
 

70 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА № 12, 2017 

Асанова У.А. 

МАМЛЕКЕТТИН КАЛЫПТАНУУСУНДАГЫ САЯСИЙ 
ПАРТИЯЛАРДЫН ОРДУ ЖАНА РОЛУ 

Асанова У.А. 

МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В СТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВА 

U.А. Asanova 

THE PLACE AND ROLE OF THE POLITICAL PARTIES 
IN THE ESTABLISHING OF THE STATE 

УДК: 316.7/329.1/8 

Макалада мамлекеттин калыптануусундагы жана 
азыркы коомдогу саясий партиялардын ролу жана орду, 
ошондой эле алардын коомго тийгизген таасири каралган.  
Кыргыз Респуликасындагы саясий партиялардын алып ба-
руу ишмердүүлүгү жөнүндө баяндалган. 
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«Мамлекет» жана «коомдун саясий системасы» 

түшүнүктөрү бөлүк жана бүтүн катары катышат. 

Мамлекет өзүнө көптөгөн саясий кызыкчылыктарды 

топтоштурат жана саясий турмушту «жалпы милдет-

түүлүк» аркылуу жөнгө салат. Дал ушул касиети 

менен саясий системада өзгөчө орунду ээлейт жана 

анын бүтүндүгүн жана туруктуулугун сактап турат. 

Демек ушул туруктуу саясий аренада ар түрдүү күч-

төр аракеттенишет. Алардын кээ бирлери ар кыл сая-

сий акцияларды ачык түрдө ишке ашыргандыктан 

аларды реалдуулар деп аташат; башкалары топтор-

дун таламдарын ишке ашыруунун тымызын форма-

ларын  артык көрүшөт. 

Саясий аренада ачык аракеттенген реалдуу сая-

сий күчтөрдүн эң эле таасирдүүлөрү болуп партия-

лар саналышат. Алар топтук жана индивидуалдык 

таламдарды көрсөтүп чыгышат жана билдиришет, 

ошондой эле жарандык коомдун башкы элементи бо-

луп кызмат аткарышат. Партиялардын жана партия-

лык топтордун өз ара аракетисиз коомду жана анын 

саясий системасын элестетүү кыйын. 

Ошентип, саясий күчтөр жарандык коомдо 

пайда болуп, анын топторунун таламдарын билдирип 

жана көрсөтүп чыгуу менен мамлекеттин жана жа-

рандык коомдун ортосундагы туташтырып туруучу 

звено болуп саналышат. Ошондой эле ар кандай мам-

лекет саясий партиялардын түзүлүшүн жана иште-

шин кандайдыр бир деңгээлде укуктун жардамында 

жөнгө салат. Саясий турмушта партиялардын иш-

мердик формалары жана методдору татаалдашкан-

дыктан, коомдо алардын ролу өсүп, барган сайын 

алардын ишмердигин деталдашкан юридикалык рег-

ламентациялоо зарылдыгы көрүнүүдө [1, с. 13]. 

XIX к. партиялар мамлекеттик саясий турмушта 

көрүнүктүү орунду ээлесе да, ошол мезгилдеги конс-

титуцияларда эске алынбаган, а бүгүнкү күндө иш-

мердигин жөнгө салуу укуктук өз алдынча институт 

болуп калды. Азыркы кездеги мамлекеттердин мый-

замдарында көбүнчө төмөнкү жагдайлар чагылдыры-

лат. Саясий партиянын түшүнүгү; коомдун саясий 

системасындагы ордун, ролун аныктоо; саясий пар-

тиялардын түзүлүшүнүн жана жоюлушунун шартта-

ры жана тартиби; партиялардын идеологиясына  

жана программасына болгон талаптар, партиялардын 

иштөө тартибине жана уюшулган түрдө түзүлүүсүнө 

болгон талаптар; партиянын финансылык-экономи-

калык базасы; коомдун бийлик менен болгон байла-

нышы, айрыкча шайлоолордо жана мамлекеттин 

жана жергиликтүү органдарынын ишмердигине ка-

тышуу болуп саналат. Бул саясий партиялардын 

коомдогу ордун бекемдөөгө болгон аракет деп эсеп-

телинет. Ал эми башка мамлекеттердин саясий сис-

темасы сыяктуу Кыргыз Республикасынын саясий 

системасынын абдан маанилүү бөлүгүн саясий пар-

тиялар түзүп турат. Айрыкча азыркы кездеги кыргыз 

коомундагы ички саясий процесстердин жүрүшүндө 

саясий партиялар абдан зарыл субөектке айлануу 

учурун башынан өткөрүүдө. Саясий партиялардын 

санынын абдан көбөйүшү жана алардын ишмердүү-

лүгүнүн кеңейиши кокусунан болгон көрүнүш эмес. 

