диндердин жалпы баалуулуктарын көрүүгө жана диний 
этиканын азыркы дүйнөнүн жалпы адамзаттык баалуулуктары менен жакын экен-
дигин байкоого жардам берет. Жалпы баалуулуктарга таянганда гана биз диндер 
аралык диалогду, маданий ар түрдүүлүктү жана тынчтыкты сактоо үчүн кызматташуу 
аянтчасын кура алабыз.

АТЫРКҮЛ АЛИШЕВА ИНДИРА АСЛАНОВА

УРМАТТУУ ОКУРМАН!



8



9

I Бап. 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДИНИЙ 
КӨП ТҮРДҮҮЛҮКТҮН ТАРЫХЫНАН 
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Борбор Азия өзүнө гана мүнөздүү эт-
никалык жана диний ар түрдүүлүгү бар 
көп маданияттуу аймактардын бири бо-
луп саналат. Кыргызстандын аймагында-
гы калктар кайсы доорлордо ар кандай 
диндерди тутунган. Археологиялык та-
былгалар адамдардын отко, тоого, сууга 
сыйынып келгендигин көрсөтүп турат. 
Бүгүнкү күндө элдин Сулайман-Тоону, 
Ысык-Көлдү, Ысык-Атаны өзгөчө кастар-
лаган мамилеси – бул айтылгандардын 
далили. Жаратылыш кубулуштарына ка-
рата Кыргызстандын бардык аймакта-
рында ушундай мамиле жасалат.

Кыргыздардын элдик оозеки чыгар-
мачылыгында жана бий фольклорунда 
Кыргызстандын аймагында кездешкен 
түркүн диндердин изи байкалат. Мисалы, 
кылымдар бою кыргыздар алкаганда 
"Теңир жалгасын!", карганганда "Теңир 
урсун!", төрөт учурунда “Умай эне колдо-
сун!” деп, бул сөздөргө өтө терең маани 
берип келгендигин фольклордон байкай-
быз.

Кыргызстандагы диндердин
кыскача тарыхы 
// Akipress.kg

Введение Индира Асланова «Краткий обзор истории религии на территории Кыргызстана». 
Бул жактан кара: https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1834
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VII кылымдын аягы – VIII кылымдын 
башында Чүй жана Талас дарыясынын 
жээгинде жашаган калктын арасында 
манихейчилик гүлдөп өнүксө, Зороаст- 
ризм X кылымга чейин Борбор Азиядагы 
негизги диндердин бири болгон. Муну 
Тянь-Шань тоолорундагы аскадагы 
сүрөттөр, Саймалуу-Таш, Тамгалы-Тас, 
Сулайман-Тоо, Өрнөк ж.б.у.с. петрогли-
фтери2 далилдеп турат.

Ар кандай археологиялык материал-
дар Кыргызстандын аймагына буд-
дизмдин да жайылгандыгын ырастайт. 
Буддистердин негизинен Чүй өрөөнүн-
дөгү шаарларда кеңири отурукташкан. 
Бул дин Орто Азияда үстөмдүк кылган 
эмес, ошол эле учурда айрым башкаруу-
чулар жана ак сөөктөр буддизмди бекем 
тутунган, монастырларды уюштуруп, ала- 
рга белек тартуулап турушкан.

VI – ХIV кылымдарда орто кылымдын 
көптөгөн артефакттары Кыргызстандын 
аймагындагы христиан дининин тарыхы- 
нан кабар берет. Бул мезгилде Борбор 
Азиянын калкы буддизм, христианчылык, 
зороастризм, ар түркүн уруулардын 
ырым-жырымдары, ислам сыяктуу дин-
дерди тутунуп, ошол эле учурда ар кан-
дай ишенимдеги адамдар мунаса менен 
жашашкан. Ислам дини VIII кылымда   
Кыргызстандын аймагына кирип, бир 
нече кылымдар бою жайылтылып келген.

Ошентип, ар кайсы диндерди тутунган 
ар башка элдердин маданий жактан өз 
ара байышы жана ынтымактуу жашоосу 
биздин өлкөнүн аймагындагы ар кайсы 
диний жамааттардын толеранттуу алака-
катышы эң бай тарыхый табериги болуп 
саналат.

2 Петроглифтер – учтуу нерселер менен аскаларга чиймеленип түшүрүлгөн сүрөт-белгилер
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Буддизм – түндүк-чыгыш Индиядан 
тараган эң байыркы дүйнөлүк дин. 
Көпчүлүк окумуштуулар буддизмдин пай-
да болушу б.з.ч. VI кылымга таандык деп 
эсептешет. Буддизм азыркы Кыргыз-
стандын аймагында алгач ирет I – II 
кылымдарда пайда болгон. Байыркы за-
манда Индиянын түндүк княздыктары 
Согдиана (Давань мамлекети) менен жи-
гердүү соода иштерин жүргүзүп, Фергана 
өрөөнүндөгү жандуу соода мамилелери 
жергиликтүү калк арасында буддизмдин 
жайылышына шарт түзгөн. Андан кийин 
Борбор Азияда буддизмдин жигердүү 
түрдө тарай башташы биздин эранын VI 
– X кылымдарында Улуу Түрк, Батыш 
Түрк, Түргөш жана Карлук каганаттары-
нын дооруна, ошондой эле XII – XIII 
кылымдарда Кара-Кидан кагандыгынын 
мезгилине туура келет. Мин династиясы-
нын батыш чектеринде буддизмдин кы-
тай агымын жайылтуу аракетине кара-
бастан, XIV кылымда Жети-Суудагы 
буддалык жамааттар толугу менен жок 
болуп кеткен.

1930-1940-жылдары репрессиянын 
натыйжасында Ыраакы Чыгыштан этни-
калык корейлер куулган, алардын ай-
рымдары буддизм динин тутунушкан. 

Навекат шаары (азыркы Красная 
речка конушу, Бишкектен 36 км 
алыстыкта) VI – XII кылымдарда 
жайгашкан. Улуу Жибек жолундагы 
көп конфессиялуу борбор болгон.
Бул жерде зороастриялык көрүстөн-
дөр, будда сокулары жана христиан 
храмдары, башка сыйынуу жайлары 
болгон, Орто Азиядагы Будданын 
эңири айкелдеринин бири табылган.

Будданын айкели, байыркы шаардын 
урандыларында табылган
Навекат // Время.kg
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VIII-IX-кылымдардагы буддалык мантранын Баралефи, Тамга-Таш, Ысык-Кол. 
сүрөт limon.kg сайтынан алынган

Депортацияланган этникалык корейлер-
дин көпчүлүгү Кыргызстан, Казакстан 
жана Өзбекстанда отурукташып калган. 
Борбор Азия аймагына этникалык ко-
рейлердин келиши менен буддизм жан-
дана баштаган. Азыркы Кыргызстанда 
будда жамааты жана будда монастыры 
бар. 

Кыргызстандын аймагында буд-
дизмдин эстеликтери айрыкча Чүй 
өрөөнүндө жакшы сакталып калган. ХХ 
кылымда азыркы Красная Речка кышта-
гына жакын жерден Невакет шаарын 
казуу учурунда археологдор Будда монас- 

тырларынын бир нече байыркы имарат-
тарын жана Будда Шакьямунинин чопо-
дон жасалган зор эстелигин табышкан. 
Учурда бул айкел Санкт-Петербургдагы 
музейлердин биринде сакталып турат. 
Будданын жана буддизмдин эстеликте-
ринин аскадагы сүрөттөрү Чүй облусунун 
Ысык-Ата районунда, Буранада, ошон-
дой эле Улуу Жибек Жолунун соода жол-
дорунун жээгиндеги Тянь-Шанда кезде-
шет. Тарыхчы археологдордун алдында 
Кыргызстандын аймагындагы буд-
дизмдин бай тарыхын дагы да изилдөө 
жумуштары турат.
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Иудаизм – бул б.з.ч. X кылымда 
Жакынкы Чыгышта пайда болгон Байыр-
кы дүйнөнүн алгачкы монотеисттик дини. 
Иудаизм – дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүн-
дө жашаган еврейлердин улуттук дини, 
ал бир нече элдин маданий жана руханий 
мурастарын сиңирүү менен пайда бол-
гон. Иудаизмдин жайылышы жана бул 
диндин Орто Азияда пайда болушу Алек-
сандр Македонскийдин баскынычылыгы 
менен байланышкан. Ал басып алган эл-
дерден кишилер барымтага алынып,    
жоокерлерге кызмат кылышкан. А. Маке-
донскийдин аскерлерин коштоп жүргөн-
дөрдүн арасында өздөрүнүн жамааттык 
конуштарын түзүп, отурукташып калган 
еврей топтору бар эле. Ошентип, б.з.ч. IV 
кылымда Борбор Азиядагы Мараканд 
(Самарканд), Бухара, Хорезм аймакта-
рында иудей жамааттары пайда болгон. 
Еврейлер өз диний ишенимдерин жай-
ылтышкан эмес, бирок бул элдердин өз 
ара маданий алакасы бүткүл аймактын 
калкынын жашоосун байытты.

Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде 
(1939 – 1945-жж.) Советтер Союзунун 
фашисттер басып алган аймактарынан 
еврейлердин Орто Азия республикала-

рына эвакуацияланышы Бишкек жана 
Ош шаарларында еврей диний жамаат-
тарынын пайда болушуна шарт түзгөн. 
Азыркы Бишкек шаарында еврей иуда-
ларынын диний жашоосунун борбору ка-
тары эсептелген синагога иш алып барат.

Улуу Ата Мекендик согуштун башта-
лышында Ошко эвакуацияланган 
еврейлердин сөөгүн иудаизмдин 
ырым-жырымдарына ылайыктап 
көмгүдөй диндеш адамдары болгон 
эмес. Ошондуктан Оштогу мусулман-
дар “Китеп ээлерине” (иудейлер 
Ыйык Куранда ушундайча аталат) 
сый-урмат көрсөтүп, алардын сөөгүн 
көмүүгө жардам беришкен.
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Христианчылык – биздин замандын 
I кылымында, ошол кезде Рим империя-
сынын курамына кирген Палестинада 
пайда болгон, дүйнөлүк диндердин бири.
Алгачкы христиандар зомбулукка жана 
куугунтукка алынган. Ошондуктан алар 
жашырынып,Чыгышка качууга аргасыз 
болушкан. Биздин замандын I кылымын-
да эле алар алгачкы христиан жамаатта-
рын Борбор Азиянын Хорезм шаарында, 
ал эми VII кылымда Невакет шаарында 
негиздешкен.

Христиандык несториандардын жана 
башкалардын жер которуусу XII кылымга 
чейин уланып, бул Борбор Азияда, анын 
ичинде азыркы Кыргызстандын айма-
гында христиан калкынын көбөйүшүнө 
өбөлгө түзгөн. XIV кылымда Марко Поло-
нун саякатынан кийин Борбор Азия чөл-
көмү жөнүндө маалымат алган католик 
миссионерлери келе баштаган. 

Православие агымы

Кыргызстандагы биринчи православ 
чиркөөлөр 1870-жылдары орус дыйкан-
дарынын көчүрүлүшүнүн натыйжасында 
пайда болгон. Азыркы Кыргызстандын 

Кыргызстанда христиан дининин 
пайда болуу тарыхы 
// Кыргызстандагы Библия коому

аймагындагы алгачкы чиркөө Ысык-Көл 
облусунун Теплоключенка айылында ку-
рулуп, 1879-жылы Каракол шаарында 
(Пржевальск ш.) Орус православдык 
чиркөөсүнүн епархиясы негизделген. 
1881-жылы Ыйык Троица Ысык-Көл мо-
настыры (эркектер үчүн) түзүлүп, 1919-
жылы аны Совет өкмөтү жоюп салган. 

1921-жылы большевиктер "мурдагы 
адамдар" (падыша офицерлери, чинов-
никтер, православ дин кызматкерлери 
ж.б.) деп аталгандарга каршы репрессия 
жүргүзүп, алардын көпчүлүгү Пишпек  
шаарынын жанындагы Кара-Жыгач токо-
юнда атылган. Чиркөөгө бийликтин агы-
мы күчөгөнүнө карабастан, православие 
дини адамдардын жашоосунда маанилүү 
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1876 ж., Ыйык Троица православдык чиркоосy, Каракол ш. 
сүрөт КР КФФД БМА архивинен алынган

орун ээлеп кала берди. 1937–1939-жыл-
дары Советтер Союзунда биринчи ке-
зекте дин кызматкерлерин куугунтукка 
алган репрессиялардын толкуну болуп 
өткөн. Улуу Ата Мекендик согуш мезги-
линде Совет өкмөтү дин кызматкерлери-
не кайрылып, өлкө жарандарынын ме-
кенчилдик духун көтөрүүгө жардам 
сураган, кийинчерээк жардам көрсөткөн 

дин кызматкерлери мамлекеттик сыйлык- 
тарга көрсөтүлгөн. Экинчи дүйнөлүк со-
гуш аяктагандан кийин, мезгил-мезгили 
менен бир аз басаңдаса да, кайра эле 
дин кызматкерлерине бийликтин кысы-
мы күчөй баштайт. 

Эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилде 
Кыргызстанда 30дай православ чиркөө 
катталган. Азыркы Кыргызстанда 50гө 
жакын православ уюм иш алып барууда. 

Кыргызстандагы биринчи православ-
чиркөөсү кыргыздардын жардамы 
менен боз үй түрүндө курулган.

Негизги христиан агымдарынын 
салыштырма таблицасы 
// ArzamasAcadamy
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Кыргызстандагы алгачкы католик чиркөөсү 1939-жылы туткунга алынган поляк 
офицерлеринен турган Генерал Андерстин 5-дивизиясы жайгашып турган кез-
де пайда болгон. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде аскердик союздаштар 
(АКШ жана Улуу Британия) сталиндик лагерлерден бошотулушун жана фашист-
терге каршы күрөшүү үчүн Италиядагы фронтко жөнөтүлүшүн талап кылышкан. 
Бөлүм Жалал-Абад шаарында жайгашкан, анда ал католик чиркөөсүн каттоого 
арыз берген. Андан кийин, католик жамааттары, аз санда болсо дагы, Кыргыз-
станда Совет мезгилинде өз ишин улантышкан.

