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 Азыркы дүйнөдө дүйнөлүк эки системанын, эки ядролук блоктун бири-бирине 

Азыркы дүйнөдө дүйнөлүк эки системанын, эки ядролук блоктун бири-бирине глобалдык 

идеологиялык, конфронтациялык карама-каршылыгынын токтотулушуна, СССРдин жана 

бүтүндөй «социалисттик системанын» кулашына байланыштуу сапаттык  бир абалдан 

экинчи бир абалга өтүү процесси жүрүп жатат. 

СССРдин бузулуп жарылуусу республикалар арасында мамилелердин токтошун 

билдирген эмес. Ал көбүнчө СССРдин борбордук бийлигинин консервативдик саясатына 

карата реакциясы болгон. Тескерисинче, көз карандысыз мамлекеттердин системасын 

калыптандыруу мамлекеттер арасында өз ара тыгыз мамилелерди жаңы негизде бекемдөө 

үчүн мүмкүнчүлүк түзөт. Бул процесс, мурдагы СССРдин мүчөлөрү – бардык 

мамлекеттердин кошулушу үчүн, ошондой эле, шериктештиктин жалпы максаттарын жана 

принциптерин тең бөлүшкөн башка мамлекеттер үчүн да ачык болгон КМШ түзүү тууралуу 

биргелешкен билдирүү жасашкан Беларусь, Россия, Украина Республикаларынын мамлекет 

башчыларынын жолугушуусунда, 1991-жылы 8-декабрда башталган бул принциптер – эл 

аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө, СССРдин келишимдери менен 

макулдашууларындагы эл аралык милдеттенмелерди аткаруу, ядролук куралды бир жерден 

көзөмөлдөөнү жана аны жайылтпоону камсыздоо. 

1991-жылы 21-декабрда Алма-Атада (Грузия жана Балтика өлкөлөрүнөн башка) 11 

мамлекеттин башчыларынын жолугушуусу болуп, анда КМШнын түзүлгөндүгүн жана 

СССРдин жашоосунун токтошу тууралуу жарыялашты. Бардык республикалар БУУнун 

курамына киришти, ал эми Россия БУУнун Коопсуздук Кеңешинде СССРди алмаштырды. 

Кыргызстан мурдагы Союздун башка республикаларындай эле, мурда унитардык 

советтик мамлекеттин курамында болуу менен, чет өлкөлөр менен өз алдынча 

мамилелешүүгө, келишимдерди түзүүгө жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен 

алмашууга, эл аралык уюмдарга катышууга укугу бар, сыртынан көз карандысыз катары 

эсептелген. Бул укуктар ССР Союзунун жана Кыргыз ССРинин Конституцияларынын 

тиешелүү статьялары [беренелери] менен ырасталган. 

СССРдин 1944-жылы 1-февралдагы «Союздук республикаларга тышкы катыштар 

жаатында ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө» (О предоставлении союзными республикам 

полномочий в области внешних сношений) деген Мыйзамы жана  Кыргыз ССРинин 1978-

жылдагы Конституциясы менен төмөнкү жобо бекитилген: «Кыргыз ССРи чет өлкөлөр 

менен  мамилелешүү, алар менен келишим түзүү жана дипломатиялык, консулдук 
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өкүлчүлүктөр менен алмашуу, эл аралык уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышуу укуктарына 

ээ»1. 

Бирок көз карандысыз өлкөлөрдүн эл аралык конституциялык укуктарынын 

жарыяланышы декларативдик-пропагандалык мүнөздө болгон. Реалдуу турмушта 

Кыргызстан империялык мамилелердин катуу чектөөсүндө болуп, эл аралык аренага түздөн-

түз чыгуу мүмкүнчүлүгнөн ажыратылып, өзүнүн мамлекеттик тышкы саясый 

институттарына ээ боло албаган, тышкы байланыштарды өз алдынча бекемдөө укугуна ээ 

болгон эмес. Эл аралык байланыштар Москванын катуу көзөмөлү жана уруксаты менен 

жүргүзүлгөн. Натыйжада, республиканын тышкы байланыштары эгер болгон болсо да, 

чектелген зонада болгон. Бирок, Союздун ыдырашы менен ал-абал кардиналдуу түрдө 

өзгөргөн. 

