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XX кылымдын 80-жылдардын аягы, 90-жылдар-
дын башында Кыргызстанда пайда болгон коомдук-
саясий кыймылдар улуттук мүнөзгө ээ болуп, өз ал-
дынчалык жана суверенитет үчүн күрөшүүсү татаал 
коомдук этносаясий көрүнүш менен коштолгон. Ал-
гачкы  коомдук уюмдардын, алардын программала-
рында социалдык тиричилик маселелери, айрыкча 
турак-жай маселелерин чечүү, кыргыз элинин мада-
ниятын калыбына келтирүү талаптарын койгону ме-
нен, көтөрүлгөн маселелердин өзөгүндө негизинен 
улуттук маселе жаткан. Кыргызстандагы алгачкы 
саясий, коомдук, улуттук кыймылдардын өзгөчө-
лүгү, эң биринчи иретте социалдык-экономикалык 
маселелерди көтөргөндүгүндө, тактап айтканда, жеке 
үйлөрдү куруу үчүн жер участокторун берүүнү талап 
кылгандыгында болгон. Ал эми, бүгүнкү күндөгү ка-
лыптанган демократиялык институттардын, коомдук 
кыймылдардын, саясий партиялардын өсүп, өнүгүү 
процессинин бекемделишине 1991-ж. «Жарандык 
уюмдар жөнүндө», 1999-ж. «Саясий партиялар жө-
нүндө» мыйзамдардын кабыл алынышы себеп болду 
жана саясий партиялардын шайлоо процесстерине 
жигердүү катышышына түрткү болгон.  

2010-ж. апрель окуяларынан кийин жаңы Баш-
мыйзамдын кабыл алынышы менен, анын жоболо-
руна ылайык, Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары 
кыйла кеңейди, аны  менен бирге жоопкерчилиги да 
ошончолук артты. Алсак, V чакырылыштагы Жогор-
ку Кеңештин шайланышы менен  Кыргызстандын 
соңку тарыхында жаңы барак ачылып, коомдук сая-
сий абал кескин өзгөрдү. Конституциянын жоболо-

руна ылайык, жалпы эл тарабынан шайланган Кыр-
гызстан парламенттик-президенттик башкаруу систе-
масына өтүп, шайлоо жыйынтыгы менен 5 саясий 
партияга парламенттеги 120 депутаттык орун бөлүш-
түрүлгөн: «Ата Журт» партиясы - 28, «Кыргызстан 
социал-демократиялык партиясы» - 26, «Ар-Намыс» 
партиясы - 25, «Республика» партиясы - 23, «Ата 
Мекен» партиясы - 18 мандат. Ошентип  2010-ж. 10-
ноябрында Жогорку Кеңештин парламенттик көпчү-
лүк коалициясын 3 депутаттык фракция түзгөн –
«Кыргызстан социал-демократиялык партиясы», 
«Республика», «Ата Журт» фракциялары. Ал эми 
«Ар-Намыс», «Ата-Мекен» фракциялары оппозиция-
да калган. Бүгүнкү күндөгү VI чакырылыштагы Жо-
горку Кеңештин парламенттик составын: «Кыргыз-
стан социал-демократиялык партиясы» - 38 мандат; 
«Республика-Ата Журт» - 28 мандат, “Кыргызстан” - 
18 мандат, «Өнүгүү-Прогресс» - 13мандат, «Бир-
Бол» - 12мандат, «Ата-Мекен» - 11 мандат партияла-
ры түзүштү.  

Демек, Кыргызстандагы башкаруунун парла-
менттик-президенттик түрүнө өтүшү жана жаңы Баш 
мыйзамда “Жогорку Кеңеш пропорциялуу система 
боюнча 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 120 депу-
таттан турат. Шайлоонун жыйынтыктары боюнча 
саясий партияга парламентте 65тен көп эмес депу-
таттык мандат берилиши мүмкүн” - деген [2] система 
Кыргызстандагы саясий партиялардын парламент-
теги өнүгүү жолун дагы бир жолу бекемдеди десек  
болот. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда Адилет 
министрлигине 216 [4] саясий партия катталган. 
Адилет министрлигинин каттоосунан өткөн бул сая-
сий  партиялардын көпчүлүгү уюшкандыгы, калктын 
кызыкчылыктарын коргоосу, өзүнүн уюмдук түзүлү-
шү, идеологиялык багыттары жана жигердүүлүгү ме-
нен айырмаланган, парламентте алган орду менен 
айырмаланган айрым партиялар да бар. Саясий пар-
тиялардын бүгүнкү күндөгү коомдогу орду, өлкөнүн 
парламентиндеги ишмердүүлүк багыттары эки кри-
терийден каралды: улуттук маселелерди чечүүдөгү 
ролу жана идеологиялык багыттары боюнча анализ-
дөө. 

