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Миграция – эң татаал жана көп тармактуу процесс. Айрым адистер муну 

адамзаттын өнүгүүсүндөгү мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептешет. Байыркы 
замандан бери эле элдер көчүп-конуп жүрүшкөн жана мындай кыймыл аракеттер 
биздин доорго да мүнөздүү.  

Сырткы миграция тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-
беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын жарандары үч айдан узак мөөнөткө 

Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгып кетсе, 15 күндүн ичинде барган 
өлкөсүндөгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлдүгүндө же консулдук 
мекемесинде каттоодон өтүшү керек. Бирок  бул жагдайда көрсөтүлгөн эрежелер толук 

аткарылбагандыгынан толгон токой проблемалар келип чыгууда. Маселен, Россияда, 
убактылуу каттоого туруш үчүн 1500 (бир жарым мин) рубль баасы, азыркы учурда 

“разрешение на работу” же болбосо патент баасы 25000 (жыйырма беш миң) рубль 
(убактылуу каттоону бир жылга чейин узартуу ушул акчанын ичинде имиш). Россияда 
ижарага батир алуу баасы 10-15 миң рубль, ал дагы кайсы регионго барып туруп 

калсаң, мигранттар жашаган батирде бир жатак орун күнүгө 500 дөн 1500 рублга 
чейин, бир айда ал бери жагы эле 15000 рублга чыгып кетүүдө. Демек, Россияга барып 

акча табуу үчүн орто эсеп Кыргызстандан чыккан жаран жеп-ичкени, жатаканасы 
менен 40000 рублдан ашуун акчаны талап кылууда. Биздин Кырыгзстандын жарандары 
андай каражаты жоктугунан улам, 3 айдан кийин эле айтылуу мыйзам талаасынан 

чегинен чыгып кетүүдө да, миграциянын тартибин бузуу үчүн 188-статьяга туш 
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болууда, ал эми административдик айыпка тартылууда, аябай катуу болгондо 
“депортация” болот бир жылга, «выдворениеси» - беш жылга. Ал эми ошол соттун 
чечими чыкканга чейин биздин жарандарды атайын «приемниктерде» соттун чечими 

чыкканга чейин 2 жумага чейин кармалат. [1] 
Жасалма  миграциалык карточка үчүн Орус Федерациясынын Жазык кодексинин 

322, 327-статьяларына ылайык жоопко тартылууда, бул статьяга ылайык 
Кыргызстандыктар кесилип, түрмө абагына түшүп калууда. Бул жерден жасалма 
миграциялык карточка жасап берген адам эмес, жасалма миграциялык  карточканы 

пайдаланып жүргөн адам жоопко тартылат да бир нече жылга чейин кесилет. Айрым 
учурда гана миграциялык  карточка жасалма  эмес экенин далилдеп бере алсаң гана, 

жазык жоопкерчилигинен кутуласың. Чет жактардагы эмгек мигранттарынын негизги 
маселеси легалдуу статус жана ишке уруксат алууда татаалдык, арзан турак жай 
табууда кыйындыктар жаралат аларды негизинен легалдуу эмес миграцияга түртөт. 

Эмгек мигранттарынын дээрлик 60 пайызы легалдуу эмес иштешет. Бардык өлкөлөрдө 
жана аймактарда мындай абалда иштеген мигранттар көпчүлүк мезгилде мажбурлап  

иштетүүнүн курмандыктары болуп калышат. Эмгек мигранттарынын көпчүлүгүнүн 
эмгеги мажбурлоо мүнөзүндө. Мажбурлоонун эң көп тараган түрү  кошумча акы 
төлөөсүз белгиленген мөөнөттөн көп иштетүү, узакка чейин эмгек акысын бербей 

коюу, мурда макулдашылбаган иштерде иштөөгө мажбурлоо болуп саналат.  Эмгек 
мигранттарыбыз ушундай кыйын шарттарда иштөө менен, үй-бүлөсүн багып жатышат. 

