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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН АҚШ АРАСЫНДАҒЫ ӘСКЕРИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ: 

«МАНАС» ӘУЕ БАЗАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ 
Қырғызстан тәуелсіздігін алған 1991 
жылдан бастап осы күнге дейін ресми 
түрде сыртқы елдермен ашық қарым-
қатынас орнатып келеді. 1990-
жылдардың басында Орталық Азия 
елдерінің дипломатиялық тұрғыдан 
танылуы мен сол елдерде елшіліктердің 
ашылысымен Америка Құрама Штатта-
ры (АҚШ) мен Орталық Азия мемлекет-
тері арасында қарым-қатынастардың 
негізі қаланды. 1993 жылы АҚШ пен 
Қырғызстан үкіметтері арасында жәр-
демді жеңілдетуге қатысты ынтымақтас-
тық орнату туралы келісім-шартқа қол 
қойылды. Аталған келісім-шартқа сай 
АҚШ Қырғызстанның өз тәуелсіздігін 
қорғауына, экономикалық дамуын қам-
тамасыз етуге және демократияға негіз-
делген басқару формасын қалыптасты-
руға көмекші болу мақсатында, ол елге 
қаржылай және гуманитарлық жәрдем 
мен  өлімге жол ашпайтын жабдықтар-
дан тұратын әскери көмек көрсетті. 1994 
жылы Солтүстік Атлант келісім шарты 
ұйымының (НАТО) «Бейбітшілік үшін 
серіктестік» атты жобасына қосылған 
Қырғызстан қорғаныс, қауіпсіздік және 
азаматтық төтенше жағдайды жоспар-
лауда ынтымақтастық сияқты салалар-
да оқу-жаттығу жұмыстарына қатысу 
мүмкіндігіне ие болды. Бейбітшілік үшін 
серіктестік бағдарламасының мақсаты 
аймақта бейбітшілікке қарсы қауіптерді 
азайту және тұрақтылықты қамтамасыз 
ету болып табылады. 
11 қыркүйекте орын алған террор акті-
лерінен кейін екі ел арасындағы қарым-
қатынастар жаңа сатыға көтерілді. Ай-
мақтық саясаттар тұрғысынан алып 
қарағанда орасан өзгерістердің бастауы 
бола алатындай маңызды бір ескерту 
сипатындағы осы бір оқиғадан кейін 
АҚШ, 2001 жылы «АҚШ Халықаралық 
даму агенттігі» (USAID) арқылы аймаққа 
негізінен гуманитарлық көмек көрсетуге 
қатысты сыртқы саясатын, Орта Азияда 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саясатына 
өзгертті.  Осы орайда Пентагон дайын-
даған Ғаламдық қорғаныс жағдайына 
шолу (Global Defense Posture Review - 
GDPR) аясында АҚШ Қырғызстанға 
кеңестік дәуірден қалған Манас халықа-
ралық әуежайын АҚШ халықаралық әуе 
базасы ретінде қолданысқа беруді 
ұсынды. АҚШ пен Ұлыбританияның 
ортақ ынтымақтастығы мен НАТО-ға 
мүше мемлекеттердің «Халықаралық 
қауіпсіздікке жәрдемдесу күші» (ISAF) 
операциясы шеңберінде жүргізілген, 
Ауғаныстан «Мызғымас бостандық» 
операциясына (OEF) қолдау көрсету 
үшін Қырғызстанға 2001-2014 жылдар 
аралығында әскери көмек көрсетті.  
1970 жылы құрылған Манас әуежайы 
Бишкек қаласынан 25 шақырым солтүс-
тік-батысында орналасқан ең үлкен 
азаматтық халықаралық әуежай болып 
табылады. Әуежай джет бомбалаушы 
ұшақтары мен жүк ұшақтарына қолайлы 

