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“Өлкө үчүн күнү-түнү иштеп анан чет өлкөлүк агент болуп 

калдымбы!?” 

2002-жылдан бери Кыргызстанда иштеп келе жатам, күнү-түнү, 

апта ичинде жана дем алыш күндөрү, түндүктө да түштүктө да. 

Өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошом деп, Кыргызстанда иштеген мага 

ар дайым жагат эле, анын эли менен иштеген жагат. 

Кыргызстандын меймандостугунан рахат алып,  Германияда, 

Европада сыймыктанып “Борбор Азиядагы демократиянын 

аралчасы” деп айтат элем. Ар дайым өзүмдү күтүлгөн конок сыяктуу 

сезип, Кыргызстан экинчи үйүм болуп калды. 

Биздин бейөкмөт уюм Юстиция министрлигинде катталган. Биз салыктарды төлөп, салык 

кызматына жана социалдык фондуна отчет жөнөтөбүз. Бардык акча банк аркылуу өткөрүлөт. Биз 

дайыма статистикалык комитетке билдирүүлөрдү жөнөтөбүз. Кыргыз, немис жана Европа 

бийликтери тарабынан текшерилип турабыз. Кыргыз компанияларына кээде күтүлбөстүк - ар бир 

сом үчүн атайын дүмүрчөк, эсеп сурайбыз. Эмне үчүн? Бизден Германиялык, Европалык донорлор 

ай сайын эсеп талап кылат. Айтмакчы, биздин кызматкерлердин баары - Кыргыз 

Республикасынын жарандары, биз алардын иши менен аябай сыймыктанабыз. 

Эми азыр болсо, кыргыз тараптан “рахмат” күтүп отурганыңда, парламентте чет өлкөлүк агенттер 

(же кантип аташат аягында) жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан карала баштады. 

Парламенттеги дебаттар учурунда “өлкөдөгү бейөкмөт уюмдар өзүнчө күч болуп калды, ... ал 

жерде чоң акчалар бар...күчтүү лоббиси бар” деп уктук. “Батыш гранттары контролсуз өлкөгө 

агылып келип жатат”. 

Айткым келет: 17 жылдык эмгектен кийин лоббист болсом, чындыгында эле лоббист болуп 

калгандырмын. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон лоббист болдум. 

Ушул мыйзам долбоору менен, ушул талкуу менен мени аябай капаландырдыңыздар. 

Бир түшүнүксүз иш-чаралар менен алектенген, чоочун кишилер менен иштеген – “бейөкмөт 

банда” сыяктуу уюм деп карап жатасыздар.  

Сураныч, мени туура түшүнүңүздөр: бул маселе кошумча кагаздары тапшырууда эмес. Биз 

бюрократияга көнгөнбүз - кыргыздардын, немистердин, европалыктардын. 

БИРОК: ушул убакытка чейин мен өз ишиме ишенимди сезип жүрдүм эле. 

Азыр эми ишеним шек саноо менен алмашып калды. 

Эми ар дайым тегерегимдеги кишилерди карап, мени бирөө аңдып жатабы деп жүрөм. 

Өзүмдөн өзүм сурашым керек: мен бул өлкөгө дагы эле керекминби? 

Баса, Мюнхенде кичинекей, абдан жакшы Кыргыз-Немис ассоциациясы бар. Чектелген ресурстар 

менен, биздин эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу үчүн салым кошушат. Алар бул жерге 

караганда, кыйла азыраак бюрократия менен жолугушат. Ушундай сыяктуу бирикмелер боюнча 

атайын мыйзам кабыл алышыбыз керек деген ой Бавариянын депутаттарына эч качан келбейт. 

Мындай уюмдар ар дайым жылуу мамиле менен күтүлгөн жана күтүлөт! 

http://kg.akipress.org/news:1600843/?from=kgnews&place=search&sth=bfd8d1182ea921222fe653f0cbb508ef