Ошол эле кезде жарандарыбыз эң көп иштеген Россияда мигранттарга коюлган 
талаптар улам барган сайын күчөтүлгөндөн күчөтүлүп баратат. РФда жакында 
Кыргызстан, Беларусь, Казакстанга бул жаатта берген жеңилдиктеринен баш тартты.  

Эми бул өлкөнүн жарандыгын алуу абдан татаал. Азыр жашаган жери болбосо, арызды 
кабыл албайт. Мурда миграциялык карта же убактылуу жашаганга уруксаты болсо, 

жетиштүү эле. Орус тилин билгендер жана кесиби барларга гана кенен эшик 
ачылмакчы. Айталы, Петербург үчүн чакырууга берилген лимит 16 пайызга кыскарган. 
Анткен менен квотанын кыскарышы Петербургдагы гастарбайтерлердин санына такыр 

таасир тийгизбейт дешүүдө. Анткени, легалсыз келген мигранттардын так санын билүү 
кыйын. Жакында Россиянын федералдык миграция кызматынын башчысынын орун 

басары Екатерина Егорованын "Россияга мигранттар керекпи?" деген тегерек үстөлдө 
айтканына караганда үстүбүздөгү жылдын сегиз айындагы маалымат боюнча бул 
өлкөдө 150 миңге жакын легалсыз мигранттар бар.  Кыргызстандын миграция 

кызматтары эмгек миграциясына эң көп тартылган Ош аймагында жумуш издеп сыртка 
чыккан кыргызстандыктардын дээрлик 10 пайызы орус атуулдугун алып жатышканы 

тууралуу кабарлоодо. Мигранттарга жасалган катаал мамиледен жана жумуш табуу 
оорчулугунан улам орус атуулдугун алууга муктажбыз дешет мигранттар. Талдоочулар 
калктын ишке жарамдуу бөлүгүнун калың катмары башка өлкө жарандыгына массалык 

түрдө өтүп жатканын кабатырланта турган көрүнүш деп баалап жатышат. Ош облустук 
миграция кызматынын өкүлү Акжол Абдыкеримов өткөн жылы Кыргызстандын Ош 

аймагынан эле 60 миңден ашуун адам чет өлкөгө эмгек миграциясына тартылганын 
айтып берүүдө. "Россия Федерациясына 47 миңден ашык адам чыгып кетти, 
Казахстанга 1 миңден ашык адам, башка мамлекеттерге 1 миңден ашык адам чыгып  

кетти. Бул адамдардын 99% жумуш издеп чыгып кетип жатышат ". Тилекке каршы 
алардын 6 миңден ашууну барган өлкөсүнүн жарандыгын алып, ошол өлкөдө туруктуу 

калып калууда-деп белгилешет адистер. Былтыркы жылдан бери 60 миң адам чыгып 
кетти, 6,5 миң киши атуулдук алышты. Булар биздин мамлекетке жоготуу катары 
эсептесек болот. Башкача айтканда 10% кайтып келбей жатат, туруктуу жашаганы 

чыгып кетуүдө. Жалпысынан ушу тапта Кыргызстандан чет өлкөгө барып жан  сактап 
жүргөндөрдүн саны 1 миллиондон ашты расмий эмес маалыматтар боюнча деп айрым 

мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде жоюлган мурдагы Кыргыз Республикасынын 
Миграция, эмгек жана жумуштуулук министрлигинин жетекчилиги да ушул 
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маалыматты берип келген. Кызык, КМШнын ичинде миграция, анын ичинде тышкы 
миграция жаатында мыйзамын Кыргызстан биринчилерден болуп 2000-жылдын 17-
июлунда кабыл алган. Кыргызстан мыйзам чыгаруу жаатында ишмерлиги жакшы эле 

ага күбө катары көп убакыт өткөзбөй туруп Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңеши 2003-жылдын 30-январында 1990-жылдын 18-январындагы бардык эмгек 

мигранттардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн укуктарын коргоо жөнүндө эл 
аралык конвенцияга  кол коёт да, аны менен бирге аталган Эл аралык конвенциянын 
65-беренесине ылайык миграция жаатында тийиштүү кызмат болушуна милдеттенме 