3 Абытов Б. Депортированные народы Кыргызстана//Ренессанс или регресс. Бишкек, 1996 г. С.243

Католик агымы

Католик агымы Кыргызстанга XIV 
кылымда алгачкы католик миссиялары 
келгенден дээрлик 500 жылдан кийин, 
алгач XIX кылымдын экинчи жарымында 
аскердик изилдөө экспедицияларына 
катышкан падыша офицерлери, андан 
соң 1930-1950-жылдары депортация-
ланган поляктар жана немистер менен 
бирге кайтып келди. Улуу Ата Мекендик 
согуш мезгилинде Россиянын ар кайсы 
аймактарынан, Түндүк Кавказдан жана 
Крымдан жүз миңдеген адамдар Борбор 
Азия республикаларына сүргүнгө айдал-
ган. Алардын арасында Түндүк Кавказ-
дагы этникалык топтордун өкүлдөрү, эт-
никалык немистер жана батыштагы согуш 
болуп жаткан райондордон он миңдеген 
аскер туткундары болгон. Анын ичинде 
Украинанын жана Белоруссиянын батыш 
аймактарынан камакка алынган жана 
агымындагы сүргүнгө айдалган католик 
дининдеги  21 500 поляк бар эле3.

2020-жылы Кыргызстанда диний, кай-
рымдуулук жана агартуу иштерин жи-
гердүү жүргүзүп келе жаткан 8 католик 
чиркөөсү катталган.

Протестантизм

1880-жылдары этникалык немистер 
азыркы Талас облусунун аймагына Рос-
сия империясынын Волга жээгинен көчүп 
келип, өздөрүнүн христиан меннонитте-
ринин диний жамааттарын негиздей 
башташкан. 1900-1910-жылдары Же-
ти-Сууда евангелиялык христиандардын, 
баптисттердин, лютерандардын, 
элүүчүлөрдүн, адвентисттердин жана 
башка протестанттык агымдардын алгач-
кы жамааттары пайда болгон. Бийликке 
келер замат эле большевиктер кысымга 
ала баштаган Орус православдык чир-
көөсүнөн айырмаланып, протестанттар 
бир топ убакытка чейин өз ишмердигин 
эркин жүргүзө алышкан.1930-50-жылда-
ры этникалык немистер Орто Азияга   
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депортацияланганда, Кыргызстанда про-
тестанттардын саны кыйла көбөйгөн. 

Кыргызстандын эгемендик жылдары 
протестантизм өнүгүү жолунда болду. Ар 
кандай агымдагы протестанттык уюмдар 
өз ичине түрдүү этникалык топтордун 
өкүлдөрүн камтыйт. 

Жалпысынан, Борбор Азиядагы жана 
Кыргызстандагы христианчылыктын та-
рыхы терең, буга көптөгөн археология-
лык табылгалар жана жазма булактар 
күбө.

Ислам – дүйнөлүк диндердин бири, 
анын өнүгүшү Мухаммед пайгамбарга 
чейин эле еөнүгө баштаган Кудайдын 
жалгыздыгына ишенүүгө негизделген. 
Пайгамбардын келиши жана анын даа-
ваттары менен, ага чейин көп кудайга 
ишенип келген Араб жарым аралынын 
калкына Кудайдын жалгыздыгын тааны-
туу аракети башталат.

VIII кылымдын башында, 712-жылы 
Кутейбанын жортуулдарынын натыйжа-
сында ислам дини Орто Азия өлкөлөрүнө 
тарай баштайт. 736-жылы Бухара шаа-
рында (азыркы Өзбекстандын аймагын-
да) алгачкы медресе ачылган. 751-жылы 
Талас өрөөнүндө араб жана кытай аскер-
леринин ортосундагы белгилүү салгы-
лаштан соң, андан кийинки доорлордо 
исламдын бүткүл Борбор Азия аймагына 
жайылышына шарт түзүлөт. X-XII 
кылымдарда ислам Карахандар кагана-

тынын мамлекеттик дини болуп, Орто 
Азиянын отурукташкан калкынын кыйла 
бөлүгүнө үстөмдүк кылган. XIII кылымдын 
башында Чыңгызхандын жеңиштеринен 
соң ислам алсырап, өз маанисин жогото 
баштаган. Бирок XIV – XVI кылымдарда 
Ислам дини кайрадан өнүгүү жолуна 
түшүп, 1711 – 1876-жж. Кокон хандыгы 
мезгилинде ал аймактын калкына дагы 
да кеңири таралат.

Суфизм. Суфизмдин пайда болушу VIII 
кылымдын аягы – IХ кылымдын башта-
лышына туура келет. IХ – XVIII кылымдар-
да Орто Азияда Яссавиа, Кубравиа, Нак-
шбандиа ордендеринин⁴ суфизм агымы 
жайыла баштаган. XVIII – ХIХ кылымдар-
да суфий эшендери түштүк, андан кийин 
түндүк кыргыз урууларынын арасында 
жигердүү үгүт иштерин башташкан. Би-
рок кыргыздардын көчмөн турмушуна 

⁴ Яссавия орденинин аталышы Ходжа Ахмет Яссавинин (1103-жылы туулган, Мазар Казакстан, Түркстан 
шаарында жайгашкан ысымына); Накшбандиа - анын негиздөөчүсү Ходжа Бахоутдин Накшбанддын 
ысымына (1319-1389 Мазар Бухара шаарында жайгашкан, RU) байланышкан.
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Борбор Азиядагы эң белгилүү мазарлардын бири – Жалал-Абад облусунун Ала-Бу-
ка районунда жайгашкан Сафед-Булан мазары. Уламышта айтылгандай, бул жерде 
7-кылымда Фергана башкаруучусу Карван-бас намаз окуп жаткан сахиб Мухаммед Ази-
рети Шах-и Жарирдин аскерлерине кол салып, 2700 араб аскеринин башын алган.
Карван-бастын кылычынан корккон жергиликтүү тургундардын бири дагы бөтөн 
адамдардын сөөгүнө жакындаганга батынган эмес. Булан аттуу мусулман кыз гана баш-
ка мусулмандардын кесилген баштарын жууп, аларды сый-урмат менен жерге берген. 
Башынан өткөргөн ушул окуялардан, жасаган ишинен соң ал (анын колу) "агарып кетет".
Бул "керемет" жана кыздын өжөрлүгү, жергиликтүү тургундарды жана Карван-басты 
исламды кабыл алууга түрткөн.

байланыштуу исламды жайылтуу жана 
аны кабыл алуу процесси жай жүргөн.

Борбор Азиянын калкынын арасында 
азыркы мезгилге чейин мазарларга    
сыйынуу күч. Мазарларга зыярат кылуу 
жөрөлгөлөрү азыркы учурда да кезде-
шет, бирок ал ислам дининин жергилик-

түү кызматкерлери тарабынан колдоо 
тапкан эмес.

XX кылымдын алгачкы он жылдыгында 
Орто Азияда диний ишмердикти "мечит-
сиз" деп аталган имамдар жүргүзүп, алар 
бир айылдан экинчи айылга каттап, дин-
чил адамдар берген садака менен жашап 

Мечит, Ош
сүрөт КР КФФД БМА архивинен алынган
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1963 ж. Фрунзе ш.
- мусулман мечитиндеги кызмат

сүрөт КР КФФД БМА архивинен алынган

⁵ Бул жактан кар.: http://religion.gov.kg/ru/religion_organization/registered/all
⁶ Мазхаб – исламдын сунизм агымындагы негизги төрт укуктук мектептин жалпы аталышы.

"Долой паранджу" Сов. Киргизия газетасы №64
4-апр 1927 ж. 

сүрөт КР КФФД БМА архивинен алынган

келишкен. Совет бийлигинин жылдарын-
да «атынча» деп аталган аялдардын ди-
ний лидерлери да маанилүү ролду ой-
ношкон, алар «мечитсиз» имамдар 
сыяктуу эле айыл кыдырып, диний жөрөл-
гөлөрдү аткарып жүрүшкөн. Динге каршы 
үгүт иштеринен жана бийликтин кысы-
мынан улам, динчилдер исламды жашы-
руун окуп-үйрөнүү үчүн чакан үжүрөлөргө 
(үйлөргө) чогулуп турушкан. Совет мез-
гилинде ислам расмий дин кызматкерле-
ринин даярдык деңгээли бир топ жогору 
болгондугун белгилей кетиш керек. 

Имамдар менен дин кызматкерлеринин 
көпчүлүгү атактуу «Мир-Араб» медресе-
синде теологиялык билим алып келген. 
Бул ханафий укуктук мектебинин баштап-
кы салтын сактап калууга мүмкүнчүлүк 
берген.

Азыркы Кыргызстанда (2000-жылга 
карата) 3000ге жакын диний уюм⁵ кат- 
тоодон өткөн, алардын көпчүлүгү сунит 
исламына тиешелүү. Бишкек шаарында 
шиит ишениминдеги жафарит мазхабы-
на⁶ тиешелүү бир мечит орун алган, ага 
негизинен этникалык ирандыктар менен 
ажербажандар барышат.
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Дүйнө жүзү боюнча салыштырмалуу 
түрдө кийин эле, XX – XXI кылымдарда 
пайда болгон бир катар диний агымдар 
бар. Академиялык дин таануу илиминде 
мындай агымдар «жаңы диний кыймыл-
дар» (кыскача – ЖДК) деген жалпы ата-
лыш менен белгилүү. Айрым окумуштуу-
лардын иликтөөсүндө, азыркы мезгилде 
дүйнөдө ушуга окшош 2000ге жакын 
агымдар эсепке алынган. Алардын пайда 
болуу тарыхы жана диний окуулары ар 
түрдүү жана көп учурда бирдей класси-
фикацияланбайт. Мисалы, алардын ай-
рымдары синкреттик⁷ мүнөзгө ээ, б.а. 
бир нече диний окуулардын элементте-
рин камтып, ал эми кээ бирлери өздөрү 
тутунган диндин салттарын сактап кели-
шет.

Учурдагы жалпыга маалымдоо кара-
жаттарында жана коомдо жаңы диний 
кыймылдардын өкүлдөрүнө карата терс 
көз караштар калыптанган учурлар аз 
эмес. Мисалы, аларды «секталар» же 
болбосо «деструктивдүү диний уюмдар» 
деп аташат. Диний жамааттардын өкүл-
дөрүнө болгон мындай мамиленин себе-
би идеологияга карата мамлекеттин мо-
нополиясына коркунуч келтирет деп ар 

бир динди душман көргөн совет 
өкмөтүнүн атеисттик үгүтү, калктын маа-
лыматынын жетишсиздиги, диний сабат-
сыздык, ошондой эле антикультисттик⁸ 
агымдардын таасири менен байланыш-
кан. Тилекке каршы, ушул факторлордун 
бардыгы көп учурда ЖДК жамааттары-
нын динчилдерин басмырлоого жана куу-
гунтуктоого алып келет. Бул жерде баш-
каларга канчалык таң калыштуу жана 
түшүнүксүз көрүнсө дагы, ар бир адам 
өзүнүн диний ишенимдерине укуктуу 
экенин, эгерде алар адамга жана коомго 
коркунуч жаратпаса, анда башка конфес-
сиялар сыяктуу эле өз ишмердигин жүр-
гүзө алаарын белгилей кетиш керек.

⁷ Синкреттик - бир нече диний абалдардын же окуулардын элементтерин өзүнө камтыган.
⁸ Антикультисттик кыймыл – 1970-жж. соңунда Батышта пайда болгон жана ЖДК жайылышына каршы чыккан кый-
мыл.

Башка этносторду, алардын мадания-
тын жана динин таанып, урматтоо 
адамдардын тынч жашоосуна, кыз-
матташуусуна жана коомдун гүл-
дөп-өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.
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Кыргызстанда эгемендик алгандан 
кийин, же XX кылымдын башында пайда 
болгон бир нече агымдар бар. Көптөгөн 
жамааттардын ичинен бахаилер, мор-
мондор, ахмадилер, саентологдор, 
нью-эйджерлер, Кришна таануу эл ара-
лык коомунун өкүлдөрү, Фалуньгундун, 
Шри Чиномойдун, Ауробидо Гхошаинин 
ж.б. жактоочулары өзгөчө айырмаланып 
турат. 

Кыргыз Республикасынын Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссиясынын 
маалыматы боюнча, тыюу салынган ди-
ний уюмдардын арасында "Биригүү (Уни-
фикация) чиркөөсү" (Мун) гана бар. Жал-
пысынан ЖДК азыркы дүйнөдөгү диний 
ар түрдүүлүктүн байлыгын дагы бир жолу 
баса белгилеп, коомдо плюрализмди⁹ 
куруу зарылдыгын эскертип келишет.

9 Плюрализм –көптөгөн социалдык топтор, кыймылдар, партиялар ж.б. тең укуктуу шартта биргелешип 
жашоосу зарыл жана мыйзамдуу экенин белгилеген укуктук коом түзүмүнүн принциби.
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Бул бапты окугандан кийин эмнелерди түшүнсөңүз, 
өзүнчө баракчага жазыңыз.

1. Материалды окугандан кийин диний айырмачылыктарга болгон көз 
карашыңыз жана мамилеңиз кандайча өзгөрдү? Башка диндерге болгон 
алгачкы көз карашыңыздагы өзгөрүүлөрдү жазыңыз.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Кыргызстандагы диний ар түрдүүлүк жөнүндө эмнелерди билдиңиз?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Диний айырмачылыктарга кандай карайм?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Сиздин оюңуз боюнча, ар кандай диндеги жана ишенимдеги адамдар 
жашаган көп маданияттуу коомдо өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө 
кандайча салым кошо алабыз?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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II Бап.
МАДАНИЙ АР ТҮРДҮҮЛҮК 
ДҮЙНӨСҮНДӨГҮ ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕР
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Сизден "Кимсиз?" деп көп сурашат 
эмеспи. А сиз өзүңүзгө: "Мен киммин?" 
– деп суроо бердиңиз беле? Бул суроо- 
го бир нече жооп табууга болот. Миса-
лы: ар бир адам – эне, ата, кыз, сатуу-
чу, юрист, дарыгер, пенсионер, студент. 
Көбүнчө, адамдар өздөрүнүн шайкешти-
гин (иденттүүлүгүн) белгилүү бир топко: 
этникалык (мисалы, кыргыз, орус, өзбек), 
тилдик, диний ж.б. таандык экендигине 
карай аныкташат. Адатта биздин өлкөдө: 
"Кайсы жерден болосуң?" – деп, же уруу-
су ниликтеп сурагандар көп. Мындан 
тышкары, адамдар өздөрүнүн саясий 
(жарандыгы: кыргыз, орус, америкалык), 
аймактык шайкештигиндагы аныкташат. 
Азыркы коомдо адамдарды дин жагынан: 
мусулман, христиан, православ, протес- 
тант, буддист ж.б. көбүрөөк айырмала-
гандар арбын.

