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Бул макалада АКШ – Кыргызстандын эки жактуу 
кызматташтыгынын экинчи этабы болгон терроризм 
менен күрөшүү багытында аскерий кызматташтыктар 
кеңири баяндалды. АКШнын Афганистандагы аскерий 
операцияларында Кыргызстандын  жана «Манас» аба 
майданында ачылган АКШ жана шериктештеринин авиа 
базасы тууралуу маалыматтар берилди. 

Негизги сөздөр: антитеррористик күчтөр, тран-
зиттик жук ташуу, Heartland мейкиндиги, коллективдүү 
коопсуздук, экономикалык компенсация. 

В этой статье подробно изучены военные отношеия 
двух стран, в частности борьба с терроризмом, которая 
является вторым этапом в отношениях. Кроме того, 
статья пятерки информация о авиабазе Манас используе-
тся в США, чтобы провести операцию в Афганистане. 

Ключевые слова: антитеррористические коалиции, 
транзитные перевозки, важный район, коллективная 
безопасность, экономические компенсации. 

In this article thoroughly studied the military relations of 
both countries, particularly the struggle with terrorism which 
is the second stage in relations.  Moreover, article fives 
information on Manas Air Base used by the USA to carry out 
operation in Afghanistan.   

Key words: аntiterrorist coalitions, transit transporta-
tion, heartland, collective security, economic compensations. 

К. Бакиевди президент кылып шайлагандан 
кийин Кыргызстандын тышкы саясаты мурдагыдай 
эле карама каршылыктуу маанайы менен өзгөчөлө-
нүп кала берген. Бир жагынан, өлкөнүн жетекчилиги 
АКШнын кызыкчылыктарына туура келбеген ШОС, 
ОДКБ и ЕврАзЭС сыяктуу өнөктөштөр менен кыз-
матташууга ачык экендигин ар тараптан демонстра-
циялап, баардык саммиттер менен форумдарда «жал-
пы линияны» колдоп, аскерий окууларга чогуу каты-
шып жатты. Экинчи жагынан, конкреттүү инвести-
циялык жана башка экономикалык, саясый долбоор-
лордо Кыргызстан Кошмо Штаттары менен мурда-
гыдан да тыгыз кызматташууга өткөн.  

Ушул эле жылдын сентябрь айында Кыргыз-
стандын премьер-министри Игорь Чудинов АКШга 
визит менен барып, БУУнун Генералдык ассамблея-
сынын жыйынына катышкан. Мындан сырткары, 
Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы 
америкалык коллегалар, алардын ичинде АКШнын 
мамлекеттик катчысынын жардамчысы Джеймс 
Стейнберг менен бир катар жолугушууларды 
өткөргөн. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биргелеш-

кен экономикалык өнүгүүнүн кыргыз-америкалык 
Фондун түзүү маселеси талкууланган. Ошондой эле 
АКШнын өнүгүү жана соода Агентствосунун 
директору Леокадия Зак, АКШнын соода өкүлү Рон 
Кирк менен жолугушуп, соода-экономикалык өнөк-
төштүктү (партнерлукту), АКШ менен Кыргыз 
Республикасынын ВТО менен ТИФА чегиндеги 
кызматташтыгын андан ары өнүктүрүү, АКШнын 
рыногунда Кыргызстандын товарларына преферен-
цияларды берүү тууралуу маселелер талкууланган. 
Айтылгандардан сырткары, Игорь Чудинов Бүткүл 
дүйнөлүк банктын, Эл аралык валюта фондунун, 
АКШнын Эл аралык Министирлигинин жетекчилиги 
менен да жолугушууларды өткөргөн.  