алат. Жумушка орноштурууну мамлекеттин кепилдиги менен жөнгө салуусу ушул 
тапта Түштүк Корея менен гана ишке ашууда. Башка мамлекеттер менен бул ишти 

алып барууну жеке кадр агентчиликтерине берип коюу керек да, ага мамлекет 
тарабынан катуу көзөмөл коюу керек, ал эми ишке орноштуруу жагынан жеке 
ишкерлер ийкемдүү болот, өздөрүнүн кызыкчылыктары менен иштеген ишкерлер 

мамлекетке караганда тез кыймылдап ар түркүн чыккан маселелерде тез арада, ыкчам 
чечүүгө далбастап чуркайт. Ал эми Москва шаарындагы миграциянын Россиядагы 

коомдук өкүлчүлүгү жана жер жерлердеги коомдук өкүлчүлүктүн өкүлдөрү да ишке 
орноштуруу жагынан да, жарандардын кызыкчылыктарын коргоо жагынан да ийгилик 
жарата албады. Аларды миграция жаатындагы негизги ишинен  ыраматылык  Акжол 

партиясы буруп алды, алар Орусиянын кеңири талааларында аталган партиянын 
камчысын чаап жүрүп, азыр эки чылбыр, бир тизгини менен «Республика» партиясына 

алдырып жиберишти. Алдырганда да «акжолчулардын» айланып келип «атажуртчу» 
жүзү менен Абытовду министрлиги менен кошо чаап түшүрүштү. Ошону менен 
Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 27%н түзгөн эмгек мигранттарынын ишин 

мамлекеттик жөнгө салуу менен алектенбестен, Өкмөтттүн иши баягы эле, орун  
талашмай, ошол эле учурда Таджикистан мигранттардын ишин жөнгө салууда 2015-

жылга «Достойный труд» деген ат менен программасын кабыл алып, диаспоралары 
менен да, жеке ишкерлери менен да инвестиция тартуу жаатында иштеп келүүдө. 
Миграция бизде жок деген Өзбекстан менен Казакстан өткөн жылдын эсебинен 

Миграция деген түшүнүктүн кеңири алкагында мыйзамдарын кабыл алышып, 
Өзүбекистан кайтып келүүчү мигранттар үчүн жеңилдик насыя «Хаммасына колай» 

деген кредит программасын иштеп чыгып, кредит бере баштады. Казакстандын 
«Оралман» программасы жөнүндө сөз козгобой эле коёлу, болбосо Кичи Памирдеги 
кыргыздарды көчүрүп келебиз дегендер Дүйнө жүзүндөгү кыргыздар бириккиле  деген 

ураан чакырышы мүмкүн, жадыбызда калган бир ураан эсиңерде болуш керек, ошону 
менен үндөшүп кетиши мүмкүн. Демек бул багытта адегенде Миграция, эмгек жана 

жумуштуулук боюнча Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик комитети жана ага 
карашуу Иммиграциялык фонду да, анын ордун баскан Миграция, эмгек жана 
жумуштуулук  Кыргыз Республикасынын министрлиги кеңири тармагы менен 

жүктөлгөн милдетти актай алган жок, буга ким күнөөлүү. Менби же сенби деген 
бойдон ал кала берди. Эми жаңы Өкмөттүн түзүмүндө тышкы миграция маселеси 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жүктөлдү, ички миграция 
кимге тиешелүү болуп калганы бүдөмүк бойдон калды, эмгек менен жумуштуулук 
маселеси апрель революциясынын шары менен келген үмүт кылаарлык Алымкулов 

Алиясбек мырза жетектеген жаштар министрлигине оодарылды. Азыркы учурда 20 
жылдан бери айланчыктаган, кайсыл жерден пайда көрсөм деп жүргөн  атка 

минерлердин арасынан жалгыз гана тек-жаатынан эчи кимисине тиешеси жок, саясатка 
жеке көз караштагы адам Алымкулов Алиясбек гана, мезгил сынагынан өтө элек.  
Консулдук аракеттер 2000-жылдары бир консулдук каттоо деген аракети болсо, анын 