Кыргызстандагы  саясий партиялардын түзүлүү 
жолу саясий өнүгүүнүн шартына ылайык саясий пар-
тиялардын платформалары өлкөнүн социалдык, эко-
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номикалык, маданий өсүүсүн, укуктук тартипти ор-
нотууда алдына койгон максат, программалары, иш-
мердүүлүгүнүн багыттары менен айырмаланат. 
Учурда «Асаба» улуттук кайра жаралуу партиясы кө-
төрүп чыккан улут маселесине карата иш аракеттери, 
идеологиялык багыттары менен да өзгөчөлөнөт. Ал-
сак, «Асаба» партиясындай жыйырма жылдык тары-
хы бар «Ата Мекен» социалисттик партиясы, «улут-
тук» деп аталган «Асаба» партиясы, «Ашар» коом-
дук кыймылы, «Кыргызстан демократиялык кыймы-
лы» сыяктуу алгачкы улуттун, коомдун  социалдык  
маселелерин курч көтөрүп чыккандай эле коомдун 
социалдык маселелерин чечүүнү биринчи орунга 
койгон. Алсак, алгач эки агымдан турган: биринчиси 
– алгачкы суверендүүлүк мезгилиндеги татаал, 
кыйын турмуш менен макул эместигин билдирген, 
өздөрүнүн максатына эркин, дөөлөттүү кыргыз мам-
лекетин тез курууга жетүү үчүн түп тамырынан өз-
гөртүү жолун тандап алган радикалдык деп аталган, 
экинчиси – либералдык-центристтик көз караштагы 
«коомдук турмушта макулдашуу жана консенсус жо-
лун, коомду эволюциялык жол менен реформалоо, 
«эски» менен «жаңыны» ыңгайлуу айкалыштыруу, 
өлкө үчүн күчтүү социалдык саясат (Байларга  эр-
киндик, кедейлерге   камкордук)» - деген  эки жолду 
тандап алган жаңы мамлекетти, саясий социалдык 
системаны калыптандырууда конкреттүү сунуш, 
максаттарды алдына койгон топ 1991-ж. 10-февра-
лында «Эркин Кыргызстан» демократиялык партия-
сына биригишип, Кыргызстандын тарыхында бирин-
чи жолу мамлекеттик каттоодон (4.10.1991.) өтүш-
көн. 1992-ж. 7-ноябрында либералдык-центристтик 
көз караштагылар «Ата-Мекен» партиясын түзүп, 
өзүнчө биригишкен жана ушул эле жылы мамлекет-
тик каттоодон өтүп, ошол мезгилде партиянын Дек-
ларациясын кабыл алышкан. Декларацияда «…мый-
замдуулукту жактоо, адамдардын жана азчылык сан-
дагы этникалык топтордун укуктарын сыйлоо менен 
биз реформаны активдүү колдойбуз жана рыноктук 
экономиканын базасын түзүүнү кубаттайбыз» [9] - 
деп партиянын максаттарынын жана ишмердүүлүгү-
нүн төмөндөгүдөй принциптерин кабыл алышкан «... 
ар бир мүчөнүн суверендүүлүгү, бардык партиялык 
органдардын шайлануусу, партиянын ичиндеги пи-
кирдин плюрализми, партиялык массалык информа-
ция каражаттарынан көз каранды эместиги» деген. 
[8, 13-б.]. Жалпы жыйын баштапкы уюмдун жогорку 
органы болуп аймактык принципте түзүлгөн. Ошон-
дой эле, укуктун жалпы теңчилиги үчүн «кандай гана 
коомдо болбосун теңсиздик проблемасы бар. Ооба, 
адамдар өзүлөрүнүн таланты  жана жөндөмү боюнча 
тең эмес. Билими жана баргерчилиги  боюнча  да тең 
эмес. Теңсиздиктин айрым түрү  табигый жана сөз-
сүз экендигин биз жакшы түшүнөбүз. Бирок биз өзү-
бүздүн укугубузду дискриминациялоо жана анын 
теңсиздиги менен эч качан келишпейбиз жана кели-
шүүгө тийиш эмеспиз. Биз тең жарыш шартын кол-
дойбуз» - [3] дешкен. Ошондой эле  жалпы улуттук 
окшоштукту  жаратуу үчүн «Биз Кыргызстандын 