Тарыхта мурун тигил, же бул дин эт-
никалык топтордун тегин билдириши 
мүмкүн эле. Азыркы дүйнөдө этникалык 
тек дайым эле белгилүү бир динге бай-
ланыштуу болбостугун жана этностун 
аныктоочу фактору эместигин көрөбүз. 

Мисалы, биздин мамлекетте диний топтор 
ар кандай этностордун өкүлдөрүнөн турат; 
кыргыздар, дунгандар, өзбектер, уйгурлар 
жана башкалар өздөрүн мусулманбыз деп 
эсептешет; христиан жамааттарына кыр-
гыздар, орустар, украиндер ж.б. этностун 
өкүлдөрү бар.

Кыргызстанда этникалык же диний шай-
кештигин билдирүү эркиндиги бар. Ар бир 
адамдын шайкештиги көптөгөн жагдай-
ларга байланышкан. Алардын айрымдары 
кырдаалга же жайгашкан жерине жараша 
көбүрөөк байкалышы мүмкүн. Мисалы, ар 
бир адам сырткы көрүнүшү менен белгилүү 
бир диний кийим кийинип, мисалы, хиджаб 
салынып, же башка атрибуттарды (крест 
ж.б.) тагынып, өзүнүн кайсы динге таандык 
экенин көрсөтө алат. Алсак, конфессия 
аралык форумда катышуучулар өздөрүнүн 
диний шайкештигин баса белгилешет, ал 
эми өз өлкөсүнөн четке чыкканда саясий 
шайкештиги, б.а. жарандыгы (кыргызстан-
дык экендиги) көбүрөөк маанилүү болуп 
калат.
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Сиздин шайкештигиңиздин 
өңүттөрү өзгөрүлбөйбү?

Коомдогу үстөмдүк кылган мада-
ният жана башка адамдар менен бол-
гон мамиле шайкештикке зор таасирин 
тийгизет. Айрым өлкөлөрдө адамдарга 
өздөрүнө окшош болууну таңуулап, баш-
кача айтканда, этникалык же диний топ-
торду жуурулуштуруп алуу саясатын жүр-
гүзүп жаткан кырдаалдар дагы бар. Жада 
калса "Сиз кимсиз?" – деген жөнөкөй 
суроону берген киши сиздин шайкешти-
гиңиздин бир кырын билгиси, ошол эле 
учурда өзүнүкүн таңуулагысы да келиши 
мүмкүн. Мисалы, "Сиз кимсиз?" – деген 
суроого “Кыргызстандын жаранымын”, – 
деп жооп берүүгө болот. Маектешиңиз өз 
суроосуна алган жоопко канааттанабы? 
Көбүнчө улутуңуз, динге болгон көз ка-
рашыңыз жана башкалар тууралуу дагы 
тактап сурашы мүмкүн.

Адамдын шайкештиги кантип 
өзгөрүүлөргө учурайт? 

Жарандык шайкештик ачык-айкын өз-
гөрүүлөргө дуушар болот, анткени адам 
жарандыгын каалагандай өзгөртүүгө 
укуктуу. Ар бир адам өзүнүн ишенимин, 
динин, өзгөртө алат, б.а. диний шайкеш-
тиги өзгөрүүлөргө дуушар болот. Мурун 
Улуу Британияда жана АКШда кыз-ке-
линдерге: “Сиз миссизби же миссисиз-
би?” (Are you miss or mrs?)1⁰” – деген 
суроону көп беришчү. Бул суроолор кан-
дай максатта берилет? Мындай тактоочу 
суроолорду адамдын макамын, коомдогу 
ролун аныктоо үчүн же адамдарды топ-
торго бөлүү ж.б. адатынан улам беришет. 
Ар кандай кырдаалдарда адам өз шай-
кештигинин жеке коопсуздугун көбүрөөк 
камсыздай алат деп ойлогондор улут, 
дин, жыныс, партияга мүчөлүгү, жаран-
дыгы ж.б.у.с. боюнча айырмалап, басым 
жасайт.

Сиздин шайкештигңииздин кандай өзгөргөндүгүн текшерип, 
өзүнчө баракка жазыңыз.

1. Акыркы 5-7 жыл аралыгында шайкештигиңиздин 
кандай жаңы өңүттөрү пайда болду? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Сиздин шайкештигиңиз келечекте кандай өзгөрүшү мүмкүн?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10 “Мисс” – күйөөгө тийе элек кыз же аял; “миссис” – турмушка чыккан же мурун никеде турган аял.
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Коомдо көп учурларда айырмачылык-
тарды көбүртүп айтышып, башка диндер-
дин жана маданияттардын баалуулукта-
рын таанышпайт. Мындай көрүнүштөр ар 
кандай этностордун, маданияттардын 
жана диний жамааттардын өкүлдөрүнүн 
өз ара мамилелерине терс таасирин тий-
гизет. Коомдо башка этникалык топтор-
дун, диндердин өкүлдөрүнө же башка 
маданий айырмачылыкка эгедер 
адамдарга сабырсыз мамиле кылгандар 
кездешет.

«Чектелген түшүнүктөрдү жоюуга 
караганда атомду ажыратуу оңой».

Альберт Эйнштейн

Чектелген түшүнүктөр адамзат коо-
мунда эзелтеден бери эл боло келген. Ал 
эмне? "Чектелген түшүнүктөр – биринчи-
си, эреже боюнча, эмоцияга алдырып, 
талданбай туруп эле бөтөн нерсеге жа-
салган реакция". Башкача айтканда, чек-
телген көз караш – бул кайсы-бир адам 
же социалдык топ жөнүндө, кененирээк 
маалымат албай туруп, сыртынан эле, 
башкалардын айтканына, ушак-айыңдар-
га жана имиштерге ишенип айтылган 
пикир.

Чектелген көз караштар – бул 
кайсы-бир адам, же социалдык топ 
жөнүндө, ар тараптуу маалымат албай 
туруп (сыртынан) жаралган пикир.

Шайкештигиңизди түшүнүү 
эмне үчүн маанилүү

Ушул сыяктуу суроолордун үстүнөн ой 
жүгүртсөңүз, анда ким экениңизди 
көбүрөөк аңдап, улутуңуздун, ошондой 
эле башка этностук жана диний топтор-
дун маданиятына, үрп-адатына, каада- 
салттарына, ишенимдерине кызыгып, 
жакшыраак түшүнө баштайсыз. Өз шай-
кештигиңизди түшүнүү – бул сизге эч ким 
жат шайкештикти таңуулабашы үчүн, 

жүрүм-турумуңузга таасир эткидей мани-
пуляциялоочу жарлыктарды тагууга жол 
бербөө үчүн, белгилүү бир маданий топ-
тун өкүлү катары өзүңүздү урматтоо. 
Шайкештиктин ар кайсы өңүттөрүн 
түшүнүү ар кандай турмуштук кырдаал-
дарда, мисалы, чыр-чатак учурунда туура 
жол табууга мүмкүндүк берет.

АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР:
ЧЕКТЕЛГЕН ТҮШҮНҮКТӨР 

ЖАНА СЕНЕК КӨЗ КАРАШТАР 
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Чектелген түшүнүктөр менен сенек 
көз караштар күнүмдүк жашоодо биз-
ге жана коомго кандай таасир этет?

Чектелген түшүнүктөр позитивдүү маа- 
лыматты дагы камтышы мүмкүн. Мисалы, 
немистердин тактыгы же толугунан кел-
ген адамдардын боорукердиги тууралуу 
коомдо кеңири тараган пикирлер ушун-
дай.

Ошол эле учурда чектелген түшүнүк-
төр терс, кээде агрессивдүү маанини 
дагы камтышы мүмкүн. Мисалы, расалык, 
жаш курагы, диний, адамдардын башка 
топторунун маданияты, алардын ишеним-
дери менен байланышкан көз караштар 
ушундай. Айталы, дин илимге тоскоолдук 
келтирет деген пикирлер бар.

Чектелген түшүнүктөрдүн 
ар кайсы жактары

Жаш куракка тиешелүү чектелген 
көз караш: жаш курагы боюнча адамга 
карата же социалдык топ тууралуу тайыз 
пикир.

Динине тиешелүү чектелген көз 
караш: диний ишенимдери боюнча 
адамга карата же социалдык топ туура-
луу тайыз пикир.

Улутуна тиешелүү чектелген көз 
караш: белгилүү бир этностук топко таан- 

дык болгондугуна карай жасалуучу үстүрт 
мамиле.

Гендердик белгилерине жараша 
чектелген көз караштар: аял же эркек 
экендигине карай бирдей эмес мамиле.

Расага тиешелүү чектелген көз ка-
раштар: теринин түсүнө, көздүн форма-
сына жана башка белгилерге карай чек-
телген үстүрт мамиле.

Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чек-
телген адамдарга карата чектелген 
көз караштар: дене-бой мүмкүнчүлү-
гүнө байланышкан үстүрт көз караштар.

Сенек көз караштар деген эмне? 

Сенек көз караштар – бул окшош са-
паттарга ээ болгон социалдык топторду, 
этникалык же диний топторду, аялдарды 
жана эркектерди, башка мамлекеттердин 
жарандарын бир беткей элестеткен өтө 
тайыз түшүнүк.

Эгерде адам белгилүү бир топтогу 
бардык адамдарды бирдей деп кабыл 
алып, алардын баарында окшош сапат-
тар бар деп эсептесе, бул анын ой жү-
гүртүүсүнүн сенектигин көрсөтөт. Миса-
лы, сизге "Ү" улутундагы орой кишиге 
жолуктуңуз дейли. Сиз бул этностун бар-
дык өкүлдөрүн орой деп эсептейсизби? 
Бул топтогу канча адамды билесиз? 

11 А.Егорова, В.Луховицкий, Н.Петрова. Адам укуктарын окутуу. Мугалимдер үчүн китеп.М.; 1997. С. 78
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Башка этникалык, диний, курактык топ-
тордун өкүлдөрүнө, терисинин же чачтын 
түсүнө ж.б. жараша ар кандай айып тагуу 
адамдын сенек ой-жүгүртүүсүнөн кабар 
берет. "Ү тобундагылардын баарыамал-
көй!", "Z тобундагылардын баарыууру!" 
ж.б. сыяктуу пикирлер сенек ой жүгүртүү-
гө мисал болот.

Ошентип, сенек көз караштар жана 
чектелген түшүнүктөр эмоционалдык 
мүнөзгө ээ. Алар жакшы мааниде да кол-
донулушу мүмкүн, бирок адамдын кадыр-

баркына каршы багытталган учурлар көп. 
Ар бир адам жекече сапаттарга, кандай-
дыр бир талантка эгедер, бирок, эгер ал 
өзүнүн иш-аракетине, жүрүм-турумуна же 
ишмердигине эмес, өзүнүн этникалык же 
диний тобунун стереотиптеринин неги-
зинде бааланганы – бул чектелген 
түшүнүктөргө жатат. Тайкы көз караштар 
ал адамдын адилетсиздигин көрсөтөт. 
Чектелген терс түшүнүктөр жана сенек 
көз караштар адам укугун бузууга жана 
чыр-чатакка алып келиши менен кооптуу. 

Сиз кандай деп ойлойсуз?
Жоопторуңузду өзүнчө баракка жазыңыз

1. «Чектелген түшүнүктөрдү жоюуга караганда атомду ажыратуу оңой». 
Альберт Энштейн

Альберт Эйнштейндин бул сөзү тууралуу оюңуз кандай?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Эмне үчүн чектелген түшүнүктөр коомдо көп кездешет? 
Алардан кутулуу керекпи?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Сиздин оюңузча, коомдогу чектелген түшүнүктөрдү жана сенек көз 
караштарды жеңүү үчүн эмне кылуу керек?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Сиздин оюңузча, биринчи кезекте ар кандай диндердин айырмачылыктары 
жана окшоштуктарын эске алыш керекпи, же адамдардын ортосундагы 
мамилелердиби? Эмне үчүн ушундай деп ойлогонуңузду түшүндүрүп бериңиз. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Акыркы он жылдыктарда ар түрдүүлүк 
түшүнүгү жаңы мааниге ээ болуп, этнос-
тук, диний, маданий ар түрдүүлүк адам-
зат коомунун байлыгы жана дөөлөтү ка-
тары таанылды. Ар кайсы этностук жана 
диний топтордун өкүлдөрү бир аймакта 
ынтымактуу жашап, куда-сөөк болгондор 
да көбөйдү. Бирок баардык эле мамле-
кеттер ар түрдүүлүктү жаңжал чыгып 
кетүүгө мүмкүн болгон жагдай катары ка-
рап, аны коомдун баалуулугу деп эсеп-
тешпейт. Айрым өлкөлөрдө диний ар 
түрдүүлүк коомдук коопсуздукка корку-
нуч келтирет деп чочулашат. Чындыгын-
да, чыр-чатактарга маданий ар түрдүүлүк 
себеп болобу же башка нерселерби?

Чыр-чатакты талдоочулар: "диний 
чыр-чатактар жана куугун туктоолор өл-
көдөгү диндердин көптүгүнөн эмес, тес- 
керисинче, мамлекеттин динди социал-
дык жактан чектешинен чыгат", – деп 
белгилешкен.