баасы 10 АКШ доллардан ашуун эмес эле, нике жана туулгандыгы тууралу күбөлүк да 
берилер эле. Азыр болсо, консулдук аркеттердин тизмеси арбын жана баасы айрым 

жерлерде 150 АКШ долларына чыгып кеткен, Мекенге кайтып келүү гана күбөлүгү 
берилет, калган кагаздарды Кыргызстандан гана келип ала аласыз. Паспорт берүү 
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кызматы киргизилди эле, анысы да 3 (үч) айдан жарым жылга чейин созулат. Бул 
багытта жаңы түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы 
Кырыгзстандын ичиндеги бланк, документтештирүү маселелери менен гана алек. 

Мамлекеттик каттоо кызматынын паспорт кызматтары болсо, Кыргызстандын 
жарандары кайтып келип паспорт алайын десе эле, мурда башка жерден жарандык 

алдың беле деп сурайт, элчилик кызматтары болсо, Кыргызстандын жараны башка 
мамлекеттин жараны болоюн десе, бизге учетко тур деп ПМЖ штампын коюп кою уда, 
эми Кыргызстандагы паспорт кызматкерлери болсо, ошол учеттон чыгып кел деп элдин 

башын айлантууда. Ал эчтеке эмес Бакиевдин тушунда Орусияга барган саясий аброюн 
көтөрөм деген саясатчылар, анын ичинде айрым консулдуктун кызматкерлери да 

Орусия менен кош жарандуулук маселеси чечилген деп келген, ал Орусия тарап ал 
маселеге макулдугун берүүдөн баш тарткандыгын жалпыга билдирбей жатышат. 
Мындай багыттагы саясаттын өзү эмнегедир мамлекеттин улуттук коопсуздугуна шек 

келтирүү катары элес берет да, же айрым саясатчылардын түбү Кыргызстанга баш 
оорубагандыгын далилдеди. Ал эми Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 

Республикасынын Жарандыгы жөнүндө» мыйзамынын 6-беренесине ылайык 
Кыргызстандын жарандары дагы башка малекеттин жарандыгын алууга акысы бар 
дейт, жана Кыргызстан ал жаран мурда баш тартуу жөнүндө жазуу түрүндө арыз 

бербеген болсо, аны Кыргызстандын жараны деп тааныйт. Мына ушундай, эми бул 
берене бир жагынан жеңилдик, бир жагынан Кыргызстандын жарандарына кепилдик, 

ал эми «Кыргыз Республикасынын Жарандыгы жөнүндө» Мыйзамдын 22-беренесине 
ылайык мамлекеттер ортосундагы тийиштүү макулдашуулар, тактап айтканда кош 
жарандуулук жөнүндө макулдашуулар эки тараптан ратификацияланган учурда гана 

күчүнө кирет. Демек, буга чейин кош жарандуулук маселеси чечилди деген сөз эмне 
максат менен айтылганы жана бул сөздүн жана саясаттын төркүнүн кайдан издейбиз 

деген дагы бир суроо пайда болууда. Ал эми «Замандаш» ассоциациясынын ушундай 
миграция жана социалдык жаатындагы маселелер менен алек болуп, эл алдында оозго 
алынып калганы, бул «Замандаш» ассоциациясынын жетекчилиги менен 

командасынын системалуу түрдө иш алып баруусунда, мамлекеттин болсо ушул 
маселелерде мыйзам чыгаруу иши менен гана чектелүүсү же чабалдыгы же кадр 

маселесинде элди жыргатпай турган 20 жылдан берки аткаминерлердин убадалары 
менен гана чектелүүдө.  

Ошентип, азырынча ички, сырткы миграция он жылдан кийин кандай натыйжа, 

кесепеттерге алып келиш мүмкүндүгү боюнча иликтөө жүргүзгөн бир да уюм 
байкалбайт. Мындай анализди эч ким да жүргүзө элек. Ал эми ар кыл жааттагы 

адистерибиз оптимистик көз карашта. Алардын айтуусунда бара-бара миграция азайып, 
өлкө өнүгүү жолуна түшөт. 