Ушул эле жылы америкалыктардын Кыргыз-
стандагы ишмердүүлүгүнүн активдүүлүгү кескин 
күч алып, ири алдыда, USAID менен АКШ элчили-
гинин чегинде ооруканалар үчүн медициналык жаб-
дууларды таратуу, ИИМ бөлүмдөрү үчүн автома-
шиналарды бөлүп берүү жана кыргыз чек арачылары 
үчүн жаңы чек ара күзөттөрүн куруу сыяктуу 
«жардам берүү акциялары» жума сайын жүргүзүлө 
баштаган. Бирок, АКШ мамлекетинин Кыргызстанда 
өзүнүн атайы максатты көздөгөн аскерий бөлүм-
дөрүн (спецназ) жайгаштыруу планынын фонунда 
жогорудагы акциялар шоона эшпей калат. АКШнын 
атайы операциялар Командованиесинин коомчулук 
менен байланыш боюнча өкүлү, капитан-лейтенант 
Фред Кюблер маалымдагандай, Вашингтон Борбор 
Азия чөлкөмүндө кырдаал кескин курчуп кетүүсүнөн 
чочулап, америкалыктар Борбор Азия мамлекет-
теринин бийликтерине «ички коргонууну» уюшту-
рууга жардам берүү үчүн атайы максатты көздөгөн 
аскерий бөлүмдүн 3-тобун (3-я группа специального 
назначения), башкача айтканда, атактуу «жашыл 
беретчендерди» (знаменитые «зеленые береты») 
киргизүүгө даяр. АКШнын атайы максатты көздөгөн 
аскерий бөлүмүнүн (спецназ) негизги максаты болуп 
Кыргызстандын аскер кызматкерлерин окутуу жана 
алардын согушка даярдыгынын деңгээлин жогору-
латуу эсептелген. Курч зарылдык жаралган учурда 
америкалык спецназ өзү үчүн чет мамлекет болуп 
саналган Кыргызстандын аймагындагы террористтик 
коркунуч менен өз алдынча күрөшүп, өлкө ичиндеги 
тартипти колдоого даяр экендигин билдирген.  

«Манас» авиабазасын пайдалануу менен байла-
нышкан саясаттан улам К. Бакиев президенттик 
кылып турган мезгил аралыгында Кыргызстандын 
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«көп векторлуу» дипломатиясы эки жүздүүлүгү 
менен айырмаланган деп так кесе айтууга негиз бар.  

Берилген диссертациялык иштин мурунку 
бабында айтылгандай, АКШнын аскерий-аба базасы 
«Манас» аэропортунун аймагында 2001-жылдан 
2014-жылга чейин жайланышып келген. Аэропорт-
тун аймагына жайгашуу арендасы үчүн АКШ канча 
акы төлөгүнү азыркы күнгө чейин жашыруун сыр 
бойдон калууда. Ар кыл булактарда жылына АКШ 
15 ден 50 млн. долларга чейин төлөгөнү айтылат. 
Кыргызстанда «кызгылтым түстүү революция» жең-
генде америкалык база жеңишке жетишкен револю-
ционерлерге 15 млн. доллар өлчөмүндөгү бир жолку 
төлөмдүн гана суммасын ачык көрсөтүшкөн.  

2009-жылдын февраль айынын башында Кыр-
гызстандын президенти Курманбек Бакиев Орусия 
мамлекетинин башчысы Дмитрий Медведев менен 
сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Натыйжада, Орусия Кыр-
гызстанга жалпы суммасы 2 млрд АКШ долларын 
түзгөн насыя (кредит) жана 150 млн АКШ доллары 
өлчөмүндөгү финансылык жардам берүү тууралуу 
милдеттенмени алат. Бул болсо Орусия мамлекети 
Борбор Азиядагы эң жакыр болуп саналган Кыргыз 
Республикасынын орус мамлекетине болгон 180 
миллион АКШ доллары көлөмүндөгү тышкы кары-
зын кечип, үстөксүз негизде Кыргызстанга бир нече 
миллион доллар насыя берген дегенди туюндурат1.  