элибиз. Этникалык, диний таандыгыбызга карабай 
өлкөбүзгө таандык экендигибизди аңдап сезүү, би-
ринчи иретте Кыргызстандын жараны экендигибизди 
туюу, социалдык жана саясий туруктуулуктун кепил-
диги, регионализм менен трайбализмди жеңип чы-
гуунун  жолу, экономикалык, этникалык, саясий топ-
тор менен кызматташуунун негизи  болуп саналат» - 
[4] дешкен. Муну менен өлкөдөгү жарандардын ди-
ний абалы, этникалык өзгөчөлүктөрүнө карабай өл-
көнүн өнүгүшү үчүн бирдей окшоштукту жаратууну 
максат кылышкан. Ошондой эле социалдык кепил-
диктин болушу камсыздоодо жана туруктуу коомдун 
болушу үчүн жеке адамдын өнүгүшү, калктын аялуу 
топторун социалдык жактан колдоо максатында 
шарттарды түзүү үчүн  профсоюздук кыймылдарын 
өнүктүрүү, жогорку деңгээлдеги мыйзамдар, эмгек-
чилердин укуктарын сактоону көзөмөлдөө, ишкерлер 
менен профсоюздардын натыйжалуу кызматташты-
гын жана социалдык шайкештиктигин камсыздоону 
сунуш кылышкан. Муну менен катар социалдык ин-
фраструктураны түзүү үчүн мамлекеттин жоопкер-
чилиги жогору болуш керек. Ал үчүн социалдык мү-
нөздөгү стратегиялык объектилери болуп жеке адам-
дардын байышы же пайда табуусу үчүн кызмат кы-
лууга тийиш эмес. Алардын иштеп турушу – бул өз-
гөчө камкордуктун, мамлекеттик жоопкерчиликтин 
объектиси. Суу менен камсыз кылуу, жылуулук,  газ, 
электр жарыгын берүү, шаардык транспорт ж.б. жеке 
менчикке берилүүгө тийиш эмес экендигине басым 
жасашкан. Бүгүнкү күндөгү экономиканы  модерни-
зациялоо, инновациялуулук, экономикалык жана сая-
сий атаанадаштыктын дүйнөсүндө Кыргызстан 
«..атаандаштыкта, коомдук турмуштун  бардык чөй-
рөсүн модернизациялоо шартында гана жеңишке же-
тише алат. Биринчи кезекте кадрларды даярдоонун 
жана тандоонун натыйжалуу системасын түзүү жана 
өнүктүрүү аркылуу мамлекеттик башкарууну опти-
малдаштыруу зарыл» [7] - деп белгилешкен. 

Ушул маселелердин тегерегинде улут маселе-
син башкы маселе катары эсептеген партиялардын 
бири «Кыргызстан социал-демократиялык» партия-
сын белгилесе болот. Партиянын уюштуруу съезди 
1993-ж. 25-сентябрда болуп, мамлекеттик каттоодон 
ошол эле жылы 19-октябрда өткөн. Бүгүнкү күндө 
так, ачык улуттук идеологиялык программасы бар,  
чыныгы демократиялык, укуктук, граждандык коом-
ду куруу максаттары бар партия.   

«Кыргызстан социал-демократиялык партиясы-
нын» кабыл алган программасындагы негизги баа-
луулуктары: гуманизм, прогресс, эркиндик, адилет-
түүлүк жана социалдык коргоо болуп эсептелет. 
«Саясий экстремизмди пайда кылуучу ар кандай ре-
волюциялык идеологияга каршы. Рыноктун инфра-
структурасына жана укуктук негиздери түзүлгөнгө 
чейин коомдук жана экономикалык иштерге мамле-
кеттин жеңил кийлигишүүсүнө партия жол берет» [1, 
179-б.] деген. Демек, жарандык коомчулук менен 
мамлекеттин ортосунда тыгыз байланыштын болу-
шун шарттагандык десе болот. Себеби жарандык 



 

134 
 
 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 11, 2015 

коом канчалык  туура жолдо болсо, мамлекеттин бе-
кемдүүлүгү артат. 