Мигранттардын өздөрү жарандыгын алмаштырганын стабилдүү жана маяналуу 

жумуш үчүн деп түшүндүрүшөт. Ислам Келдибаев жыл соңунда Орусиядан кайтып 
келген эмгек мигранттарынын бири. Биринчи баргандар улуксат берген документ 

менен жүрүшөт. Эгер жакшы жумуш чыгып калып, ага атуулдук алыш керек болсо, 
айласыздан алып жатышат чынын айтканда. Бул албетте мамлекет үчүн келечегинде 
татаал маселе болуп калшы мүмкүн, бирок бул жагдайлар да муктаждыктан болууда.  

Расмий маалыматтардын шилтемесинде сыртта иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек 
мигранттарынын дээрлик 80 пайызын Ош жана Баткен, Жалал-Абад аймактарынан 

баргандар түзөт. Бул аймактагы ар бир үчүнчү бүлөө мигранттар эсебинен күн 
кечирээри айтылып келүүдө. Бирок соңку 20 жылдан бери оң толкунга айланган 
миграциянын арты экономикалык кирешелерди эле эмес олуттуу көйгөйлөрдү да алып 

келгенин айтууга болот. Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийин орус 
жарандыгын алган кыргыз миграттардын саны 25 пайызга чейин өскөнү айтылган эле. 

Талдоочулар калктын ишке жарамдуу бөлүгүнүн калың катмары башка өлкө 
жарандыгына массалык түрдө өтүп жатканын кабатырланта турган көрүнүш катары 
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көрсөтүүдө. Жумуш жана жакшы жашоо издеп, адамдардын жер которуусу (миграция) 
эзелтен келаткан көрүнүш. Америка континенти ачылганда Европадан миллиондогон 
адамдар жер которуп кетип, Франция, Голландия, Белгия өңдүү өлкөлөрдө жалаң кары-

картаң, жаш балдар калып, эл чарбасы биротоло отуруп калганы тарыхта белгилүү. 
Дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Европага Түрк, Алжир, Ливан өңдүү өлкөлөрдүн 

мигранттары миллиондоп келди. Бул жер которуудан эки жак тең өз ара пайда көрдү. 
Жарандары миграция болгон өлкөлөр алардын укугун коргоого, кабыл алуучу 
мамлекеттер жумуш менен камсыз кылууга эки тараптуу келишимдерди түзүштү. Ага 

карабай түрктөр менен алжирликтердин агымы көбөйүп, "гастербайтер" аталышта 
мыйзамсыз иштегендер да болгонун айта кетели. Килейген Совет мамлекети 

таркагандан кийин эгемендик алган мамлекеттерде жумушсуз калгандар, айрыкча 
жаштар жер которуп кетти.  Борбор Азия, Украина, Белоруссия, Молдавия жарандары 
Оруссияга агылды. Орус жарандары Европа, Америка мамлекеттерине иш издеп кетти. 

Бул кадимки көрүнүш, дүйнөлүк тенденция десек да болот. Мындан проблема жаратуу, 
бийликти оппозициялык күнөөлөө деле түшүнгөнгө орунсуз маселе. Бир жагынан 

Россия мигранттардын келүүсүн чектеген менен ал жакта 20 жылдын ичинде 
миграциядан уттук деген пикирлер да арбын. "Жыйырма жылдын ичинде Россия 
миграциядан көп нерсени утту, калктын табигый азаюсунун натыйжасында болгон 

демографиялык жоготуусунун 60 пайызын толуктап алды. Миграция бул - табигый 
процесс, аны токтотуу кыйын. Керектөөгө тоскоолдук кылуу, демек өлкөнүн 

экономикалык өнүгүүсүнө бөгөт койгондук  деп эсептейт бул өлкөнүн демографиялык 
институтунун директорунун орун басары Михаил Денисенко. Айта кетсек, Россияда 
жыл сайын чет өлкөлүктөр үчүн эки миллион адамга квота берилет. Келген мигранттар 

аркылуу Россия демографиялык маселесин чечип жатса, тескерисинче биз 
жарандарыбызды башка өлкөгө жөнөткөн мамлекет катары 20 жылдан берки бул 

көрүнүш калкыбыздын демографиялык процессине, экономикасына да  таасир 
тийгизүүдө. Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин билдирүүсүнө 
караганда  чындыгында демография экономикага абдан чоң таасир берерин айтат. 