Жалпысынан эле партиялардын демократиялык мам-

лекетти жана жарандык коомду куруудагы эбегейсиз 

ролун эске алсак, анда келечектеги кыргыз коомунун 

өнүгүшүндөгү саясий партиялардын ордун баса бел-
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гилеп кетүүгө болот. Өткөөл мезгилдин жүрүшүн, 

Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптандыруу-

дагы жана демократиялык түзүлүштү орнотуудагы 

саясий партиялардын орду зор. Бирок, саясий пар-

тиялардын азыркы замандын талабына жооп бере ала 

тургандай болуп жетилиши, коомдук институттун 

өзүнө гана мүнөздүү болгон бир катар атайын функ-

цияларды аткара алуусу, алардын бири-бири менен 

мыйзам чегинде атаандашып, калыптануусу сындуу 

процесстердин жүрүшүндө көптөгөн мүчүлүштөр 

байкалууда [2, с. 56]. 

Кыргызстандын азыркы саясий системасын жа-

рандык коомдор, өкмөттүк эмес уюмдардын жана 

башкалардын саясий уюмдардын кызыкчылыктары-

нын күрөшү мүнөздүү. Мына ушул универсалдык 

процессте бийликти ишке ашыруу маселесинин 

тегерегинде көптөгөн саясий көз караштар пайда 

болот. Бул ар кандай тенденциялардын анын ичинде 

жагдайды олку-солкулукка алып келүүчү жаңжалдык 

жагдайлардын да өнүгүшүн жокко чыгарбайт. Ушул 

мааниде алганда өткөөл коомдордо демократиялык 

конссенсусту камсыз кылуу маселесин изилдөө ак-

туалдуу болуп эсептелет. Анын негизги обөектиси 

коомдо салыштырмалуу айтканда таасирдүү деп 

эсептелген саясий партиялар болушу мүмкүн. 

Коомдо бир багытка баштоодогу партиялардын 

ордун изилдөө ириде саясий режимдин мыйзамдуу-

лугун таануу маселесин илимий негизде ачып көрсө-

түүнү талап кылат. 

Азыркы мезгилдеги Кыргызстанга мүнөздүү 

социалдык-рухий багыттардын түп-тамырынан бери 

өзгөрүлүп жаткан шартта жүрүм-турумдун активдүү 

социалдык-экономикалык моделин калыптандыруу-

дагы, либералдык жана демократиялык баалуулук-

тарга ээ, цивилизациялуу мамлекетти куруунун неги-

зин түзгөн принциптерди өздөштүрүүдөгү саясий 

партиялардын ролун изилдеп үйрөнүү чоң мааниге 

ээ.  

Улуттук аң-сезим менен этностук «ренессанс-

тын» жылт эткен көрүнүшүн башынан өткөрүп жат-

кан постсоветтик коомдор үчүн (Кыргызстан ошон-

дой коомдордун катарына кирет) улуттун маданий 

жана мамлекеттик-аймактык жактан өз тагдырын өзү 

чечүү маселелеринде да улуттук идентификация 

проблемасы өтө актуалдуу. Саясий партиялар бул 

процесстерге түздөн-түз таасир эткендиктен ага 

тийиштүү деңгээлде илимий жактан көңүл бөлүүгө 

туура келет. 