Бирок, 1991-жылы декабрдын аягында Кыргызстандын көз карандысыздыгын таануу 

чакырыгына биринчилерден болуп, ошол эле учурда дипломатиялык мамилелерди түзгөн үч 

өлкө: Түрк Республикасы  – 24-декабрда, Австралия – 26-декабрда жана Америка Кошмо 

Штаттары – 27-декабрда жооп кайтарышкан. Ал эми кийинки 1992-жылы Кыргызстан менен 

дүйнөнүн дагы 59 өлкөсү, анын ичинде Казакстан дипломатиялык мамилелерди түзгөн2. 

Жаш мамлекетке колдоо көрсөтүү планында айрыкча маанилүү болгон нерсе, бул 

мамлекеттердин арасында Европалык Союздун бардык мүчөлөрү жана Швейцария, ошондой 

эле, Кытай, Жапония, Канада, Россия, Индия, Иран, Пакистан, Тъштък Корея өңдүү, 

тагыраак айтканда дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери  жардам берүүгө кол сунушкан. 1992-

жылы 2-мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 46-сессиясында 

бир добуштуу чечим менен бул  кадыр-барктуу дүйнөлүк уюмга Кыргызстан мүчөлүккө 

кабыл алынган. Мындай таануудан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун реалдуу субъекти 

болуп калган. 

Кыргыз Республикасынын тышкы саясат стратегиясынын негизги таяныч документи 

катары Коопсуздук Кеьеши 1999-жылы 17-майда кабыл алган, Тышкы саясат концепциясы 

болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын фундаменталдуу жоболоруна, 

Улуттук коопсуздук доктринасынын негизги элементтерине жана эл аралык укуктардын 

нормаларына негизделген бул концепция өлкөнүн тышкы саясатынын курсунун 

приоритеттүү максаттары, принциптери жана багыттарын аныктап, бекемдейт. Анда Кыргыз 

Республикасынын жашоо факторлорун жана шарттарын аныктай турган, анын жайгашкан 

ордунун универсалдуулугу баса белгиленген. Универсалдуулук жана уникалдуулук бул 

территорияда маданий-цивилизациялык төрт катмардын – европалык, араб-мусулмандык, 

перстик, кытайлык катмарлардын бардыгы менен далилденет; ага кошумча, европалык жана 

араб-мусулман маданияттары басымдуулук кылат. 

Андан тышкары, Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктары, анын 

коопсуздугуна коркунуч келтирген жана ал коркунучту чагылдырган каражаттар тууралуу 

расмий түшүнүктөрдү жалпылаган Улуттук коопсуздук концепциясы да бар. Ал 2001-жылы 

14-июлда кабыл алынып, Улуттук коопсуздукту камсыздоону калыптандыруу боюнча 

жалпы принциптерди бекемдеген жана саясат жүргүзүүнү ырастаган  маанилүү документ 

болуп калды3.  

Кыргызстан көз карандысыздыктын калыптануусунун баштапкы этабында өзүнүн 

тышкы саясатында, коңшу өлкөлөр, дүйнөлүк коомчулуктагы алдыңкы державалар, өлкөлөр 

                                                 
1  Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. Кыргызы и их предки: нетрадиционный взгляд на историю и 

современность. – Бишкек, 1999. – 107-б. 

 
2 Волков И.В. Основные проблемы геополитического положения Центральной Азии в эпоху глобализации (на 

примере Кыргызстана). – Бишкек, 2007. – 112-б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Караев: Осмонов О. Кыргызстан тарыхы. Маалыматнаама. – Бишкек, 2003. – 185-б. 

 
3 Токтомушев К. Внешняя политика суверенного Кыргызстана. – Бишкек, 2001. – 16-б. 
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жана интеграциялык бирикмелер менен достук, өз ара мамилелерди чыңдап, төмөндөгүдөй 

милдеттерди аткарды: 

– региондогу стабилдүүлүктү жана коопсуздукту бекемдөө; 

– чектеш мамлекеттер менен коңшулук жакшы мамилелерди өнүктүрүү жана 

Борбордук Азиядагы интеграциялык процесстерди тереңдетүү; 

– КМШнын бекемделишине салым кошуу, Шериктештиктин экономикалык жана 

саясый потенциалын реализациялоо; 

– Батыш менен Чыгыштын өнүккөн өлкөлөрү менен достук байланыштарды 

бекемдөө; 

– БУУ менен кызматташтыкты, анын атайын мекемелери менен, регионалдык эл 

аралык уюмдар жана каржылык, экономикалык институттар менен кызматташтыкты 

өнүктүрүү; 

– өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жана өткөөл мезгилдеги өлкөлөр менен 

кызматташтыкты бекемдөө4. 