 Партия 2010-жылы шайлоо алдында жаңы про-
граммасын кабыл алуу менен калкты социалдык жак-
тан тейлөөнүн милдеттерин да алдына койгон. Ал-
сак, «... саясий кырдаалды турукташтыруу, өлкөнү 
ыдыратууга жол бербөө, өлкөнүн түштүгүндө кыйра-
ган үй-жайлар менен социалдык объектилерди калы-
бына келтирүү, экономиканын бир калыпта өнүгүшү-
нө жетишүү аркылуу ички дүң продукциянын эки эсе 
көтөрүү» деген. Бул партиянын дагы бир салымы 
2017-ж. чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн Улут-
тук стратегиясын кабыл алуу болуп эсептелет. Пар-
тиянын социалдык ишмердүүлүгүнүн негизги багыт-
тарынын бири,  айыл тургундары үчүн «Ден соолук 
кербени», «Ашар – жалпы иш» фонду, «Бакча ынты-
магы». Алгач,  «Кыргыз тили ынтымака данакер» 
деген ураандын астында «эне тилибиз баарыбызды 
баш коштуруп турган, улутубузду калыптандырган 
өзөк эмеспи. Кыргыз тили аркылуу 120 миллиондон 
ашуун түрк дүйнөсүнө жол ачылат» [6] деген көз ка-
рашта кыргыз, орус, англис тилин жакшы билишсе 
заманбап жаштар өсүп чыгат деп программасына үч 
тилдүүлүктү максат кылып коюшкан жана аны 2030-
жылга чейин эң алыскы айылдык мектептердин бү-
түрүүчүлөрүнө чейин үйрөнүп чыгуу принциби ка-
ралган. Өлкөдө жашаган көп улуттуу жарандардын  
мамлекеттик тилди үйрөнүүсүнө түрткү катарында 
«Кыргызтест» системасын киргизүүнү сунушташкан.  

«Кыргызстан социал-демократиялык партиясы-
нын» эң башкысы – «биз кыргызстандыктар өзүбүз-
дү өзүбүз урматтап, ушул гана өлкөдө эркин иштеп, 
жашап жана бактылуу боло аларыбызды түшүндүк!» 
- деген чакырык менен өлкөдө туруктуулукту жана 
жалпы улуттук ынтымакты бекемдөө аркылуу баку-
бат, өзүн-өзү бага алган, эркин жарандар коомун ку-
рууга ишенимдүү багыт алышын көздөгөн. Ал эми 
социалдык саясат жана жарандардын укуктарын кор-
гоо чөйрөсүндө Балдар Кодексинин жаңы редакция-
сынын негизинде балдар укуктарын коргоо механиз-
ми түзүлүп, ювеналдык юстиция системасы пайда 
болду. Муну менен катар социалдык ишмердигинде 
5 жылдык төмөндөгүдөй долбоорлорду кабыл алыш-
кан. Алсак, мамлекеттик башкарууда «Таза коом», 
туризм жана аймакты өнүктүрүү боюнча «Тоо клас-
стери», саламаттык сактоо тармагында «Ден соолук 
кербени», «Спорт – улут саламаттыгына данакер», 
айыл чабасында «тамчылатып сугаруу». Мындай иш-
чаралардын кабыл алуусу өлкөдөгү социалдык абал-
дын жакшыруусуна чоң өбөлгө болууда. Алсак, «Ден 
соолук кербени» биринчи жолу 2012-ж. Баткен об-
ластында өткөрүлгөн. 2015-ж. бул кербен өлкөнүн 
бүткүл аймагын камтыган иш сапарында партия ак-
тивисттери медиктер бригадасы менен биргеликте 
элет жерине барып, калкты медициналык жактан тек-
шерүүдөн өткөрүү үчүн материалдык жана уюшту-
руучулук боюнча көмөк көрсөтүштү. Мындан тыш-
кары партия тарабынан «Ашар – жалпы иш» фонду 
уюшулуп, фонд тарабынан 2012-ж. Каракол шаарын-