4 200 метр ұшу алаңына ие. Сонымен 
қатар, Кеңес Социалистік Республика-
лар Одағы (КСРО) ыдырағаннан кейін 
инфрақұрылымына айтарлықтай назар 
аударылмағандықтан әуежайдың жағ-
дайы нашарлады. Манас әуежайы 
Ауғанстаннан едәуір ұзақта орналасқа-
нына қарамастан техникалық және 
инфрақұрылымдық ерекшеліктері түр-
ғысынан АҚШ Әскери күштері үшін ең 
тиімді орын болып саналады.  
Манас әуе базасы АҚШ-тың Ауғанстанға 
қатысты жүргізген операциялары кезін-
де бір өткел және транзит орталығы 
ретінде 2001 жылдың 16 желтоқсанында 
ашылған болатын. Алайда Қырғызстан-
да орын алған энергия тапшылығы мен 
2008 жылғы ғаламдық экономикалық 
дағдарыс елдің жағдайын нашарлатты. 
Осындай қиын жағдайда Қырғызстан 
үкіметі Ресейдің 2,15 миллиард доллар 
көлемінде несие беру туралы ұсынысын 
қабыл алды. Бұл ұсыныстың қабылда-
нуы Қырғызстанның сыртқы саясатының 
өзгеруіне, Ресейдің ұстанымына негіз-
делген саясат ұстануына итермелейді. 
Осылайша 2009 жылы Қырғызстан 
Президенті Құрманбек Бакиев Манас 
әуе базасын жабу туралы мәлімдемені 
жариялайды. Ұзаққа созылған келіссөз-
дер нәтижесінде АҚШ үкіметі әуе база-
ның жалға алу мерзімін ұзату және 
реформаландыруға қатысты Қырғыз-
стан үкіметіне өз ықпалын тигізе алды. 
Бұл жағдай Манас әуе базасының жаңа 
статусын қалыптастыруда жаңа бір 
қадам болып саналды. АҚШ Манас 
халықаралық транзит орталығына қа-
тысты екі тарапты жаңа келісім-шарт 25 
маусым 2009 жылы өз күшіне енеді. 
Келісім-шартқа сай, әуежайдың жаңа 
функциясы – жүк тасымалдау орталығы 
ретінде қызмет көрсету болып белгілен-
ді. Манас әуе базасы статусының ре-
формалануына қатысты көпке созылған 
келіссөздер нәтижесінде АҚШ Әскери 
күштері әуе базасына қолдану үшін 
төленетін жылдық ақыны 17,4 миллион 
доллардан 60 миллион долларға дейін 
көтерді. Осы орайда АҚШ өкілетті ор-
гандары тарапынан аталмыш әуе база-
сының қолданысы үшін төленетін ақыны 
арттыру әрекеті  алғаш рет жасалып 
отырмағанын айта кету қажет. Алғаш 
рет 2005 жылы Қырғызстан Президенті 
Құрманбек Бакиев әскери базаның 
жылдық жалға алу ақысы 2 миллион 
доллардан 17,4 миллион долларға 
көтеруді талап етті, дәл осы жылы АҚШ 
тарапынан қабылданған жалға алу 
ақысы арттырылды.    
Қанша дегенмен экономикалық тоқырау 
кезеңінде Қырғызстан парламенті АҚШ-
тың елге инвестиция салуына оң көзбен 
қараса да, Манас мәселесі ашық түрде 
талас тудыратын жағдайға жеткен бола-
тын. 2011 жылы Президент сайлауында 
жеңіске жеткен Алмазбек Атамбаев 
Манас әуе базасына қатысты мәселеде 