Расмий түрдө орус мамлекети тарабынан берил-
ген насыя акчалар Кыргызстандын аймагында жай-
гашкан көмүр кычкыл тектерин (углеводороды) гео-
логиялык чалгындоо чөйрөсүндөгү орус жана кыр-
гыз тараптар үчүн өз ара пайдалуу долбоорлорду 
ишке ашырууга, республиканын мунай газ жана 
электроэнергетикалык комплекстерин модернизация-
лоого, аталган 2 мамлекеттин тоо кен өнөр жайы 
жана айыл чарба өндүрмөлөрүн (продукцияларын) 
кайра иштетүү менен байланышкан кызматташ-
тыгына жумшалмак эле.  

Расмий эмес өңүттө карай турган болсок, 
«салмак категориялары» боюнча бири бирине эч 
коошпогон, жалпы чек арага ээ эмес Орусия менен 
Кыргызстандын ортосунда экономикалык планда өтө 
эффективдүү кызматташтыктын болушу чындыктан 
алыс экендиги баарыбызга түшүнүктүү. Орус-кыр-
гыз «көп шинелдүүлүктүн жашыруун сыры» Кыр-
гызстандын аймагында орун алган америкалык авиа-
база менен байланышкан эле.  

Heartlandдин чеке белинде жайгашкан Кыргыз-
стандын аймагында АКШ куралдуу күчтөрүнө таан-
дык базанын орун алышы Heartlandдин кожоюну 
болгон Орусиянын тынчын алып, аталган проблема 
бир канча жолу мамлекеттер аралык дискуссиялар-
дын предметине айланган. Эске сала кетсек, 2005-
жылы эле ШКУнун (ШОС) чегинде Борбор Азия 
республикаларынын, айрыкча, Кыргыз Республика-

                                                           
1 Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стратегия 

кочевников // rosbalt.ru newsland.com/news/detail/id/ 
345848/06.03.2009Kot157431 

сынын, бийликтерине алардын территориясында 
орун алган америкалык аскер бөлүктөрүнүн калуу 
мөөнөттөрүн так кесе аныктоо тууралуу чечим кабыл 
алынган. Бирок, 2009-жылдын февраль айында 
Бишкек бийликтери бул чечимди «эстен чыгарып», 
америкалык базага карата эч кандай тийиштиктерди 
кылган эмес. 

Азыр болсо кыргыз бийлиги Москвадан көп өл-
чөмдөгү насыяны (кредитти) каалап жаткандыгын 
президент Курманбек Бакиев жашырган эмес. Д. 
Медведев менен болгон сүйлөшүүлөрдөн соң өткө-
рүлгөн пресс-конференцияда К. Бакиев республика-
нын өкмөтү Кыргызстандын аймагындагы амери-
калык аскерий базаны жабуу тууралуу чечимди 
кабыл алганын билдирген2.  

Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз 
бийлиги айткан сөзүн кылган иши менен бекемдейт 
деген ишеним жаралган. 2009-жылдын 9-февралында 
Кыргызстан парламентинин коргонуу, коопсуздук, 
укук тартиби жана соттук-укуктук реформалар 
боюнча Комитети америкалык авиабазаны өлкөдө 
жайгаштыруу тууралуу АКШ менен болгон макулда-
шууну денонсациялоону жактырган3.  

2009-жылдын 19-февралында Кыргызстандын 
бир палаталуу парламенти АКШ менен болгон 
келишимди денонсациялоо тууралуу чечимди кабыл 
алган. Келишимди бузуу тууралуу мыйзамдын дол-
боорунан антитеррористтик коалициянын Австра-
лия, Дания, Жаңы Новой Зеландия, Италия, Испания, 
Корея, Нидерланддар, Норвегия, Польша, Түркия 
жана Франция сыяктуу калган катышуучу мамлекет-
тер менен болгон келишимдерди бузуу тууралуу 
мыйзам долбоорлорун жараткан4. 

2009-жылдын 20-февралында Курманбек Бакиев 
бул мыйзамга кол койгон5.  