Атаандаштык жана чыр-чатактар адам-
ды өмүр бою коштоп жүрөт, анткени ал 
биздин жашообуздун бир бөлүгү12. Тео-
риялык жактан чыр-чатактар саясий, эко-
номикалык, социалдык, анын ичинде эт-
ностор аралык жана диндер аралык 
болуп бөлүнөт. Чыр-чатактар экономика-
лык оор кырдаалдан, жакырчылыктан 
жана муктаждыктарды канааттандырууга 

мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугунан, ресурс- 
тарга болгон теңсиздиктен, басмырлоо-
дон ж.б. улам келип чыгат.

Диний чөйрөдөгү чыр-чатактар көбүн-
чө башка ынанымдардын жана ишеним-
дердин четке кагылышы жана диндер 
аралык сабырсыздык менен шартталган 

учурлар аз эмес. Мисалы, прозелитизм13, 
б.а. башка динди кабыл алуу үй-бүлөдө 
жана коомдо чыр-чатакты пайда кылат.
Ошол эле учурда, диний ишенимин өз-
гөрткөн үй-бүлө мүчөлөрү же жамаат 
мүчөлөрү зомбулукка жана басмырлоого 
дуушар болушат. Чыр-чатактар көбүнчө 
динге ишенгендердин диний ишеними-
нин сырткы көрүнүшүнөн улам келип чы-
гат. Ар бир диндин өзүнүн белгилери бар 
жана динге ишенгендер диний атрибут-
тарды, кийимди, баш кийимди ж.б. кийип, 
өз динин көрсөтүүгө укуктуу.

Ар бир адам үчүн дин тутуу жана 
ишеним эркиндиги

12 Саймон Фишер, Дека И. Абди, Дж. Лудин и др. Работа с конфликтом: навыки и стратегии действия. 
Responding to conflict. Конфликтологический центр. 2001. С. 24.
13 Прозелитизм (гр.  – proselytos) –жаңы ишенимди кабыл алуу, өз динине өткөрүү максатындабелгилүү 
бир конфессиянын жактоочуларынын жүргүзгөн ишмердиги.

КООМДОГУ КӨП ТҮРДҮҮЛҮК 
ЖАНА ЧЫР-ЧАТАКТАР
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Кыргызстанда 1990-жылдары кыргыз 
христиандарына карата сенек көз ка-
раштар жана чектелген түшүнүктөр үй-
бүлөлүк жана жергиликтүү чыр-чатактар-
га себеп болгон. Айрым учурда 
прозелитизмге карата душмандык мами-
ле жергиликтүү жамааттарда чыр-чатак-
туу кырдаалды пайда кылат. Мисалы, 
кээде сыйынуу үйлөрүн курууда, сыйынуу 
жайларында жана көрүстөндө көмүлө 
турган жерди аныктоодо мусулмандар-
дын кыргыз протестанттарына карата 
жек көргөн мамилеси ачыкка чыгат. Баш-
ка динди кабыл алган адамдарга карата 
коомдогу кастык, жана чыр-чатактар зор-
дук-зомбулукка чейин жетип, диндер 
аралык кагылышууга алып келиши мүм-
күн.

Чыр-чатактын негизги себептерине 
төмөндөгүлөрдү киргизишет:

1. Зарыл муктаждыктар: тамак-аштын 
жетишсиздиги, ичкенге суунун жоктугу, 
коопсуз чөйрө (таза аба) маселеси ж.б..

2. Ресурстарды пайдалануу жагынан 
теңсиздик: жер, сугат суу, медициналык 
тейлөө, билим берүү, бийлик бөлүштүрүү.

3. Баалуулуктардагы, кызыкчылыктар-
дагы айырмачылыктарга карата мамиле: 
маданиятты, тилди, ишенимдерди тааны-
боо жана айырмачылыктарга негиздел-
ген басмырлоо. Мисалы, диний жамаатты 
кабыл албоо, диний жөрөлгөлөрдү атка-
руу, диний майрамдарды белгилөө жана 
диний ишенимдерин билдирүү мүмкүн-
чүлүгүнүн жоктугу. 

Көп конфессиялуу коомдогу ти-
решүүлөрдүн жана чыр-чатактардын ал-
дын алуу үчүн, биринчи кезекте, басмыр-
лоону жоюу, диний өзүн-өзү таануу 
муктаждыктарын ишке ашыруудагы ма-
милени жана теңдикти камсыз кылуу за-
рыл.

Биз ар кандай диндердин диний ма-
данияты жана каада-салты жөнүндө би-
лимдерибизди кеңейтишибиз, толерант-
туу мамилени калыптандырышыбыз, 
башка диндердин адамдарын түшүнү-
шүбүз, өзүбүз башкаларга түшүнүктүү 
болушубуз керек.

Адамдын сый менен жерге 
берилүү укугу
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III Бап. 
ДИН ТУТУУ ЖАНА ИШЕНИМ 
ЭРКИНДИГИ
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Азыркы коомдо ар кандай диндер 
жана ишенимдер бар. Көп маданияттуу 
коомдо тынчтыктын жана туруктуулуктун 
сакталышы адамдардын ар түрдүүлүккө 
болгон мамилесинен, адамдын ка-
дыр-баркын, алардын укуктары менен 
эркиндиктерин урматтоодон көз каран-
ды. Адам укуктарын урматтаган жана ма-
даний ар түрдүүлүк баалуулук катары са-
налган коом гана адамдын коопсуздугун 
камсыздап, маданияттар аралык толе-
ранттуулукту өнүктүрө алат. Ар кандай 
этностук, диний жана маданий топтогу 
адамдар жашаган коомдо адамдын укук-
тарын, кадыр-баркын жана эркиндигин 
сактоо жана урматтоо жолу менен тынч- 
тыкты орнотулат. Ар кандай маданияттын 
өкүлдөрү жалпы баалуулуктардын, өз ара 
сый-урматтын жана адам укуктары менен 
эркиндиктерин сактоонун негизинде му-
насага келе алат. Диний чөйрөдө – бул, 
биринчи кезекте, дин тутуу жана ишеним 
эркиндиги.

Дин тутуу жана ишеним эркиндиги 
эмнени билдирет?

Адам укуктары универсалдуу, б.а. ал 
бардык этникалык, диний, маданий топ-
торго, эркектерге жана аялдарга, бал-

дарга бирдей тиешелүү. Адам укуктары 
бири-бири менен тыгыз байланышта ка-
ралат жана бири-биринен көз каранды.
Демек, адам укуктарынын биринин эле 
бузулушу башка укуктарга да терс тааси-
рин тийгизет.

Дин тутуу жана ишеним эркиндиги – 
адамдын негизги укуктарынын бири жана 
сөз эркиндиги, чогулуу жана биригүү эр-
киндиги, тынч чогулуу эркиндиги, басмыр- 
лабоо ж.б. укуктары менен катар адам 
укуктарынын ажырагыс бөлүгү болуп са-
налат. Дин тутуу жана ишеним эркинди-
гинин белгилери боюнча сабырсыздык-
ты жана басмырлоону алдын алуучу 

Мыйзам алдындагы теңдик жана 
басмырлабоо адам укуктары боюнча 
эл аралык укуктун негизги принцип-
тери болуп саналат.

ДИН ТУТУУ ЖАНА ИШЕНИМ 
ЭРКИНДИГИНЕ БОЛГОН УКУК

Ар бир адам үчүн дин жана ишеним 
эркиндиги
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адам укугунун негизги принциптерине 
төмөнкүлөр кирет:

• Дин тутуу жана ишеним эркиндиги;
• Тең укуктуу кадыр-барк;
• Динге жана ишенимге карай басмыр-

лоого жол бербөө.

Дин тутуу жана ишеним эркиндигине 
болгон укук боюнча кандайдыр бир көз 
карашты, анын ичинде диний, гуманист-
тик же атеисттик ишенимдерди карман-
ган же карманбаган адамдар коргоого 

алынат. Ага адамдын өзү тандаган динге 
жана ишенимге ээ болуу, аны өзгөртүү, 
кабыл алуу же динди карманбоо укугу ки-
рет. Бул укук Жарандык жана саясий 
укуктар жөнүндө эл аралык пактта    
(ЖСУЭП) бекитилген:

Эл аралык пактынын (ЖСУЭП) 18-бе-
ренесинде аныкталгандай, дин тутуу же 
ишеним эркиндиги укугу абсолюттуу, 
ажыратылгыс жана эч кандай шартта эч 
кандай чектөөлөргө дуушар болбойт.

Чыр-чатактардын алдын алуу жана 
учурдагы чыр-чатактарды ооздуктоо 
үчүн, адам укуктары тутумунда дин ту-
туу эркиндигине чектөөлөр киргизилген. 
Бирок мындай чектөөлөр мыйзам тара-
бынан бекитилиши керек. Алар коом-
дук коопсуздукту, тартипти, денсоолукту 
жана адеп-ахлакты, ошондой эле баш-
калардын негизги укуктары менен эр-
киндиктерин коргоо үчүн зарыл . Улуттук 
жана эл аралык мыйзамдар дин тутуу эр-
киндигинин жол берилген чектөөлөрүн 
аныктайт. Дин тутуу эркиндигинин кан-

дайдыр бир элементине чектөөнү мам-
лекет гана өзүнүн мыйзамдуу өкүлү же 
ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жана бел-
гилүү бир учурларда гана киргизе алат.

Чектөөлөр легитимдүү болушу үчүн 
төмөнкү шарттар аткарылышы керек:

• чектөө мыйзам менен бекитилиши 
керек;

• чектөө коопсуздукту, тартипти, 
ден-соолукту жана адеп-ахлакты, ошон-
дой эле башкалардын укуктары менен 

"Ар бир адам ой-жүгүртүү, абийир жана дин тутуу эркиндигине укуктуу. Бул укук-
ка өзү тандаган динди же ишенимди тутунуу же кабыл алуу эркиндиги, ошондой 
эле жеке өзү же башкалар менен жамаатта, коомго кошулуп динге сыйынуу же 
ишенимин жактоо, окутуу жана тутунуу жөрөлгөлөрүн көрсөтүү эркиндиги кирет. 
" (ЖСУЭП. 18-б.) 

1⁴ Адам укугуна киришүү. Адам укугу боюнча норвегиялык Хельсински комитети. – Осло, 2003. – 104-б.

ДИН ТУТУУ ЖЕ ИШЕНҮҮ 
ЭРКИНДИГИН ЧЕКТӨӨ ЖӨНҮНДӨ 

ЭМНЕЛЕРДИ БИЛҮҮ КЕРЕК?
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• чектөө басмырлоо мүнөзүндө болбо-
шу керек (ал баарына бирдей колдонулу-
шу шарт);

• чектөө өлчөмдөш болушу керек (ми-
салы, майда эреже бузууларга шылтооло, 
диний жамаатты каттоодон баш тартууга 
жол берилбейт).

Чектелген түшүнүктөрдүн негизин-
деги иш-аракеттер – бул адам укугун 
бузуу

Адам укуктарынын бузулушуна мамле-
кеттик мыйзамдар, мисалы, айрым тыюу 
салуулар себеп болушу мүмкүн. Дүйнөнүн 
бир катар өлкөлөрүндө диний, этника-
лык, сексуалдык негизде куугунтуктоо 
же зордук-зомбулук көрсөтүү коркунучу 
бар, атеисттерге жеке адамдар зомбулук 
кылган учурлар да кездешет. Мындайда 
коомдо ар түрдүү имиштер, ЖМКларда 
жана социалдык желелерде бурмаланган 
маалыматтар жана негизсиз айыптоолор 
жайылтылышы мүмкүн. Динчилдерге, 
сыйынуучу жайларга, сөөк коюу учурун-
да адамдарга кол салгандар жазасыз 
калган мисалдар бар. Мындай учурларда 
мамлекет жабырлануучулардын корголу-
шуна жана күнөөлүүлөрдүн жоопко тар-
тылышына кепил болууга милдеттүү.

Бул шартта жарандар өздөрү эмне 
кыла алышат?

• Терс көрүнүштөрдүн бар экендигин 
аныктоо жана кабыл алуу.

• Бул топтор тууралуу түшүнүктөрдү 
өзгөртүү үчүн зарыл иш-чараларды, сүй-
лөшүүлөрдү жүргүзүү. 

• Терс ынанымдарды жоюу.
Башка ишенимдерге сый-урмат ме-

нен мамиле жасап, маданияттар аралык 
мунаса жолу агартуу, тарыхты жана ма-
даниятты окуп-үйрөнүү, адам укуктары 
жаатында билим алуу аркылуу ачылат. 
Болбосо, сенек көз караштар коомдо 
ишеничсиздикке, ксенофобияга, басмыр- 
лоого жана чыр-чатактарга алып келиши 
мүмкүн. Мындай учурлардын баарында 
мамлекет адамдарды зордук-зомбулук-
тан жана коркутуулардан коргоо, алар-
дын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 
чараларды көрүүгө милдеттүү.

Өзүңүзгө же башкаларга карата бол-
гон басмырлоону кантип аныктоого же 
айгинелөөгө болот?

Басмырлоо деген эмне? 
// Kloop.kg социалдык ролиги

эркиндиктерин коргоо үчүн зарыл болу-
шу керек (укукту чектөө үчүн ушул пункт-
тардын бири жетиштүү); 
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Тайкы ой жүгүртүү, адамдарга карата 
чектелген түшүнүктөр жана үстүрт ма-
миле маданияттар аралык сабырсыз-
дыкка жана адилетсиздикке алып келет. 
Маданияттар аралык чыдамсыздыктын 
бир көрүнүшү басмырлоо болуп саналат. 
Басмырлоо – адамдын кадыр-баркын 
түшүргөн жүрүм-турум. Эгерде бир эле 
жагдай боюнча сизге же бир нече адамга-
ушул эле чөйрөдөгү башка адамдарга 
караганда жаман мамиле жасалса, анда 
бул – басмырлоо. Расалык басмырлоо 
– бул, мисалы, адамды же адамдардын 
тобун өңүнө (расасына) карай жогору же 
төмөн деп баалоо. Этникалык же диний 

ж.б. белгилери боюнча дагы ушундай ма-
миле жасалышы мүмкүн.