Мамлекеттик структуралардын иш-аракеттерин 

көзөмөлдөө жөнүндөгү тезис-демократиянын класси-

калык теориясы, постулаттарынын бири. Көзөмөл-

дөөнүн бөтөнчө механизми дал ушул саясий партия-

ларга гана тиешелүү. Бул да саясий илимден өтө 

олуттуу көңүл бурууну талап кылат. Кыргызстандын 

саясий системасындагы эволюциянын методология-

лык маселелерин жана саясий партиялардын ордун 

изилдөөнүн өтө зарыл болушуна постсоветтик мез-

гилдин өзгөчөлүгүн, кыргыз мамлекетинин уңгусун 

түзгөн кыргыз улутунун менталитетин, нечен кы-

лымдардан бери келе жаткан элдик салттарды эске 

албастан, батыш өлкөлөрүндөгү тажрыйбага кылдат-

тык менен мамиле кылбай эле «көчүрүп» алуу тен-

денциялары өзүнчө көңүл бурууга арзыйт. Ошентип, 

бүгүнкү күндө саясий партиялардын саясий процес-

стин субөектиси катары ролу менен таасирин изил-

дөө абдан актулдуу. Анткени көбүнчө мамлекет, 

коомдогу саясий, ошондой эле шайлоо системалары 

тарабынан укуктук жактан регламентациялоону та-

лап кылган маселе келип чыгууда [4, с. 67]. 

Демократиялык институттардын, бардыгынан 

мурун саясий партиялардын түзүлүү жана өнүгүү 

процесси, көп партиялык системанын курулушу 

Кыргызстандын коомдук турмушунун бүгүнкү маз-

мунун аныктайт. Кыргызстандын партиялары бай 

тарыхка ээ. Көп партиялык системанын түптөлүшү 

жана түзүлүшү өнүгүү этаптары жагынан кызыктуу.  

1991-1993-жылдары советтик бир партиялык 

системанын кыйрашы менен Кыргыз Республикасы-

нын Баш мыйзамында эркин шайлоо жана көп пар-

тиялык системанын негиздери түптөлгөн. 1991-жы-

лы «жарандык уюмдар жөнүндө», 1999-жылы «сая-

сий партиялар жөнүндө» мыйзамдары кабыл алын-

ган. Бул мыйзам эң эле либералдуу болуп 10 киши-

нин демилгеси менен саясий партияны түзүүгө мүм-

күнчүлүк берет.  

Кыргызстанда бул мезгилден тартып, бийлик-

тин мыйзам чыгаруу органдарын уюштуруу процес-

си башталган, саясий партиялар түзүлүп, алар шай-

лоо процесстерине жигердүү катыша башташкан. 

2010-жылы кандуу апрель окуяларынан кийин 

жаңы Баш мыйзамын кабыл алынышы менен, Кыр-

гызстан башкаруунун парламенттик түрүнө өткөн. 

Жаңы Баш мыйзам Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун пропор-

циялык системасын бекиткен, биздин көз карашы-

бызча бул система Кыргызстандын саясий партияла-

рынын өнүгүшүнө көмөктөшкөн. 

Мунун бардыгы бүгүн Кыргызстандын партия-

лык мейкиндигинде 192 катталган саясий партия иш-

теп баштаганына алып келген, булар азыркы учурда 

туруктуу өзгөрүү, биригүү, кайрадан уюшуу же кый-

роо процесстеринин ичинде турушат, мындай жагдай 

партиялык системанын алсыз болушуна себеп болуп 

саналат [5, с. 78]. 

Бүтүндөй алганда, конкреттүү партиялык систе-

манын калыптанышы алыскы келечектин предмети 

болуп саналат. Ал эми саясий партиялардын мамле-

кеттин калыптана баштагандыгы жана коомдогу ро-
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лун системалуу түрдө биринчилерден болуп изилдөө 

европалык Т.Гоббс, Алексис де Токвиль, Р.Доуз 

сыяктуу окумуштууларга таандык [2, с. 78]. 

Демек, жыйынтыгында жашоону аба жана суусу 

жок элестетүүгө мүмкүн болбогондой эле, так ошон-

дой мамлекеттик саясий системаны саясий партия-

сыз элестетүүгө болбойт. Ошондуктан мамлекеттик 

саясий системада саясий партиялар мамлекеттин 

жана мамлекеттин жарандарынын кызыкчылыгын 

көздөп иш алып барууга тийиш. Ал эми мамлекет 

саясий партиялардын иш алып баруусуна жакшы 

шарттарды түзүп берүүсү абзел.  
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