                                                           
2 Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: страте-

гия кочевников // rosbalt.ru newsland.com/ news/ detail/id/ 
345848/06.03.2009Kot157431 

3 Комитет парламента Киргизии одобрил вывод 
авиабазы США из республики // ria.ru/ defense_ safety/ 2009 
0 209/161452393.html; Комитет парламента Киргизии 
одобрил вывод авиабазы ... // n4k.ru/main/1568-komitet-
parlamenta- kirgizii-odobril-vyvod.html; Комитет парламента 
Киргизии одобрил вывод авиабазы ... // www.ofrb. 
ru/node/2314 

4 Парламент Киргизии проголосовал за вывод авиа-
базы США «Манас» // www.1tv.ru/news/world/235670; 
Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // 
www.1tv.ru/news/world/235657; Парламент Киргизии 
проголосовал за вывод из ... // itar-tass.com/politika/621055; 
Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // 
www.youtube.com/watch?v=CKa-xAqauvE. 

5 Курманбек Бакиев подписал закон о выводе авиа-
базы «Манас» // www.rg.ru/2009/02/20/bakiev-baza-anons. 
html; К. Бакиев подписал закон о выводе сил коалиции с ... 
-РБК//top.rbc.ru/politics/02/04/2009/291790.shtml; 
Президент Киргизии подписал закон о выводе авиабазы ... 
// forum.rusbeseda.org/index.php?topic=4306.0; Президент 
Кыргызстана подписал закон о выводе ... // news. 
bigmir.net/world/106218. 
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2009-жылдын 6-мартында баардык макулда-
шуулар толугу менен денонсацияланып6, 2-апрелде 
ага ылайык келген мыйзам бекитилген7. 

2009-жылдын 2-июнунда Астана шаарындагы 
жолугушууда Афганистандын Казакстандагы элчиси 
Афганистандын Президенти Хамид Карзайдын 
Афганистанды калыбына келтирүүгө жардам берүү, 
АКШнын «Манас»тагы аскерий базасы жана Анти-
террористтик коалиция тууралуу сунуштарын 
Кыргызстандын элчисине билдирген8.  

2009-жылдын 22-июнунда Кыргызстан менен 
АКШ «Манас» авиабазасын эл аралык «Манас» 
аэропортундагы транзиттик жүктөрдү ташуу Борбо-
ру болуп кайра өзгөртүү тууралуу макулдашууга кол 
коюшкан. Кыргызстандын территориясы боюнча 
транзиттик жүктөрдү ташуу борбору жыл сайын 
Кыргыз Республикасынын бюджетине 60 млн АКШ 
долларын төлөп турууга милдеттендирилген. 

2009-жылдын 23-июлунда Кыргызстандын 
президент шайлоо болуп өтүп, Курманбек Бакиев 2-
президенттик мөөнөткө шайланган. Сөз болуп жат-
кан президенттик шайлоо учурундагы башкы интри-
га «Манастагы» авиабаза менен тыгыз байланышкан. 
Эске салсак, ушул эле жылдын февраль айында 
Курманбек Бакиев америкалык базаны өлкөнүн 
аймагынан чыгарууга даяр экендигин билдирген. 
Көпчүлүк аны Орусия Кыргызстанга берген 
финансылык жардам менен байланыштырышкан. 
Кыргыз бийлигинин мындай кадамына Вашингтон 
кечиктирилбестен жана кескин формада жооп 
берген. Бирок, К. Бакиевдин компромисске келбеген 
сөздөрүнөн айырмаланып, расмий Бишкек өз 
элпектигин көрсөтөт да, 22-июнда АКШ менен 
Кыргызстан Өкмөттөрүнүн ортосунда кызматташтык 
тууралуу Макулдашууга кол коюлган. Бул макулда-
шуу боюнча аскерий авиабаза транзиттик жүк 
ташуулар Борбору болуп өзгөргөн. Макулдашууда 
АКШ Бишкектеги транзиттик жүк ташуу Борбору 
аркылуу Афганистанга бир гана гуманитардык 
жүктөрдү ташый тургандыгы тууралуу айтылган-
дыктан, бир караганда, мурдагы аскерий авиабаза 
менен азыркы транзиттик жүк ташуу Борборунун 
ортосундагы айырма бир кыйла эле маңыздуу. 
Бирок, Макулдашууну үңүлө карап, окуп, үйрөнө 
турган болсок, анда мурдагы «Манас» авиабазасы 
менен азыркы транзиттик жүк ташуу Борборунун 
ортосунда эч кандай айырма жок. Айтсак, амери-
калыктар менен түзүлгөн макулдашууда АКШнын 
Куралдуу күчтөрүнө таандык болгон, же алар 
тарабынан пайдаланып жаткан аба кемелери кыргыз 
тараптан текшерилүүгө тийиш эмес. Мындан сырт-