Айрым өлкөлөрдө этникалык, диний 
топтордун же башкалардын негизги укук-
тарын чектеген тыюу салуулар бар. Миса-
лы, аларга өз эне тилинде сүйлөө, мада-
ний өзгөчөлүгүн сактоо ж.б. жагынан тыюу 
салышат. Мамлекеттик саясат аркылуу 
этникалык топтордун ассимиляциясына 
алып келүүчү ушундай механизмдер бар. 
Диний чөйрөдө динчилдердин укуктары 
бузулган учурлар: өз динин кармануу, ди-
ний ырым-жырымдарды жасоо ж.б. бо-
юнча кысымга алган учурлар кездешет.

"Бардык адамдар бул Декларацияны бузуучу ар кандай басмырлоодон жана 
ушул багыттагы үгүттөн бирдей корголууга укуктуу."
Адам укуктарынын жалпы декларациясы, 7-б.

1⁵ Ар бир адамга – дин тутуу жана ынаным эркиндиги. StefanusAllianceInternational. С. 8. Бул жактан кар.: 
https://d3lwycy8zkggea.cloudfront.net/1510921392/forb-booklet-2013-russian.pdf

МИСАЛ
Мамлекеттин басмырлоосу жана кыл-

мыштарды жазасыз калтырышы зомбу-
лукту "мыйзамдаштырат". Буга мисал 
катары 2002-жылы февраль жана март 
айларында Индияда болгон жаңжалды, 
Индиянын Гуджарат шаарында индус 
экстремисттери баштаган мусулмандар-
га каршы кол салууларда 2000ге жакын 
мусулман өлтүрүлгөнүн айтсак болот. 
Жергиликтүү калктын мусулмандарга 
каршы кыргынды токтотуу аракетине ин-
дус экстремисттерин колдогон айрым 
жетекчилер тоскоол болгон1⁵.

Адамга же социалдык топко карата 
адепсиз жана кастык маанайды түзүү дагы 
кодулоо болуп саналат. Басмырлоочу 
күчтөр кандайдыр бир социалдык 
топторду өлкөнүн коомдук жана 
саясий турмушунан четтетүүнү көздөйт. 
Мындай мамиле, мисалы, этникалык 
азчылыктарга, аялдарга, кандайдыр 
бир диний ишенимин тутунган же 
башка белгилери боюнча айырмаланган 
топторго багытталышы мүмкүн.
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Эгерде дин тутуу эркиндиги бузулган-
дыгы аныкталса, жабырлануучу, анын үй-
бүлө мүчөсү же анын ыйгарым укуктуу 
өкүлү улуттук (мамлекеттик) механизмдер 
жана эл аралык институттар аркылуу өз 
укуктарын коргой алат. Ар бир адам уку-
гун коргоо үчүн эл аралык инстанциялар-
га кайрылса болот. Бирок оболу, улуттук 
деңгээлде адам укуктарын коргоо боюн-
ча мүмкүн болгон бардык механизмдер 
диколдонуу керек. Адам укуктарын кор-
гоонун улуттук механизмдери: тиешелүү 
органдарга (мисалы, милицияга же дин 
иштери боюнча мамлекеттик органга)
арыздануу, ар кандай инстанциялардагы 
сотторго жана Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысына кайрылуу. Адам укукта-
рын коргоодо жергиликтүү укук коргоо 
уюмдары (бейөкмөт уюмдар), эл аралык 
адам укуктары боюнча коммерциялык 
эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо 
каражаттары жардам көрсөтүшөт. Эгер-
де улуттук механизмдердин бири дагы 
дин тутуу эркиндигин коргоого жардам 
бербесе, анда ар бир адам эл аралык ин-
станцияларга кайрыла алат.

Дин тутуу эркиндигин коргоонун не-
гизги эл аралык мындай негизги меха-
низмдери бар: БУУнун Адам укуктары 
боюнча комитетине; БУУнун Адам укук-
тары боюнча кеңешине; БУУнун Дин 
жана ишеним маселелери боюнча атай-
ын баяндамачысына ж.б. кайрылуу. Адам 
укуктарын коргоонун эл аралык меха-
низмдерин колдонуу үчүн бир топ убакыт 
талап кылынарын белгилей кетүү керек. 
Ошондуктан жергиликтүү деңгээлде дин 
тутуу эркиндигинин укуктарын коргоонун 
ар кандай стратегияларын жана меха-
низмдерин колдонуп, ресурстарды азы-
раак сарптоо менен кыска мөөнөттө 
көздөлгөн натыйжага жетүү мүмкүн. 

 Диндер аралык диалогду куруу 
жана мамлекетти бул процесске тартуу – 
дин тутуу эркиндигин коргоого гана 
эмес, ар кандай диний жамааттардын ор-
тосундагы мамилелерди жөнгө салууга 
мүмкүндүк бергидей натыйжалуу страте-
гиялардын бири. 

ДИН ТУТУУ ЖАНА ИШЕНИМ 
ЭРКИНДИГИНЕ БОЛГОН 
УКУКТАРДЫ КОРГОО
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Сиз кандай деп ойлойсуз?
Жоопторуңузду өзүнчө баракка жазыңыз .

1. Диний айырмачылыктарга же диний басмырлоого негизделген 
зомбулукка күбө болуп же анын курмандыгы болуп калсаңыз, эмне кылуу керек?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Сиздин оюңуз боюнча, сабырсыздыкты жумшартуу үчүн эмне кылуу керек? 
Башка диндерди түшүнүү жана урматтоо үчүн эмнелер зарыл?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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IV Бап. 
МЕДИА-МААЛЫМАТ ЖАНА 
САНАРИПТИК САБАТТУУЛУК
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Жер жүзүндө 7 миллиарддан ашуун 
адам жашайт, алардын 5 миллиарды гло-
балдык тармактын, бардык мүмкүнчүлүк-
төрүн дээрлик күн сайын колдонушат, 
анын 4 миллиарддан ашыгы социалдык 
желелерди пайдаланат, башкача айткан-
да, ар бир экинчи адам социалдык медиа- 
нын активдүү колдонуучусу болуп сана-
лат. Эгерде 6 миллион 316 миң калкы 
бар өлкөбүз жөнүндө айта турган болсок, 
бизде 9 мобилдик байланыштын милли-
ондон ашуун1⁶ колдонуучусу бар, алар-
дын көбү колдогу интернетти пайдаланы-
шат. Ал эми социалдык медианын 
колдонуучулары 3 миллионго жакын. 
Кыргызстандыктардын 80 пайыздан 
ашыгы күн сайын ар кандай мессенджер-
лерди пайдаланышат.  Мунун баары со-
циалдык медианын жашообуздагы ролу 
жогорулагандыгын көрсөтөт.

Биз маалыматты табигый нерсе ката-
ры кабыл алабыз. Ошол эле учурда, со-
циалдык жана салттуу маалымат кара-
жаттарынан окуган маалыматтарыбыз 
саясий, коомдук,  диний жана жеке жа-
шоодо кабыл алган чечимдерибизге таа-
сирин тийгизет. Сиз жана мен иш жүзүн-
дө матрицада жашап жатабыз. Бул 
айрыкча пандемия учурунда, бүткүл дүй-
нө виртуалдык мейкиндикте калганда ай-
кын болду. Биз керектеген маалыматтын 
көлөмү жана сапаты коомдогу жүрүм-ту-
румубузду аныктайт, ал тургай айрым че-
чимдерибизди өзгөртө алат. Глобалдык 
тармак бул ар кандай шаймандардын 

чексиз тармагы эле эмес. Бул биздин ар 
кандай, анын ичинде диний топтор 
жөнүндөда түшүнүгү бүздүк алып танды-
рат, алар чындыкка дал келбеши дагы 
мүмкүн. Ошондуктан, бүгүнкү күндө сана-
риптик сабат тууралуу сөз кылуу абдан 
зарыл.

Санариптик сабат деген эмне??

Санариптик сабат – бул азыркы дүй-
нөдө жашоо үчүн, санарип технология-
ларды  жана   интернет   ресурстарды  
коопсуз жана натыйжалуу пайдалануу 
үчүн зарыл болгон билим, билгичтик жана 
көндүмдөрдүн жыйындысы.

Санариптик сабат медиа жана маалы-
мат сабаттуулугун камтыйт. Медиа жана 
маалымат сабаттуулугунун маанилүү не-
гизи болуп адамдын сынчыл ой-жүгүртүү 
жөндөмүн өстүрүү саналат. Биз керектүү 
маалыматты тез арада таап, анын канча-
лык деңгээлде ишеничтүү экендигин тек-
шере билишибиз керек.

Медиа сабаттуу болуу эмне үчүн 
маанилүү?

Социалдык желелер жана мессенд- 
жерлер мурда салттуу медианын аймагы 
болгон маалымат мейкиндигин ээлеп 
алды. Бүгүнкү күндө каалаган социалдык 
медиа колдонуучу өзү контент түзүп, аны 
жайылтып, ал тургай андан акча таба 
алат.

1⁶ Кыргызстанда Интернет колдонуучулардын саны жылдан жылга өсүүдө. Догоев. Бул жактан 
кар.: http://kabar.kg/news/kolichestvo-internet-pol-zovatelei-kyrgyzstana-ezhegodno-rastet-dogoev/
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Биз туруктуу жана үзгүлтүксүз маалы-
мат агымындабыз. Социалдык медиа 
жана мессенджерлер убакытты, ар кан-
дай тоскоолдуктар чегин жоюп, сизди 
дүйнөлүк маалымат мейкиндигине тар-
тып жатат. Буга чейинки катардагы кол-
донуучуга айланган көрүүчү, угарман 
жана окурмандын көңүлүн өзүнө бургузуу 
үчүн социалдык желелер атаандашып, 
коомдук пикирди өзгөртүп жатат. Социал- 
дык желелердеги жана мессенджерлер-
деги билдирүүлөр атка минерлердин кы-
зматтан кетишине же соттошууларга 
түрткү бере баштады.

Колдонуучулар ар дайым эле текше-
риле бербеген маалыматтарды тараты-
шат; алар социалдык топтордун бирине 
карата бир беткей, кемсинтүүчү жана 
жада калса кастык маанайды жаратышы 
ыктымал. Мисалы, бул ислам дининен 
ашыкча чочулаткан билдирүүлөр, диний 
эмес чөйрөгө каршы болгон коммента-
рийлер, динге карата терс пикир жа-
раткан же ашкере улутчул пикирлер 
ушундай таасир этиши мүмкүн.

Жаңы форматтардагы маалымат тех-
нологияларынын өнүгүшү бүгүнкү күндө 
медиа мейкиндигинде көптөгөн шектүү, 
чагымчыл, бир беткей маалыматтардын 
жайылтылышына өтө зор мүмкүнчүлүк 
берүүдө. Маалымат булактары биз мын-
дан 10-15 жыл мурун элестете албаган-
дай көбөйүп кетти. Ошондуктан маалы-
матты издөө, талдоо жана аны колдонуу 
учурунда сынчыл ой жүгүртүү көн-
дүмдөрүн өстүрүү абдан зарыл.

Бүгүнкү күндө медиа жана маалымат 
жагынан сабаттуу колдонуучу гана бол-
бостон, санариптик технологияларды 
жана Интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн ко-
опсуз жана сабаттуу пайдалануу үчүн за-
рыл болгон санариптик сабаттын  негиз-
ги көндүмдөрүнө ээ болуу дагы чоң 
мааниге ээ. Медиа жана маалыматтык 
сабат менен санариптик сабат бири-би-
рин толуктап, дүйнөлүк маалымат агы-
мында туура багыт алууга жардам берет.

ЮНЕСКОнун эксперттеринин айты-
мында, санарип тармагын өнүк-
түрүлүшүнө байланыштуу маалымат мей-
киндигинин кеңейиши, бизди ЖМКнын 
мүнөзүн, анын иштөө принциптерин кай-
ра карап чыгууга аргасыз кылат. Эмне 

үчүн? Бүгүн, социалдык платформалар-
дагы ар кандай жаңылыктарды, темалар-
ды жана маселелерди талкуулоо кечээки 
даяр маалыматты гана кабыл алып тур-
ган окурманды (угарманды, көрөрманды) 
жаңылыктарды бөлүшкөн жана маалы-

СОЦИАЛДЫК МЕДИА ЖАНА ИМИШТЕР
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медианы кеңири колдонушат. Тилекке 
каршы, жалган ушакка ишенип алган 
көпчүлүк эл анын төгүндөлүшүнө анча 
көңүл бурбайт.

Пост-чындык деген эмне?

Маалымат мейкиндигинде тездик ме-
нен жайылып жаткан башаламан сүй-
лөшүүлөр, ойдон чыгарылган сөздөр 
жеке чөйрөнү коомдук чөйрөгө айланды-
рууда. Акыркы мезгилде социалдык же-
лелердеги посттор журналисттик мате-
риалдардын негизи болуп калды. 
Социалдык желелерде ар кандай маалы-
маттар бар, алар чын да, калп да болушу 
мүмкүн. Айрымдар жалган аргументтер-
ди колдонуу менен такталбаган маалы-
маттарды жайылтышат. Бул жагдай чын-
дык жипке тизгендей түптүз жана таптаза 
боло бербестигин көрсөтүп турат. Мын-
дан улам "пост-чындык"1⁷ деген термин 
келип чыккан.

“Көптөгөн улан-кыздар чечүүгө аракет 
кылып жаткан негизги көйгөйлөрдүн 
бири – булактарды туура текшерүү мүм-
күнчүлүгү. Технологиялык инновациялар 
жашоо ылдамдыгын тездетсе дагы, биз 
колдонгон маалымат булактарынын ише-
ничтүүлүгүн, объективдүүлүгүн жана 
жалпы сапатын карап чыгууга убакыт 
бөлүү өтө зарыл”1⁸.

1⁷ М Медиасабат – манипуляциядан сактануу каражаты, Дивина Фрау-Майгс, Жаңы Сорбоннадагы ма-
алымат-коммуникация илимдеринин профессору, ЮНЕСКО кафедрасынын башчысы. https://ru.unesco.
org/courier/iyul-sentyabr-2017-g/mediagramotnost-sredstvo-ot-manipulyacii
1⁸ Ошол эле жерде.