нақты бір нәтижеге қол жеткізді деуге 
болады.      
2015 жылы Қырғызстанның «Еуразия 
экономикалық одағына» қабылдануы, 
Ресеймен қарым-қатынастарын жақсар-
туды көздеген Қырғызстан парламенті 
2014 жылы АҚШ-пен жасалған әскери 
келісім-шарттың мерзімін ұзатуды қа-
былдамады. Орталық Азияда АҚШ 
әскери базасының орналасуына қатыс-
ты келіссөздер нәтижесінде 2014 жыл-
дың маусымында АҚШ-тың Манас әуе 
базасын жабу туралы шешім қабылдан-
ды.  
Қырғызстанның жаңа саясаты АҚШ-тың 
2012 жылы қабылдаған Ауғаныстаннан 
әскерлер мен әскери техникаларын 
алып шығу әскери жоспарымен қарама-
қайшылыққа тап болды.  Бұл жердегі 
мәселе, Манас транзиттік орталығының 
жабылуы, 2014 жылдың соңында АҚШ-
тың Ауғанстандағы террорға қарсы 
операцияларынан бұрын алдын-ала 
жоспарланған болуы. Қырғызстан құзы-
ретті органдарының Манас әуежайын 
жалға алу келісім-шартын бұзу туралы 
шешім қабылдауынан кейін АҚШ әскери 
күштерінің алдын-ала жоспарланған 
жоспарға сай әрекет етуі қиынға соқты. 
Себебі АҚШ 90 мыңнан астам әскерін 
және айтарлықтай көп мөлшердегі 
әскери техникаларын кері қайтаруға 
мәжбүр еді. Манас әуе базасы, Пәкістан 
арқылы өтетін және тұрақсыз коридор-
лардан қорғану үшін құрылған жаңа  
арналарды бөлу маршрутының теріс 
бағытында орналасқан транзит орталы-
ғы болатын.  
Манас транзит орталығы 2014 жылы 
жабылғаннан кейін мемлекеттер ара-
сындағы екіжақты қарым-қатынас тура-
лы келісім-шарт 2015 жылдың шілде 
айында бұзылғанға дейін жалғасын 
тапты. Келісім-шарттың бұзылуына 
себеп болған жағдай, АҚШ үкіметінің 
адам құқықтарын қорғаушысы атағын 
Қырғызстандағы төңкеріс пен этникалық 
қақтығыстарда белсенділік танытқан 
тұлғаға берілуі болатын.  
Қорыта келгенде Манас халықаралық 
әуежайын 13 жыл бойы қолданып кел-
ген уақыт аралығында ISAF ұйымына 
мүше 26 елден 5,3 миллионнан астам 
әскери қызметкер мен жанармаймен 
қамтамасыз ету қызметтерімен айна-
лысқан 33 мыңнан астам қызметкердің 
Ауғаныстанға кіріп-шығуы қамтамасыз 
етілген. АҚШ әскери күштері тек қана 
әуежайдың қолданысы арқылы 318 
миллион доллардан астам инвестиция 
салғаны үшін Қырғызстан экономика-
сында айтарлықтай ықпалға ие болды. 
Қанша дегенмен, екі ел арасындағы 
келісім-шарт 2015 жылы өз күшін жойып, 
Манас транзит орталығы 2014 жылы өз 
жұмысын тоқтатты. Алайда АҚШ әлі 
күнге дейін Қырғызстанның гуманитар-
лық жәрдем бойынша басты серіктесі 
болуды жалғастыруда.



 

 

 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев, Қазақстан Парламенті-
нің төменгі палатасы мәжілісті та-
ратып, мерзімінен бұрын мәжіліс 
депутаттарын сайлауды 2016 жыл-
дың 20-наурызында өткізу туралы 
шешім қабылдады. Бұдан бұрын 
мәжілістің елдегі экономикалық 
жағдайдың нашарлауына байла-
нысты Н.Назарбаевтан ерте тарату 
жөнінде ұсыныс білдірген болатын.  

  Тәжікстан Парламенті, Президент 
Имомали Рахмонның шектеусіз 
мерзімге сайлануы үшін Конститу-
цияға өзгерістер енгізу туралы заң-
ды қабылдады. Заңда Әділет кеңе-
сін алып тастау туралы да қарас-
тырылған. Парламенттің төменгі 
палатасы қабылданған заң жоба-
сын Конституциялық Сотқа ұсынды. 
Өзгерістердің қабылдануы үшін жа-
салатын референдумның өтетін 
мерзімі кейінірек белгілі болады 
деп күтілуде.  

 Вашингтонда өткен Өзбекстан және 
АҚШ арасындағы саяси келіссөз-
дердың 6-турында Өзбекстан Сыр-
тқы істер министрі Абдулазиз Ка-
милов пен Оңтүстік және Орта 
Азияға жауапты АҚШ Бас хатшы-
сының көмекшісі Ниша Десаи Бис-
вал кездесті. Тараптар 2014 жыл-
дың желтоқсан айында Ташкентте 
өткізілген саяси келіссөздердің 5-
турынан кейінгі өзгерістерге қатыс-
ты мәселелерді талқылады. Кезде-
су барысында Ауғанстандағы жағ-
дай және аймақтағы басқа да қауіп-
сіздікке қатысты мәселелерден тыс 
саяси және экономикалық мәселе-
лер бойынша ынтымақтастықты 
арттыруға бағытталған болжалдар-
ға басты назар аударылды.   

 Украинаның шығысындағы мәселе-
лердің шешіміне қатысты Минскте 
өткен «Жұмыс тобының» жиналы-
сында қатысушылар Донбасс айма-
ғында минадан арылту үдерісінің 
басталатынын қуанышпен қабыл-
дағандарын жеткізді. Сондай-ақ та-
раптар әскери операциялар жүргі-
зілген аймақтарда дыбыссыз ре-
жимнің қолданылуынан және даулы 
тұлғалардың ауыстыру үдерісін 
сәтсіз жүргізілгендігінен туындаған 
мәселелерге тоқталған болатын.  