                                                           
6 Киргизия окончательно освободила свою авиабазу 

«Манас» от иностранных арендаторов // vz.ru/ politics/ 2009 
/3/6/262691.html 

7 Киргизия окончательно закрыла «Манас» // www. 
vz.ru/tags/1353/p4/ 

8 Карзай предложил Бакиеву обговорить вопросы 
гумпомощи Афганистану и авиабазы «Манас» // АКИpress, 
5 июня 2009 / kg.akipress.org/news:87611/ 

кары, транзиттик жүк ташуу Борборуна мурдагы 
аскерий авиабазанын баардык инфраструктурасы 
берилип, анын персоналы болуп мурдагы эле кол 
тийбестик статусуна ээ НАТОнун аскерий кызмат-
керлери калышкан. Ушундай формасы өзгөрүп, 
мазмуну мурдагыдай эле калган трансформация үчүн 
Кыргызстан жыл сайын төлөнүүчү аренда төлөмү 
түрүндө мурдагыдай 17,5 миллион АКШ долларын 
эмес, 60 миллион АКШ долларын ала баштаган. 
Мындан сырткары, АКШ экономикалык өнүгүүнүн 
кыргыз-америкалык фондун түзүү үчүн 20 миллион 
АКШ долларын, аркотрафик менен күрөшүү үчүн 
21,5 миллион АКШ долларын, терроризм менен 
күрөшүү үчүн дагы 10 миллион АКШ долларын 
бөлүп берген. Натыйжада, аталышын гана өзгөрткөн 
америкалык авиабаза Кыргызстанда калуу укугуна ээ 
болгон.  

Уят-сыйытты жыйыштырып коюп эле амери-
калыктар айрым кыргыз аткаминерлери менен 
коррупциялык ишмердиктерге активдүү катыша 
баштаган. Айтсак, «кызгылтым түстүү революция-
дан» соң Кыргыз Республикасынын Генералдык 
прокуратурасы НАТО базасы үчүн сунуш кылынган 
күйүүчү май тууралуу кылмыш-жаза ишин козгогон. 
Транзиттик жүк ташуу Борбору деген жаңы 
аталышка ээ болгон Бишкектеги америкалык авиаба-
заны күйүүчү май менен камсыз кылган негизги 
фирмалар болуп Лондон шаары менен Гибралтар 
жарым аралында каттоодон өткөн Red Star 
Enterprises Limited жана Mina Corp Limited компа-
ниялары эсептелишкен. Аталган фирмалар Орусия-
дан келген күйүүчү майды экс-президент К. 
Бакиевдин кичүү уулу Максимге таандык болгон 
алты кыргыз фирмасынан сатып алып турган.  

Трансферттик ишмердиктеги шылуундуктун 
масштабдарын төмөндөгү бир эле факттан байкоого 
болот: ай сайын транзиттик жүк ташуу Борбору 
өзүнүн аба кемелери үчүн болжол менен 47 млн. 
литр күйүүчү май керектеген. Эл оозундагы имиш-
терге жана массалык маалымат каражаттарындагы 
маалыматтарга караганда Бакиевдердин кланы 
жалпы жонунан жылына 100 млн. доллар өлчө-
мүндөгү кирешеге ээ болуп турган. Бул сумманын 
ичинде америкалыктардын үлүшү канча экендиги 
алигиче белгисиз. 