маттарды чечмелеген жигердүү колдо-
нуучуга айлантууда. Социалдык желелер-
дин жардамы менен айлана-чөйрөгө 
байкоо жүргүзүүгө болот, дикуссиялар 
аркылуу чечимдер кабыл алынып, баалуу-
луктар салыштырылат.

Көпчүлүк өлкөлөрдө салттуу маалы-
мат каражаттары коомчулук тарабынан 
ишенимдин жоктугунан жана социалдык 
желелер менен атаандаштыкка туруштук 
бере албастыгынан улам кризиске учу-
рап жатышат. Анын себептеринин бири-
ушак-айыңдардын келип чыгышына се-
беп болгон сапатсыз, толук эмес, бир 
беткей, ишеничсиз маалыматтар. Алар-
дын тез жайылышына социалдык медиа 
жана ыкчам мессенджер колдонуучулар-
дын чоң тобу көмөктөшөт.

Ушак-айыңдар ар кандай мүнөздө 
болушу мүмкүн. ЮНЕСКОнун экспертте-
ри аларды көз жаздымда калтырбоону 
жана аларга кайдыгер карабоону сунуш 
кылышат. Болбосо, аларды тескеш кыйын 
болуп калышы ыктымал. Айрым учурлар-
да имиштер атайын таратылышы мүмкүн, 
аларды адамдардын маанайын же кайсы 
бир маселе боюнча ой-пикирлерин билүү 
үчүн таратылган маалымат деп атоого бо-
лот.

Көпчүлүк ири ЖМКлар текшерилбеген 
имиштерди таратууда өздөрү ортомчу 
болуп жатышат, аны жайылтууда "элдик 
жаңылыктар" деп коюп эле, социалдык 
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Биз эбегейсиз чоң маалымат агымын 
кантип кабылдай алабыз?

Бул жерде негизги көндүмдөрдүн 
бири – сынчыл ой-жүгүртүү жөндөмү кол-
донулат.

Сынчыл ой-жүгүртүү көндүмдөрүнө ээ 
болуу үчүн ар бирибизге биринчи кезекте 
төмөнкүлөр зарыл: 

• социалдык желелерде жасаган иш- 
аракеттерибиздин кесепеттерин билип 
туруу;

• өзүңүздүн иш-аракеттериңизге 
жооптуу мамиле жасаңыз;

• маалыматка сын көз менен карап, 
сынчыл ой-жүгүртүүңүздү өнүктүрүңүз;

• өз дарегиңизге карата айтылган сын-
ды кабыл алууну үйрөнүңүз;

• этиканы жана эмоционалдык интел-
лектиңизди өнүктүрүңүз.

Адеп сакталбаса, бул коомдо туура 
эмес жүрүм-турумга же терс кесепеттер-
ге алып келиши мүмкүн. Мисалы, «Пана-
ма документтери» деп аталган жашыруун 
документтердин коомчулукка чыгып кети-
шин изилдеген чуулгандуу журналисттик 
иликтөө саясаттын тазарышына өбөлгө 
түзүп, журналисттерге болгон ишеним-
ди жогорулатты. Бизге келсек, бажыда-
гы, медицина тармагындагы жемкорлук, 
мектептер менен ооруканалардын ку-
рулушундагы шылуундук боюнча журна-
листтердин резонанстуу иликтөөлөрдү 
мисал келтирүүгө болот.

Сынчыл ой-жүгүртүү маалыматтык 
абылдаганда сиздин пикириңизди, 
мамилеңизди же иш-аракетиңизге 
таасир этиш үчүн жүргүзүлүүчүүгүткө 
жана жалган сөздөргө каршы тура 
билиш үчүн зарыл. 

СЫНЧЫЛ ОЙ-ЖҮГҮРТҮҮ 
ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИК
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Иш-аракеттердин белгилүү бир тарти-
би жана постторду ажырымдоо алгоритм-
деринин киргизилиши материалдык пай-
да таап жаткан контенттерге редактордук 
көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берди. 
Интернет гиганттары чындыкты өздөрү 
аныкташат, алар эч кимге баш ийбестен, 
жалган жаңылыктарды тараткан деп шек-
телген белгилүү бир сайтты же аккаунтту 
өчүрүп, өз эрежелерин иштеп чыгышкан. 
Ошол эле учурда, алгоритмдерди түзгөн 
адистер өз иш-аракеттеринин ачыктыгы 
жана адеп жагы үчүн жооп бербейт.

Алгоритмдер колдонуучуга 
кандай таасир этишет? 

Колдонуучунун аракеттерин көзөмөл-
дөө менен байланышкан алгоритм жөн-
дөгүчтөрү аркылуу белгилүү бир маалы-
матты алдыңкы планга чыгарууга болот. 
Колдонуучуну анын алдын-ала ойлоп та-
былган интернет чыпкалары курчап ту-
рат. Колдонуучу жеке маалыматтарын өзү 
билбеген максаттарда туура эмес кол-
донсо, анын купуялыгына чоң коркунуч 
туулат. Мындай көрүнүштөр үчүн "маалы-

мат көбүгү" деп аталган атайын белги да 
пайда болгон.

Ошентип, постторду жана кайрадан 
жарыяланган билдирүүлөрдү көбөйтүү 
үчүн интернет чыпкалары плюрализмди 
жана идеялардын ар түрдүүлүгүн чектейт.

Ушак, үгүт жана кутум теориясынын 
аралашмасы болгон фейк деп аталган 
жаңылыктардын айланасындагы кризис 
– бул жаңы көрүнүш. 

АЛГОРИТМДЕРДИ ЖӨНДӨӨ:
КОЛДОНУУЧУ КАТАРЫ КАНДАЙ КОРКУНУЧТАРГА 

ТУШ БОЛУП ЖАТАСЫЗ?

Социалдык желеде кантип жан 
сактоого болот?
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Эгерде киберкуугунтукка 
туш болсоңуз
Киберкуугунтук деген эмне?

Киберкуугунтук – бул санариптик тех-
нологияларды колдонуу менен коркутуу 
же каралоо. Киберкуугунтук социалдык 
желелерде, билдирүү жазуу тиркемеле-
ринде, оюн платформаларында жана 
уюлдук телефондор аркылуу жүргүзүлүшү 
мүмкүн. Бул куугунтукка алынгандарды 
коркутуу, ачуусун келтирүү же уят кылуу 
максатында иштелип чыккан кайталанма 
аракеттер, мисалы:

•  социалдык желелерге жалган маа-
лымат таратуу же кимдир бирөөнүн 
адепсиз сүрөттөрүн жарыялоо;

Бул кубулуштун өзгөчөлүгү анын болуп 
көрбөгөндөй зыяндуулугунда. Анткени 
санариптик технологиянын жана ресурс- 
тардын мүмкүнчүлүктөрү аны чексиз кы-
лат1⁹.  Мисалы, 2020-жылдагы коронави-
руска байланыштуу ушактарды эске 
түшүрөлүчү. Биринчи имиштер жашыруун 
изилдөөлөргө жана чиптерге байла-
ныштуу болгон. Башка өлкөлөрдө болду 
делген исламофобиялык мүнөздөгү ка-
барлар да ушундай эле. Мьянманын ба-

тышындагы диний азчылык куугунтукка 
алынгандыгы жөнүндө, же Сирия менен 
Ирактын лагерлериндеги балдардын 
жана аялдардын Кыргызстанга кайтып 
келгенин жөнүндө тийиштүү маалымат-
тардын бурмаланышын мисалга алсак 
болот. Тигил же бул маалыматты бурма-
ланышы көбүнчө жалган маалыматтын 
жайылышы менен коштолот.

• билдирүү платформалары аркылуу 
кемсинткен билдирүүлөрдү же коркутуу-
ларды жөнөтүү; 

• башка адамдын атын жамынуу жана 
анын атынан адепсиз билдирүүлөрдү 
жөнөтүү.

Чыныгы жашоодогу каралоо жана ки-
беркуугунтук бир эле мезгилде жүрөт. 
Интернеттеги куугунтук адатта сана-
риптик изди (кийин далил болуучу жазуу-
ларды) калтырат. Киберкуугунтуктун ке-
сепеттери биз ойлогондон да кыйла оор.

19 Медиасабат – манипуляциядан сактануу каражаты, Дивина Фрау-Майгс, Жаңы Сорбоннадагы маалы-
мат-коммуникация илимдеринин профессору, ЮНЕСКО кафедрасынын башчысы. ,https://ru.unesco.org/
courier/iyul-sentyabr-2017-g/mediagramotnost-sredstvo-ot-manipulyacii
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Сиз кандай деп ойлойсуз?

1. Сиздин оюңузча, коомчулукта социалдык медиадагы сенсация жана аны 
четке кагуу кандай кабыл алынат деп ойлойсуз?
 • Айырмасы эмнеде?
 • Сиз мындан кандай көйгөй көрүп жатасыз?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Социалдык тармактын колдонуучусу катары сизди кандай санариптик 
коркунучтар күтүп турат?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



49

V Бап. 
ДИНДЕР АРАЛЫК ДИАЛОГ ТҮЗҮҮ
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Дүйнөдөгү диндерди ортодогу айыр-
мачылыктарга карабастан, эки нерсе би-
риктирип турат. Биринчиден, алар жа-
мандык маселесин чечүүгө аракет 
кылышат, экинчиден, аны жеңүүнүн жол-
дорун жана ыкмаларын сунушташат. 
Кеңири мааниде алганда, диндер тарап-
таштарына дүйнө кандай түзүлгөнүн жана 
адамдар аткара турган иш-аракетти 

«Ким бир эле динди билем десе, 
ал эч бир динди билбейт».

Макс Мюллер

түшүндүрүшөт. Диндеги буйруктардын 
айрымдары, адамдардын тек-жайына 
жана ишенимине карабастан, башкалар 
менен мунаса кылуу жана диалог түзүү 
зарылчылыгына түздөн-түз көңүл бурат. 
Бирок бул жерде ар бир дин бул процесс- 
тердин маанилүүлүгүнүн өзүнчө универ-
салдуу түшүндүрмөсүн сунуштайт.

БУДДИЗМ

Буддизм тынчтыкты орнотуунун жана 
диалогдун маанилүүлүгүн үч абал ар-
кылуу ачып берет:

1. «Анитья» (туруксуздук, түбөлүктүү 
эместик) 

2. «Анатман» (жекеликтин жоктугу) 
3. «Дукха» (азап чегүү тууралуу окуу) 
Биринчи абалга (aнитья) ылайык, бүт 

дүйнө туруктуу "дхарм" агымын (жашоону 
түзгөн бөлүкчөлөр) түзөт, ал үзгүлтүксүз 
өз ара аракетте болуп, бир жаралып, кай-
ра өчүп, реалдуулук элесин жаратат. Буд-
дизмдин экинчи абалында реалдуулук 
сыяктуу эле адамдын инсандыгы да жок 
деп окутат. Инсандын ордуна өзүнчө 

дхармалар топтому бар, алар бул дүй-
нөнүн иллюзиялуу табиятына илинип, 
өзүлөрүнүн "Менинин" бар экенине бол-
гон жалган ишенимди сезе башташат. 
Мындай адашуу өз кезегинде азапты – 
"дукханы" пайда кылат, буддизм муну жа-
мандык деп эсептейт, ошондуктан андан 
кутулууну эң жогорку максат кылып кой-
гон. Азаптан кутулуу жеке процесс ката-
ры каралса да, буддизм боштондукту та-
лап кылган бардык нерселердин өз ара 
байланыштуулугун баса белгилейт.

Азап чегүүнү токтотуу жана кайра жа-
ралуу чеңгелинен чыгуу ("сансара") үчүн 
ар бир буддист "Төрт Акыйкатты" жана 

ИУДАИЗМДИН, БУДДИЗМДИН, 
ХРИСТИАНЧЫЛЫКТЫН ЖАНА ИСЛАМДЫН 

ЭТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ
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ИУДАИЗМ

Библиядан кийинки Талмудизм21  сал-
тына негизделген азыркы иудаизмдин 
диний окуусу 5 негизги пункттан турат:

1. «Тиккунолам» – жамандыктан бузул-
ган дүйнөнү калыбына келтирүү. Бул 
окууга ылайык, ар бир еврей өзүнүн руха-
ний жана адеп-ахлактык өнүгүүсү үчүн 
эле эмес, өзү жашаган коомдун жыр-
галчылыгы үчүн да жооп берет.

2. "Мыйзамды сүйүүнүн" маанилүүлүгү 
же 613 осуятты ("мицвот"), алардын ара-
сында "жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй 
сүй" деген буйрукту аткаруу эң маанилүү 
орунду ээлейт (Ваикра 19:18). Иудейлер 
бул мицвоттордун аткарылышы, чынды-
гында, Кудуреттүү Жаратканга болгон 
сүйүүнүн көрүнүшү деп эсептешет.

3. Иудейлерге жеке кызыкчылыктарды 
эмес, тышкы дүйнө үчүн жакшылыкка 
жетүүнү негизги максат кылуу буйрулган. 
Бул окуу Хасидизмде айрыкча так чагыл-
дырылат22.

4. "Тоораттын жетимиш өңү" – кеңири 
чөйрөлөрдө иудаизмдин ички жана дин-
дер аралык диалогду жайылтуучу пози-
циясы катары белгилүү болгон Мыйзам-
дын ар кандай чечмеленишине жол берүү 
жана муну колдоо; 

5. "Эмет" (акыйкат) окуусу, ага ылай-
ык, акыйкат дүйнө таанымы жана баалуу-
луктары башка болгон адамдар менен 
кездешкенде өз ишениминин салыштыр-
малуулугун тааныган адамдардын момун-
дук кылышы аркылуу айкындалат.

Ошентип, иудаизм Мыйзамды сактоо 
менен тынчтыкты калыбына келтирүүгө 
багытталган.     Жогоруда     айтылган    
иудаизмдин бардык жоболору тынчтыкты 
орнотуу жана диалогго байланышкан ма-
селелерге карата иудейлердин жигердүү 
жашоо позициясын бекемдейт.