да марафон өткөрүп, андан чогулган 2,5 миллиондон 
[10] ашык сом Теплоключенка айылындагы майып 
болгон балдар үчүн «Ак-Суу» санаторийинин жаңы 
корпусуна жабдууларды жана шаймандарды сатып 
алууга жумшашкан. Ошондой эле социалдык багыт-
та «Ынтымактуу бакча» долбоору өз ишин  2015-ж. 
19-июнунда баштаган жана анын максаты болуп – 
жайкы каникул айларында шаарда калууга муктаж 
болгон  балдар үчүн мазмундуу, билим берүүчүлүк 
жана коопсуз эс алууну уюштуруу, ошондой эле  ар 
бир бакчадан тартып кварталдарга чейинки шаар-
дыктардын  ынтымагын биримдигин бекемдөө өбөл-
гөсү эле. Алсак, 22-июлда Бишкек шаарынын Кур-
манжан датка атындагы гүлбакта Бишкек шаардык 
кеңешинин КСДП фракциясынын депутаттарынын 
демилгеси боюнча уюштурулган «Ынтымак бакча-
сы» долбоорунун финалдык салтанаттуу иш чарасы 
болуп өткөн. Мындан тышкары  ден-соолугу жактан 
мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан (авария-
нын натыйжасында ал бир бутунан ажырап калган) 
«Ынтымактуу бакча» спорттук иш чарага катышкан 
Азиз Добрамовго депутаттар ыраазычылык билдирүү 
менен сыйлык катары «айпад» планшетин тапшыр-
ган [10].    

Социалдык жактан калкка кам көрүүнү максат 
кылып койгон партиянын ишмердүүлүгүнүн өзгөчө-
лүгү, улуттун ден соолугун чыңдоо билим берүү, 
спортту өнүктүрүү, эс алуучу, маданий жана туризм 
жайларын өнүктүрүү, ордо калаада ишкердик жана 
бирдиктүү маалымат мейкиндигин өнүктүрүүнү мак-
сат кылып коюшкан. Мисалы, жеке фермер, ишкана-
лар өндүрүп чыккан товарларын ишемби күндөрү 
ордо калаабыздын ар кайсы райондорунда жергилик-
түү айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн өз баасында сатуу  
жарманкесин өткөрүүнү колго алган. Мындай мак-
сатты колдогон  башка партияларда жок эмес, Алсак, 
Бүтүн Кыргызстан, Эмгек партиясы, «Республика- 
Ата-Журт» саясий партияларынын иш программала-
рында социалдык өнүгүү маселелери кеңири карал-
ган. Мисалы, «Республика-Ата-Журт» саясий пар-
тиясынын программасында: Айыл чарбага 7% насыя 
берүү үчүн «Фермерлерге жеткиликтүү насыялар» 
долбоорун ишке киргизген, бул долбоор 2012-жылы 
1 млрд. сомдон ашык каражат бөлүнүп аны 6285 
дыйкан чарбасы алган [5]. Ошондой эле 10 жылдык 
мөөнөткө 10 пайыздан башталган калкка ипотекалык 
насыя берүүнү колго алышкан. Ал эми убагында 
алгачкы «Ашар», «КДК», «Асаба» улуттук кайра жа-
ралуу партиялары көтөрүп чыккан «Эне тил» маселе-
син колдоо,  өнүктүрүү учурдун талабы болсо, учур-
дагы «Республика-Ата-Журт», Бүтүн Кыргызстан, 
Эмгек партиясы, «Кыргызстан социал демократия-
лык» саясий партиялардын программасында,  мез-
гилдин талабына жараша «Көп улуттуу Ата-Журт 
үчүн! Бирдиктүү өлкө үчүн! - деген чакырыктын не-
гизинде, мамлекеттеги жарандардын үч тилде эркин 
сүйлөп чыгуусу үчүн кам көрүүнү сунушташкан. Се-
беби, 2014-ж. Бириккен Улуттар Уюмунун маалы-
маты боюнча эки жана андан көп тилди билген жа-
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рандардын 99,8 пайызы ишке орношууга мүмкүнчү-
лүгү бар жана алар 20 пайызга көбүрөөк айлык алы-
шары замандын талабы экендигин баса белгиленген.  