Бактыга жараша республикабызда төрөлгөндөрдүн саны каза болгондорго караганда 
көп.  

Азыр демографиялык процесс ойдогудай эле абалда 1пайыз демографиялык 
процесс өсүш үчүн ички дүң жыйым 3-4  пайызга өсүшү керек. Бул бири-бири менен 
тыгыз байланышта болчу нерсе. Эгерде азыр мигранттар иштеп тапкан акчаны 

экономикалык нукка бура алсак, экономикабызга өсүштү алып келет. Демек, жогоуда 
көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдү карап көрүп  демографиялык кырдаалга анча деле  

тынчсызданбай деле койсок болот. Ушул жерден сырткы мигранттардын 
көйгөйлөрүнөн башка алгылыктуу жактарын да баса белгилеп айтып кетүүбүз абзел. 
Биздин өлкөдө эгемендүүлүктү алгандан баштап окуу жайлардын өсүшү илим 

билимдин өнүгүшүнө,  руханий маданияттын жогорулашына жакшы эле шарттарды 
түзүп келүүдө. Бирок бүгүнкү күндө окуу жайлардын көбөйүшү  калктын 

жакырлануусуна алып келип жатат деген көз карашатарды кайсы бир деңгээлде жокко 
чыгарат десек да болот. Бул маселенин тууралыгын борбор Азиядан Россияга барган 
жалпы мигранттардын деңгээлине салыштырып карасак туура болчудай. Ушул көз 

карашыбыздын тууралыгын Россиялык демограф-илимпоз Жанна Зайончковская 
далилдеди. Ал ушул жылдын 27-февралында Кыргыз республикасынын алдындагы 

мамлекеттик башкаруу академиясында болуп өткөн жыйында. Борбор Азия 
өлкөлөрүнөн барган мигранттардын ичинен кыргыз мигранттары бир топ жогорку 
билим деңгээлге ээ экендигин баса белгиледи. Россиянын башкы миграциялык донору 

катары Өзбекстан менен Тажикстан эсептелет. Бирок, мигранттардын саны боюнча 
коңшу өлкөлөргө жол бошотуп берген кыргызстандык мигранттар сапаттуу эмгек күчү  

менен бааланат. Кыргыз мигранттары – Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң эле ак 
сөөк, билимдүүлөрү. Бизден барган мигранттар орус тилин жакшы өздөштүрүшкөн. 
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Билимдүү, эмгекчил, айтор башкалардан айырмаланып турушат. Бул аларга жогорку 
маяналуу иштерде иштегенге жардам берет. Эл менен иштөө өзгөчө билимди талап 
кылат. Андыктан кыргызстандыктар супермаркеттерде, мейманканаларда, 

ооруканаларда, курулуш тармагында эмгектенишет. Ошондуктан россиялык ишкерлер 
кыргыздарды гана ишке алууну каалашат. А калгандарын кайра окутууга туура келет.  

Адистердин  айтуусунда РФ мигранттарсыз алдыга жылуусу кыйын. Анткени жыл 
сайын эмгекке жарамдуу адамдардын саны Россияда азаюуда. Мындай кырдаал 
Германия, Италия, Польша, Японияда да бар. Борбор Азия өлкөлөрү да бул көйгөйгө 

кабылууда. 2030-2050-жылдарга карата калктын картаюусу менен эмгекке жарамдуу 
күчтүн кыскарышы күтүлүүдө. Өзгөчө Өзбекстанда жаштардын аздыгы, 

картайгандардын санынын көптүгү боюнча Россия менен бир катарда турат. Ал эми 
Кыргызстан менен Казакстанда ишке жарамдуулардын азайышы жайыраак болушу 
күтүлөт. 
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