"Сегиз Жолду" карманышы керек. Бул 
концепция мындай көрүнүштөр бири-би-
ри менен тыгыз байланышкан, алардын 
өздүк маңызы (свабхава) жок деп окутат. 
Ошол эле учурда, мындай өз ара мамиле 
эки кубулуштун тең өзүн азаптан кутка-
рып, кайра жаралуулардын айлампа-
сынан чыгууга жардам берет. Иш жүзүн-
дө башка адамдар менен карым-катышка 
барган буддист өзү менен маектештери-

нин ортосундагы өз ара байланышты 
күчөтүү ("пратитья-самутпада") аркылуу 
алардын азаптан кутулушуна таасир этет 
дегенди билдирет.

Ошентип, буддисттин тынчтык про-
цессине жана диндер аралык диалогго 
киришинин өзү – бул баардык адамдар-
дын нирванага2⁰ жетүүсүн тездетүүгө ба-
гытталган диний парзын аткаруу иши.

20 Нирвана ("жок болуу, токтоо") - жеке жашоонун азап-тозокторунан жана каалоолорунан, ошондой эле 
самсаранын кайра жаралуу айлампасынан бошонуу абалы.
21 Талмуд –салт же иудаизмдин укуктук жана диний-этикалык жоболорунун жыйындысы.
22 Хасидизм – XVIII кылымдын башында Польша-Литва Речь Посполитасында (Польшанын жана Лит-
ванын аймагында) пайда болгон жана Кудайды эмоционалдуу таанууга чоң маани берген иудаизмдеги 
диний агым.
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ХРИСТИАНЧЫЛЫК

Жамандык    маселесин    чечүүдө    
христиан дини адамдын ички дүйнөсүн 
өркүндөтүүдөн жана анын адилдикке 
(ыйыктыкка) жетишүүсүнө багытталат. 
Христиан динине ылайык, адам өзү Мый-
замды сактай албайт жана Кудайдын 
жардамысыз жамандыкка каршы тура ал-
байт. Ал үчүн адам алгач тобо кылуу ме-
нен Кудайга тобо келтирип23, Иса Машаяк-
тын күнөөдөн арылткан курмандыгын 
кабыл алышы керек. Тобо кылуудан тыш-
кары, христиандардан «бул дүйнөнүн жа-
рыгы  жана  тузу» деп  аталышы  үчүн,  
христианчылыктын адеп-ахлак ченемде-
рине ылайык өмүр сүрүшү талап кылынат. 
Буларбейнелер бекеринен тандалган 
эмес.

Ыйсанын жолдоочулары күнөөнүн ке-
сепетинен бузулган дүйнөнү жарым-жар-
тылай калыбына келтирүүгө же анын ру-
ханий жана адеп-ахлактык жактан 
бузулушуна тоскоол болуу үчүн жооптуу 
болушат. Мындан тышкары, христианчы-
лыкта "Бактылуулук осуяттарына" өзгөчө 

орун берилген. Алардын бири Христиан-
дардын тынчтыкты орнотуу менен байла-
нышкан адеп-ахлактык милдетин түздөн-
түз көрсөтөт: "Тынчтык орнотуучулар 
бактылуу, анткени алар Кудайдын уулда-
ры деп аталат" (Матфей, 5: 9). Бактылуу-
луктун бул осуяты тынчтык орноткон 
адамдар Кудайдын өзү сыяктуу иштерди 
жасай тургандыгын билдирет. Христиан 
дининдеги "эйрене" же "шалом" (байыр-
кы грек же еврей тилинен которгондо – 
"тынчтык") идеясы душмандык же аскер-
дик иш-аракеттердин жоктугу катары 
гана эмес, адам үчүн эң жогорку жакшы-
лыкты жайылтуу дегенди билдирерин 
белгилей кетиш керек.

Ошентип, христианчылыктын көз ка-
рашынан алганда, тынчтык жараянына 
жана диндер аралык диалогго катышуу 
христиандардын адамдар арасындагы 
тынчтыкты орнотууга салым кошуусуна 
жардам берет. Бул Кудайга жана 
адамдарга кызмат кылуунун бир түрү.

23 Тобо келтирүү – бул күнөөлөрдөн баш тартуу жана Кудайдан кечирим суроо.



53

ИСЛАМ

Башка диндердегидей эле, исламда 
да тынчтыкты орнотуу маанисине өз-
гөчө орун берилген. Тынчтык – Куранда 
чагылдырылган ислам дининин эң жо-
горку баалуулуктарынын бири. Мусул-
мандардын "Ассаламу алейкум" деп са-
ламдашуусу –"Сизге тынчтык каалайм!" 
– деген тилекти билдирет. "Ислам" жана 
"мусулман" деген сөздөрдүн уңгусу бир 
– бул "тынчтык" деп которулган араб ти-
линдеги "салам" сөзү. "Муслим" сөзүнүн 
араб тилиндеги дагы бир мааниси "моюн 
сунуучу” дегенди билдирет. Ушул маа-
нилердин айкалышынын натыйжасында, 
«Аллахка моюн сунуу менен тынчтык та-
буудан» турган ислам дининин негизги 
принциби келип чыгат.

Андан соң исламдын башка жоболо-
ру: "иман" (Аллахка ишенүү) жана "ихсан" 
(Аллахты ар дайым урматтоо жана таануу 
аркылуу жакшылык каалоо) орун алган. 
Мусулмандар өз ыктыяры менен Аллах-
тын эркине баш ийүүдөн тышкары, аала-
дагы бардык нерселердин Жаратканга 
баш ийдирилгендигине ишенишет.

Христиандар менен иудейлер Ыйык 
Куранда  "Китеп адамдары,   башкача  
айтканда, Кудайдан алган Жазуу ээлери 
катары берилет, ошол эле учурда Ыйык 
Жазуулардын жалпы булагы деп баса 
белгиленип көрсөтүлгөн. "Динде маж-
бурлоо жок" деген Куран жобосу диндер 
аралык мамилелердин принцибин анык-
тайт. Аллахтын эркине моюн сунуу идея- 
сы менен тыгыз байланышкан тынчтык 

түшүнүгү адамдын ички абалына кара-
ганда алда канча кеңири мааниге ээ. Ал 
өз ичине адамдын коопсуздугу, адилет-
түү тынчтык жана эзүүдөн кутулуу сыяк-
туу түшүнүктөрдү камтыйт. Мындай ички 
жана сырткы гармонияга жетишүү үчүн, 
мусулмандар "Тынчтыктын сегиз эшиги" 
катары таанылган Исламдын сегиз прин-
цибин колдонушат:

1. Таухид (кудайдын жалгыздыгына 
ишенүү).

2. Фитра (адам табиятынан жакшы бо-
луп жаратылгандыгына ишенүү) 

3. Адал (адилеттүүлүк).
4. Афув (кечирим).
5. Рахман-и рахим (кайрымдуулук жана 

боорукердик).
6. Хильфа (башкаларга кызмат кылуу 

жана жаныбарлар менен өсүмдүктөргө 
кам көрүү)

7. Сабр (сабыр).
8. Хабб (сүйүү).
Бул принциптер күнүмдүк жашоодо 

сырткы аракеттердин көрүнүшүнө алып 
келүүчү исламдын ички практикасынын 
бир бөлүгүн түзөт. Ислам дини Куду-
реттүү Жараткандын эрки менен акый-
каттыкка жана гармонияга негизделген 
коопсуз жана корголгон коомду куруу-
ну көздөйт. Бул принциптерге кайрылуу 
дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга тынчтык 
орнотуу процессине жигердүү катышуу 
жана башка диндердин өкүлдөрү менен 
диалог жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет.
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ЖАҢЫ ДИНИЙ КЫЙМЫЛДАР 

Жаңы диний кыймылдардын диний 
этикасы ар түрдүү жана башка диндерге 
болгон мамилени, тынчтыкты сактоо үчүн 
карым-катыш кылууга жана диндер ара-
лык диалогго умтулуу принциптерин 
өзүнчө изилдөө талап кылынат. Жалпы-
лап айтканда, жаңы диний кыймылдар-
дын көпчүлүгүн болжол менен үч катего-
рияга бөлүүгө болот: 

1) 1-категорияга өз диний жамаа-
тынан тышкары адамдардан оолактап 
кеткендер кирет.

2) Экинчи категорияга жашоону 

түшүнүү жана курчап турган дүйнөгө таа-
сир берүү үчүн жашыруун билим алууга 
умтулгандар кирет.

3) 3-категориядагы өкүлдөр жи-
гердүү жашоо позициясында болушат да, 
адамзаттын өнүгүүсү үчүн жаңы 
ачылыштар менен мүмкүнчүлүктөр жөнүн-
дөгү маалыматты жеткирүү максатында 
айланадагы адамдар менен мүмкүн болу-
шунча көбүрөөк мамиле түзүшөт.

ИУДАИЗМ:
«Өзүңөр жек көргөн нерсени 

жакыныңарга ыраа көрбөгүлө».
Талмуд, Шаббат, 31а

ХРИСТИАНЧЫЛЫК:
«Өзүңөргө кандай мамилени каа-
ласаңар, башкаларга да ошон-

дой мамиле жасагыла».
Евангелие от Матфея 7:12

БУДДИЗМ:
«Өзүңөргө ооруткудай сезилген нер-

сени башкаларга тийгизбегиле».
Талмуд, Шаббат, 31а

ИСЛАМ:
«Өзүнө тилегенди боордошуна да 

тилебеген адам ыймансыз».
Сорок хадисов Ан-Навави, 13

БАХАИ ИШЕНИМИ:
«Эгер адилдикти көрөм десең, өзүңө тандаганды жакыныңа да тиле».

Бахаулла
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МИСАЛ
Кыргыз Республикасынын 
Конфессиялар аралык кеңеши
2018-жылы Кыргызстанда диндер 

аралык кеңеш түзүлүп, анын курамына 
16 диний уюмдун өкүлдөрү кирген. Көп 
өтпөй Бишкектеги Улуттук китепкана-
да коомчулук үчүн конференция-фести-
валь уюштурулуп, анда ар кайсы диндин 
өкүлдөрү өз тажрыйбаларын жана чыгар-
мачылыгын ортого салышты. Иш-чара-
нын программасында TED Talk форма-
тындагы угуулар, ар кандай диндердин 
өкүлдөрүнөн устат сабактар өткөрүлүп, 
актуалдуу баяндамалар окулду. 

Кийинчерээк ар кайсы диндердин 
өкүлдөрү менен биргеликте ишембилик 
уюштурулду. Бул жакшы максаттар үчүн 
диний уюмдарды жакындаштыруучу саа-
малык болду.

Диндер аралык демилгелер – бул би-
ринчи кезекте жалпынын пайдасы үчүн ар 
кандай диндердин жана ишенимдердин 
өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилелерди 
түзүп, ишенимге жана өз ара түшүнүшүү-
гө жетишүү. Тынчтыкты орнотуу иши ча-
кан кадамдардан башталат: айланаңызда 
ким бар экендигин, ал үчүн эмне маа-
нилүү экендигин, ортодо эмне жалпылык 
бар экендигин, жалпы жыргалчылык үчүн 
эмне кылууга болорун түшүнүү керек. 
Башкалардын диний каада-салттарын 
билүү кызыктуу да, татаал да – бул ий-
кемдүүлүктү жана боорукердикти талап 
кылат. 

Көбүнчө мындай демилгелер диалог-
дон, бири-бирин таанып-билүү аракети-
нен башталат. Өзүңүз ыңгайсыз абалга 
тушукпай, башкалардыда нааразы кыл-
баш үчүн белгилүү бир эрежелерди жана 
принциптерди кармануу зарыл.

Кыргыз Республикасынын 
Конфессиялар аралык кенеши

Сайт Belief Cabar Asia

Польшадагы мусулмандар күнү

ДИНДЕР АРАЛЫК ДИАЛОГДУ ТҮЗҮҮ
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ДИНДЕР АРАЛЫК ДИАЛОГДУ 
ТҮЗҮҮ ЭРЕЖЕЛЕРИ2⁴

1. Билим жана өзүн-өзү өркүндөтүү 
Биз диалогго башканы өзгөртүүгө маж-
бурлоо үчүн эмес, үйрөнүү, өзгөрүү жана 
өсүү үчүн барабыз.

2. Диндер аралык диалогдун жыйын-
тыгын жайылтуу

Диндер аралык диалогдун жыйынты-
гын диндештер арасында жайылтуубуз 
керек. Ушундай жол менен гана жамаат-
тар өнүгүп, жакындары менен түшүнүшө 
алат.

3. Чынчылдык жана ачык-айрымдык
Диалог жүргүзүүдө чынчыл жана 

ачык-айрым иштегенге даяр болуу керек. 
Бул учурда маектешиңиз кайсы маселе-
лер боюнча кысталып калышы мүмкүн 
экендигин алдын ала белгилеп алууңуз 
зарыл.

4. Салыштыруулардан качуу
Диндер аралык диалогдо пикир келиш- 

пестиктерге жол бербөө үчүн өз идеал- 
дарын  маектешиники  менен  салыштыр-
боо керек.

5. Өзүн өзү аныктоо 
Катышуучу өзү гана өзүн аныктай алат. 

Мисалы, индуист болуу эмнени билдире-
рин индуист гана билет. Калгандары 
анын «сыртынан» кандай көрүнөөрүн 
гана сүрөттөй алышат.

6. Диалогдун оң жыйынтык берерине 
ишеним.

Келишпестиктер болорун билип туруп, 
диалог баштоонун кажети жок. Тескери-
синче, катышуучулар бири-бирин угуп 
гана тим болбостон, жеке бүтүндүктү буз-
бай, макул болууга умтулушу керек.

7. Диалогдогу тараптардын тең укук-
туулугу

Диалог тең укуктуулардын ортосунда 
гана жүрүшү мүмкүн. Эки тарап тең би-
ри-биринен үйрөнүүгө даяр болушу ке-
рек. Эгерде бири экинчисин кем санаса, 
анда алар диалог жүргүзө алышпайт. 