2011-жылдын 18 мартында Бишкек шаарында 
кыргызстандык «Манас» мамлекеттик күйүүчү-май 
куюучу комплекси менен орусиялык «Газпромнефть-
Аэро» ЖАКунун ортосунда кыргыз-орусиялык 
«Газпромнефть-Аэро-Киргизстан» чектелген жооп-
керчиликке ээ коому (общество с ограниченной 
ответственностью – ООО) формасындагы биргелеш-
кен ишкананын учредителдик документтеринин 
пакетине кол коюлган.  

Жогоруда аты аталган кыргыз-орусиялык бир-
гелешкен ишкана Бишкектеги эл аралык аэропортто 
жайгашкан Пентагондун транзиттик жүк ташуулар 
Борборун авиа күйүүчү майлары менен камсыз 
кылуу максатында түзүлгөн. 2011-жылдын февраль 
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айынын башында Кыргызстан америкалык тарап 
менен авиабазанын керектөөлөрү үчүн күйүүчү 
майдын 50%дан аз эмес бөлүгүн өзү камсыздаары 
тууралуу макулдашууга кол койгон. Бул макулдашуу 
боюнча кыргыз тарап авиа күйүүчү майлары менен 
ким камсыздаарын «өзү аныктоо укугуна ээ» 
болгон9.  

2012-жылдын март айында Кыргызстандын 
Өкмөтүнүн чөйрөсүндө «Манастагы» америкалык 
базаны Катар мамлекетинин транзиттик жүк ташуу 
борборуна трансформациялоо тууралуу расмий эмес 
маалымат тараган10.  

Манастагы транзиттик жүк ташуу Борбору 
экстерриториалдуулук укугуна ээ болгон. 2006-жыл-
дын 15-декабрында Кыргызстандын парламенти 
америкалык аскерий базанын өлкөдө жайгашуу 
шарттарын кайра карап чыгууну жана америкалык 
аскерий кызматкерлерди кол тийбестиктен (иммуни-
теттен) ажыратууну талап кылышат. Өкмөттөр 
аралык макулдашуу боюнча АКШнын аскерий кыз-
маткерлери кол тийбестикке (иммунитетке) ээ эмес, 
бирок, укук бузуулар болгон учурда алар Кыргыз-
стандын эмес, АКШнын юрисдикциясына туш болу-
шат. Кыргыз парламентинин жогорудай талабына 
2006-жылдын 6-декабрында аэродромдогу өткөрүүчү 
пунктта Кыргызстандын жараны Александр Иванов-
дун америкалык аскерий кызматкер тарабынан өлтү-
рүлүшү себеп болгон. Наркотикалык мас абалын-
дагы америкалык аскерий кызматкер Закари 
Хэтфилд өткөрүүчү пунктта өз кезегин күтүп турган 
кыргызстандык айдоочуну 2 жолу атып, өлтүргөн. 
Америкалык жоокердин айтымында А. Ивановду өл-
түрүүгө анын жүк ташыган машинасынан табылган 
бычак эсептелген11. Аскер кызматкерин «жазалоо» 
максатында аны АКШга кайтарышат. Ал жерде 
аскер кызматкеринин ишин караган присяжныйлар 
соту аны күнөөсүз деп табат12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 http://www.rian.ru/economy/20110218/335697642.html 
10 http://analitika.org/kyrgyzstan/kg-foreign-affairs/2545-

interesy-katara-v-centralnoy-azii.html. 
11 Американский военнослужащий, застреливший 

гражданина Киргизии, прошел через детектор лжи // 
www.regnum.ru ›Новости›Политика 

12 Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стра-
тегия кочевников // rosbalt.ru newsland. com/ news/ detail/id/ 
345848/ 06.03.2009Kot157431 
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