Дүйнө жүзүндө акыркы убактарда саясий пар-
тиялардын негизги эки багытка басымдуулук кылуу-
да: социалдык жана либералдык. Кыргыздар  эзелтен 
социалдык багытты көздөп келе жаткан калк. Ошол 
себептен өлкөдөгү социалдык маселелерди чечүү ме-
нен улут маселесине кайрылган, тарыхы бар түптө-
лүп калган саясий партиялар гана эмес, мезгилдин 
талабына ылайык жаңыдан түптөлгөн саясий партия-
лардын ичинен «Бир Бол», «Өнүгүү-Прогресс», «Ме-
кен ынтымагы», «Замандаш», «Кыргызстан» саясий 
партиялардын кабыл алган программаларында да 
кездешет.  

Жыйынтыгында, бүгүнкү айрым саясий партия-
лардын парламентте орун алышына жана улуттук 
маселелердин идеологиялык багытына жараша, со-
циалдык-экономикалык, саясий жана маданий иш ча-
ралардагы ишмердүүлүгүнүн багытын аныктай тур-
ган иш-чара, бул жергиликтүү шайлоочулар менен 

иштөөсү. Жергиликтүү шайлоо системасында саясий 
партиялардын орду же «уюмдук түзүлүштүн» дең-
гээлин аныктоо үчүн партиялардын шайлооло систе-
масына катышуусуна анализ жүргүзүү менен алар-
дын коомдогу, саясий системадагы орду, жана  иш-
мердүүлүк деңгээлин байкоого болот. Алсак, Кыргыз 
Республикасынын СИУИ илимий кызматкери  Бер-
мет Иманалиеванын [11] берген маалыматы боюнча, 
 «Кыргызстандагы партиялык курулуш өзүнүн өзгө-
чөлүгүнө ээ. Бир тараптан, жаңы түзүлгөндөрдөн бир 
аз көбүрөөк иштеген партиялар бар жана алар шай-
лоолорго катышууда бир топ тажрыйбалуу (КСДП, 
«Ата-Мекен»). Башка тараптан, жаңы партиялар тү-
зүлүп, алар бир аймактын алкагында гана өнүгүп, 
белгилүү областарда шайлоочулардын колдоосуна ээ 
болушат. Бул партиялар өздөрүнүн областарында 
гана иштешет жана саясаттын чоң майданына чы-
гышпайт» [12] деген көрсөткүчтү (2012-жылдагы)  
жергиликтүү шаардык кеңештерге депутаттардын 
шайлооло жыйынтыктарынын негизинде  чагылды-
рыган. Алсак, ал төмөндөгүдөй: 

Таблица 1 - Саясий партиялардын жергиликтүү кеңештерге депутаттарын шайлоого катышуусу. 

Саясий 
партиялар 

КР облустары боюнча бөлүштүрүлгөн мандаттардын саны 

Ысык-Көл 
облусу 

Талас облусу 
 

Жалал-Абад 
облусу 

Баткен 
облусу 

Чүй облусу 
 

Нарын облусу 
 

Ош облусу 
 

Ар-Намыс 3 
Катышкан 

жок 
Катышкан 

жок 
Катышкан 

жок 
3 

Катышкан 
жок 

4 

Ата-Мекен 7 4 25 17 16 6 7 

Ата-Журт 
Катышкан 

жок 
Катышкан 

жок 
32 16 

Катышкан 
жок 

Катышкан 
жок 

Катышты, 
өткөн жок 

Республика 11 15 6 30 30 6 16 
КСДП 10 5 33 56 50 6 37 

   
Бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп жат-

кан саясий партиялардын улут маселесине карата 
кайдыгер эмес жана азыркы партиялардын түптөлү-
шүнө өлкөдөгү эгемендүүлүктүн калыптанышына 
бирден бир таасир эткен партия бул көп партиялуу-
лук системасынын башатында турган «Асаба» улут-
тук кайра жаралуу партиясы болуп саналат. Элдин 
биримдигин чыңдоо, регионализм жана улутчулдук 
фактыларын болтурбоо, жарандык патриоттуулукка 
тарбиялоо, жарандардын укуктук маданиятын, мале-
кеттик тилдин аброюн көтөрүү, мамлекеттүүлүктү 
бекемдөө үчүн жеке жоопкерчиликти күчөтүү, бар-
дык күч аракеттерди Кыргызстандын улуттук кызык-
чылыктарына баш ийдирүү мамлекеттик жана жерги-
ликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетек-
чилеринин, мамлекеттик жана муниципалдык кыз-
матчылардын негизги милдети болууга тийиш.  
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