8. Өз ара ишеним
Диалог өз ара ишенимге гана негиз-

делет, ошондуктан сөздү жалпы көз ка-
раштар жана жалпы макулдашуу үчүн эң 
ыңгайлуу шарттарды түзгөн суроолордон 
баштоо керек. 

9. Өзүн-өзү сындоо 
Диндер аралык диалог жүргүзгөн ар 

бир адам өзүн-өзү аз болсо да сындай 
алышы керек. Болбосо, диалогду жүр-
гүзүүнүн кереги жок, ал мүмкүн да эмес.

10. Эмпатия 
Ар бир катышуучу кандайдыр бир мез-

гилде маектешинин динин же ынанымын 
"ичкериден" сезүүгө аракет кылышы ке-
рек, анткени анын ишеними, сиздин ише-
нимиңиз сыяктуу эле, "анын жан дүй-
нөсүндө жана жүрөгүндө жашайт".

2⁴ Ыңгайлаштырып алынды: Свидлер Л. «Диндер аралык диалогдун негизги принциптери» 
- https://static1.squarespace.com/static/5464ade0e4b055bfb204446e/t/551eaeabe4b00fd1a
1b38884/1428074155848/Dialogue+Decalogue+-+Russian.pdf
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МИСАЛ
Британиядагы диндер диалогу 

жана муктаждарга жардам берүү.
2016-жылы Рождество майрамынын 

алдында Лондондогу ар кандай конфес-
сиялар баш паанеги жокторго жардам 
берүү үчүн чогулушкан (Улуу Британия-
да 255 миңден ашуун адамдын үйү жок). 
Англикандар, католиктер, методисттер, 
квакерлер, еврейлер, индуисттер, мусул-
мандар жана сикхтер жардамга муктаж 
адамдар үчүн баш калкалоочу жайлар-
ды ачып, Лондондун батышындагы чир-
көөдө үй-жайы жок 90го жакын адамга 
үндүк этинен кечки ысык тамакты жана 
уктоодо керектелүүчү буюмдарды даяр-
дап таратышты.

Оболу, сиз диндер аралык диалог 
өз ишенимиңизден баш тартууну талап 
кылбай тургандыгын жана дин окуула-
рынын негиздерине каршы келбестигин 
түшүнүшүңүз керек. Сиз катышуучуларды 
динди туура эмес чечмелеп жатканды-
гына ынандырууга умтулбашыңыз керек. 
Теологиялык түшүнүктөр тууралуу сөз 
баштасаңыз, диалогго кедерги жара-
лат. Көптөгөн адамдар үчүн өз ишеними 
баалуу, жашоосуна да чоң таасир этет. 
Биз чогуу талкуулап, чече турган өтө 
көп темалар жана маселелер бар. Ми-
салы: коомдогу айлана-чөйрөнү сактоо, 
калктын аялуу катмарына жардам берүү, 

жергиликтүү жамаатты өнүктүрүү, спорт-
тук аянтчаларды түзүү, балдардын жана 
өспүрүмдөрдүн эс алуусу үчүн көркөм 
чыгармачылыкка шарттарды түзүү жана 
башка маселелер.

Алгач, сиздин жамаатта кандай диний 
топтор бар экендигин, буга чейин кон-
фессиялар аралык демилгелер болгонун 
же болбогондугун билип алышыңыз ке-
рек. Досуңуз же коңшуңуз менен алар-
дын ишеними же ынанымы жашоосунда 
кандай мааниге ээ экендиги жөнүндө 
сүйлөшүңүз. Эгер сиз кайсы бир ди-
ний жамаатка таандык болсоңуз, анын 
кандай конфессиялар аралык диалогго     

Диндер аралык диалог жана Британияда 
муктаж болгондорго жардам беруу

Сайт Independent.co.uk
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катышып келерин карап көрүңүз, алар-
ды диндер аралык таанышуу максатын-
да чакан жолугушууга чакырыңыз. Кечки 
тамакты уюштуруп, бири-биринин диний 
ишенимдери боюнча суроо-жооп викто-
ринасын, спорттук мелдеш, көргөзмө, 
экскурсияларды, муктаж болгондорго 
жардам берүү үчүн социалдык акциялар-
ды ж.б.у.с. өткөрүүгө болот.

Конфессиялар аралык диалогго тар-
туунун жана ага катышуунун ар кандай 
жолдору бар. Биринчиден, өзүңүздү кы-
зыктырган нерсени гана жасаңыз. Жого-
рудагы идеялар – башкалар иш жүзүндө 
колдой турган иштердин аз эле бөлүгү. 
Кээ бир демилгелерди өзүңүз да башта-
саңыз болот; балким, курбу-курдашта-
рыңызды жана досторуңузду тартууну да 
каалайт чыгаарсыз. 

ДИНДЕР АРАЛЫК 
БААРЛАШУУ БОЮНЧА 
СУНУШТАМАЛАР2⁵

Диндер, маданияттар жана каа-
да-салттардын айкалышы дүйнөнүн көр-
күн чыгарып турат. Ошол эле учурда ай-
рым темалар татаал экендигин, 
кылдаттыкты талап кыларын, адамдар 
көбүнчө өз дини жана ынанымдары 
жөнүндө өтө кызуу кандуулук менен сөз 
кыларын да эстен чыгарбоо керек. Ише-
ним жана дин темалары боюнча сөз кыл-
ганда булары эске алуу:

1. Башка диндердин өкүлдөрү менен 
диалог жүргүзгөндө ар дайым сылык бо-
луп, маектешиңизге жөнөкөй жана 
түшүнүктүү тилде сүйлөңүз.

2. Маектешиңиздин билдирүүсүн/оюн 
туура түшүнгөндүгүңүздү текшере 
жүрүңүз. Ар кандай маданияттардын 
жана диндердин өкүлдөрү көбүнчө 
күнүмдүк сөздөргө деле таптакыр башка 
маани бериши ыктымал.

3. Сүйлөшүү учурунда башка дин өкүл-
дөрүнүн жалпы кызыкчылыктарын жана 
баалуулуктарын билүүгө аракет кылыңыз. 
Оболу адамдын өздүгүн, андан соң гана 
анын кайсы динге таандык экендигин 
көрүү керек.

4. Маектеш кандайдыр бир себептер-
ден улам сиз менен макул болбосо, өз 
көз карашыңызды таңуулабаңыз.

5. Катышуучулардын арасында ыңгай-
сыз кырдаалдарды алдын алуу үчүн дин-
дер аралык жолугушууларды бейтарап 
аймакта өткөрүп туруңуз.

6. Диний майрамдарда диндерге бай-
ланышкан демилгелерди мерчемдөөдөн 
абайлаңыз.

2⁵ https://www.interfaithweek.org/uploads/Connect2018.pdf
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ЭГЕРДЕ ЧЫР-ЧАТАК ЧЫКСА 
ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК?26

Чыр-чатак – адамдар ортосундагы 
баарлашуунун табигый бир бөлүгү, антке-
ни ар бир адамдын башкалар менен сөз-
сүз эле дал келе бербеген өз муктаждык-
тары, баалуулуктары жана 
кызыкчылыктары бар. Пикир келишпе-
стиктерге, ошондой эле бири-бирине 
каршы келген көз караштар менен каа-
лоолорго, талаш-тартыштарды тынчтык 
жолу менен чечүү көндүмдөрүнүн жокту-
гуна байланыштуу чыр-чатактуу кырдаал-
дар келип чыгат.

БУЛ МААНИЛҮҮ!

1. Сизге куюп койгондой окшош 
адамдар жок экендигин, ар бир адамдын 
өз пикири, каалоосу жана кызыкчылыгы 
бар экендигин түшүнүүңүз керек.

2. Чыр-чатакты козуткан адам көбүнчө 
жашоосунда жабыгып, көңүлү чөгөт. Ага 

боор ооруп, түшүнүү менен мамиле кыл-
ганда, чыр-чатак азайышы ыктымал.

3. Чыр-чатактуу кырдаалда башка 
адамды гана эмес, өзүңүздү да түшүнүүңүз 
кажет. Чыр-чатак күчөгөндө, бир азга 
аярлап, өзүңүзгө суроо берип көрүңүз: 

– «Эмне үчүн мындай эмоционалдуу 
абалдамын?»;

– «Бул кырдаалда мен эмнеге наараз-
ымын?»;

– «Бул кырдаалга мени эмне түрттү?»;
– «Бул чыр-чатактуу кырдаалда мен 

эмнеге жетишким келет?».

4. Чыр-чатакка кеминде эки тараптын 
катышарын унутпоо керек. Баарлашуу 
учурунда өз каталарыңызды түшүнүү аб-
дан зарыл.

7.  Чогуу тамактанарда башка динди 
тутунгандардын тамакка карата чек-
төөлөрүн алдын ала сурап алыңыз. Та-
мак-ашка тиешелүү тыюулар абсолюттук 
(иудаизмде жана исламда чочконун эти-
нен, индуизмде уйдун этинен баш тартуу) 
же убактылуу (православдардын орозо 
учурунда эт жана сүт азыктарын жебеге-

ни ж.б.) болушу мүмкүн экендигин эске 
алып, катышуучулар менен ар бир жолу 
тамак тизимин макулдаштырыңыз.

8.  Эгерде сиз конфессиялар аралык 
иш-чараны сүрөткө же видеого тартууну 
көздөп жатсаңыз, алдын ала катышуучу-
лардын уруксатын алыңыз.

2⁶ Давыдова Ю.Ф., психология илимдеринин кандидаты, КРСУ
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5. Сиз башка адамды өзгөртө албай-
сыз, бирок өзүңүздү өзгөртө аласыз. Ал-
бетте, өзгөрүү мындай турсун, мындай 
чечим кабыл алууга да ар ким эле даяр 
боло бербейт.

6. Конструктивдүү диалог түзүү маа-
нилүү2⁷.

Диндер аралык диалогду түзүүдө 
социалдык желелердин 
мүмкүнчүлүктөрү

Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күндө 
социалдык желелерди колдонгон жаштар 
көбөйүүдө. Социалдык медиа жергилик-
түү жана дүйнөлүк деңгээлде маанилүү 
деп эсептелген маселелерди чечүүгө да 
жардам бере алат. Көптөгөн жаштардын 

колунда смартфону жана компьютери 
бар болгондуктан, социалдык желелер 
адамдарды диндер аралык иш-аракет-
терге тартуунун эң арзан каражаты болуп 
калды.

Диндер аралык иш-аракеттерге 
тартуунун мисалдары:

• Досторду социалдык желелер жана 
мессенджерлер аркылуу иш-чараларга 
чакыруу. 

• Ушул сыяктуу демилгелер жөнүндө 
маалымат алуу.

• Муктаждыктары жана аларды 
чечүүнүн көйгөйлөрү жөнүндө маалымат 
алуу.

• Реалдуу убакыт режиминде окуялар-
ды түз эфирде чагылдыруу.

• Сиз маанилүү деп эсептеген маселе-
лер жөнүндө маалыматтарды жайгашты-
руу же бөлүшүү.

• Диалог жана талкуу жүргүзө турган 
аянтча.

• Диндер аралык ийгиликтүү иш-ара-
кеттер жөнүндө сүрөттөр жана видео-
лорду бөлүшүү

• Хэштегдерди колдонуу менен жүрүп 
жаткан дебаттарга катышуу.

2⁷ Конструктивдүү диалогду кантип жүргүзүүгө болот? Бул жактан кар.: https://blizosti.net/konstruktivnyj-
dialog-reshaem-konflikty-bez-ssor/
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• Мессенджерлерди колдонуу менен 
адамдарды окуялар менен байланышты-
руу 

• Маанилүү маселелерди чечүүгө 
адамдарды мобилизациялоо.

МИСАЛ
Самоадагы ар кайсы диндеги 
жаштардын музыка жана спорт 
жаатында биригүүсү
2014-жылы Самоада конфессиялар 

аралык эки күндүк конференция болуп 
өттү. Программада хор, театр жана бий 
оюндары, ошондой эле диндер аралык 
спорттук мелдештер камтылган эле.

Ошондон бери бул иш-чара жыл          
сайын өткөрүлүп, катышуучулары көбө-
йүүдө. Спорттун ар кандай түрлөрү: чур-
коо, волейбол, регби ж.б. боюнча 
спорттук мелдештер, ар түркүн музыка-
лык иш-чаралар уюштурулуп келе жатат. 

Спорттук жана чыгармачыл иш-чара-
лар жаштарды жакындатканы көптөрдү 
таң калтырууда! 

Самоадагы ар кайсы диндеги
жаштардын музыка жана спорт

жаатында биригуусу
Сайт news-nz.churchofjesuschrist.org
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Ой-жүгүртүү үчүн суроолор

1. «Бир эле динди билем деген адам бир дагы динди билбейт».
Сиздин оюңузча, Макс Мюллер муну менен эмнени айткысы келген? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Ар кайсы диндерди жана ынанымдарды тутунган адамдар менен 
өз ара мамилени эмнеден баштоо керек?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Диндер аралык диалог түзүү үчүн мен эмне кыла алам? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

КОРУТУНДУ

Диндер аралык диалогдун негиздерин бардык диндерден табууга болот. Жого-
руда айтылган диндерди ар кандай этностордун жана маданияттардын өкүлдөрү 
тутунушат, бул диндер аралык диалогдун пайда болушуна жана тынчтыкты орнотуу 
процессине оң таасирин тийгизери шексиз. Ийгиликтүү диалог куруу үчүн диндер 
ортосундагы айырмачылыктарды өз ишенимине коркунуч эмес, дүйнөнүн идеяларын 
кеңейтүү мүмкүнчүлүгү катары кароо керектигин белгилей кетүү зарыл. Бул жерде 
белгилүү дин таануучу Макс Мюллердин "Бир гана динди билген адам чындыгында 
бир дагы динди билбейт" деген сөзүн эске алуу керек. 

Ар кандай конфессиялардын өкүлдөрү үчүн диндер аралык диалог анын каты-
шуучуларына өз динин жакшыраак түшүнүүгө, кайсы динди тутунганына карабастан, 
бардык адамдарга мүнөздүү дөөлөттөрдү биргеликте табуу мүмкүнчүлүгүн түзгөндүгү 
үчүн дагы кызыктуу болушу мүмкүн.
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