Бул милдеттерди удаалаш жана этаптуу түрдө чечүү көбүнчө Кыргызстандын дүйнө 

коомчулугуна киришинин жана адаптациясынын ийгилигин шарттады. 

Жалпы демократиялык баалуулуктардын универсалдуу мүнөзү – элдердин тынчтыгы 

жана коопсуздугу үчүн күрөш, мамлекеттердин көз карандысыздыгын жана территориялык 

бүтүндүгүн урматтоо, алардын ички иштерине кийлигишпөө, чек аралардын бузулгустугу 

жана кол тийбестиги, өз ара пайдалуу жана тең укуктуу кызматташтык – биздин өлкөбүздүн 

тышкы саясатынын жалпы багыттарын аныктайт. 

Кыргыз Республикасы дүйнө коомчулугунда татыктуу орунду камсыздоо үчүн 

реалдуу потенциалга ээ. Бул планда аныктоочу маанини Кыргыз мамлекеттүүлүгүн андан 

ары бекемдөө, жарандык коомдун консолидациясы жана туруктуу экономикалык өсүшкө өтө 

тез өтүү ээлейт. 

Кыргыз Республикасы удаалаштыкка жана алдын алуучулукка, өз ара пайдалуу 

прагматизмге негизделген өз алдынча жана конструктивдүү тышкы саясатты жүргүзүүдө. 

Бул саясат максималдуу түрдө айкын, башка мамлекеттердин мыйзамдуу кызыкчылыктарын 

эске алат жана биргелешкен чечимдерди изденүүгө максат койгон. Кыргыз 

Республикасынын тышкы саясатынын айырмалуу мүнөзү – тең салмактуулукту сактоо. 

Мындай ыкма дүйнөдөгү коопсуздукту колдоону глобалдык да, регионалдык да деңгээлде 

Кыргызстандын жоопкерчилигин алдын ала аныктайт, тышкы саясат ишмердүүлүгүн 

өнүгүшүн жана өз ара толукталышын эки тараптуу жана көп тараптуу негизде болжолдойт. 

Кыргызстандын тышкы саясаты анын максаттары жана аларга жетүү үчүн 

мүмкүнчүлүктөрүнүн арасындагы аң-сезимдүү тең салмактуулукту сактоого негизделген. 

Улуттук кызыкчылыктар үчүн тышкы саясый милдеттерди чечүүнүн саясый-

дипломатиялык, аскердик, экономикалык, каржылык жана башка каражаттары алардын 

реалдуу маанилери менен өлчөмдөш болушу керек, ал эми эл аралык иштерге катышуунун 

масштабы – өлкөнүн позициясын бекемдөөдөгү фактылык салымга туура келиши керек. 

Кыргыз Республикасы тең укуктуулукка, өз ара сый мамиледеги жана өз ара пайдалуу 

кызматташтык принциптерине негизделген эл аралык мамилелердин стабилдүү системасына 

кызыкдар. Бул система дүйнөлүк коомчулуктун ар бир мүчөсүнө саясый, экономикалык, 

гуманитардык жана башка жааттарда ишенимдүү коопсуздукту камсыздоого арналган. 

Цивилизациялык жана тарыхый өнүгүүнүн жана геосаясый абалдын спецификалык 

өзгөчөлүктөрүн эске алып, Кыргызстандын тышкы саясатынын милдеттүү приоритети:  

батыш багытында – Россия, Европа өлкөлөрү жана АКШ менен, Чыгышта – Кытай, 

Жапония жана Индия менен, жана айрыкча Кыргызстан үчүн мамилелерди бекемдөө 

                                                 
4 Момошева Н.К. Становление внешней политики Кыргызской Республики (1991–2001 гг.): Тарых илим. 

канд... дисс. …  – Бишкек, 2005. –12-б. 
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маанилүү болгон Иран, Түркия, Пакистан, ошондой эле Жакынкы жана Орто Чыгыштагы 

араб өлкөлөрү менен мамилелерди колдоо жана өнүктүрүү болуп эсептелет. Эгер мамлекет 

жетишээрлик геосаясый масштабга жана территориялык ири мүмкүнчүлүктөргө ээ болсо 

гана, экономикалык жактан толук өнүгүшү мүмкүн. Ошондуктан, Борбордук Азиялык 

регион Кыргыз Республикасынын территориялык бүтүндүгү, коопсуздугу жана 

экономикалык өнүгүшү көз карашынан алганда приоритеттүү болуп саналат5. 

Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын жогорку приоритети инсандын, 

коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарынан түзүлгөн улуттук кызыкчылыктарды 

камсыздоо жана коргоо болуп саналат. 
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