 Ресей Ұлттық террорға қарсы күрес 
комитетінің мәлімдемесіне сай, Ре-
сейдің Дағыстан Солтүістік Кавказ 
Республикасының Табасаран айма-
ғында террорға қарсы операция 
жүргізілген.  

 

 Давоста Грузия Үкімет басшысы 
Георгий Квирикашвили мен «Бри-
тиш петролиум» компаниясының 
(BP) Атқарушы директоры Роберт 
Дудлей арасында өткен кездесуде 
тараптар Баку-Супса мұнай құбы-
рының жаңартылуы және Грузияда 
экологиялық стандарттардың жақ-
сартылуы үшін «Бритиш петро-
лиумның» Грузияға 150 миллион 
доллар беру жөніндегі ұсынысы қа-
растырылған. Бритиш петролиум 
Атқарушы директоры жобалардың 

2018 жылдан бастап аяқталатынын 
атап өткен.  

 Қазақстан Ұлттық экономика минис-
трлігіне қарасты Статистикалық ко-
митеттің мәлімдесіне сай, 2015 жы-
лы елімізде 79,5 миллон тонна мұ-
най (сұйытылған газбен қоса ал-
ғанда) өндірілген. Бұл көрсеткіш 
2014 жылғы көрсеткішке қарағанда 
1,7 пайызға аз. Сондай-ақ, Қазақ-
стан 2014 жылы 45,462 миллиард 
текше метр табиғи газ өндірсе, 
2015 жылы бұл көрсеткіш 5,2 пай-
ызға артып 45,713 текшеметрге 
жеткен.  

 Газпром Басқару кеңесі төрағасы 
Виктор Зубков, Еуроапаға ұсыны-
латын табиғи газ бағасының өткен 
жылдың алғашқы ширегінде 1,000 
текшеметр үшін 284 доллар болса 
2016 жылдың алғашқы ширегінде 
184 доллар болады деп күткенін 
мәлімдеді. Сондай-ақ Газпромның 
2016 жылы Еуропаға 160 миллиард 
текше метр табиғи газ ұсынуда 
жоспарлағанын атап өтті. Компания 
2015 жылы ТМД-дан тыс мемлекет-
терге табиғи газ экспортын 2014 
жылмен салыстырғанда 8 пайызға 
арттырып 159,4 миллиард текше-
метрге шығарған.  

 Украина «Энергетика және көмір 
индустриясы министрі» Владимир 
Демчишин транзиттік тарифтің жүк 
тасымалы тарифімен ауыстыры-
луына қатысты Украинадан өтетін 
табиғи газ тасымалының шығыны 
шамамен 50 пайызға артқанын мә-
лімдеді. 100 шақырымда 1 000 тек-
ше метр табиғи газ тасымалдау 
үшін бұл шығын 2,7 доллардан 4,5 
долларға көтерілген. 

 Қазақстанның «Қазатомпром» 
ұлттық компаниясы Қазақстанның 
2014 жылы 22,8 миллион тонна 
болған уран өндірісін 2015 жылы 
23,8 миллион тоннаға дейін жеткіз-
ген. 

 Украинаның «Нафтогаз» табиғи газ 
компаниясы 2015 жылдың 3-
ширегінде Ресейдің «Газпром» 
компаниясынан сатып алуға бас 
тартқан табиғи газ шығынын төлеу-
ден де бас тартқан болатын. Алай-
да Газпром Нафтогаз арасында 
«ал немесе ақысын төле» шартына 
сәйкес дайындалған және қол қой-
ылған келісім-шартқа сай сатып 
алушы тарап ең төменгі жылдық 
табиғи газ көлемі үшін төлем жүргі-
зуге міндетті болып табылады. 
2015 жылдың 3-ширегінде ең тө-
менгі табиғи газ көлемі 10,845 мил-
лиард текшеметр болған және Газ-
пром сол кезеңде «ал немесе ақы-
сын төле» тәртібін орындалмағаны 
жөнінде келісімнің жоқтығын айту-
да.  

 Баку Халықаралық теңіз сауда 
портының Бас төрағасы Талех Зия-
дов Әзірбайжан порт істерінің 2016 
жылы 5 миллион тоннадан артық 
жүк тасымалын жоспарлайтынын 
мәлімдеді. Қазіргі таңда басты жүк 
тасымалы Баку портынан жүзеге 
асырылуда. Теміржолы арқылы та-
сымалданатын тауарлардың жө-
нелтілуі Алат портынан жүргізілуде. 
Алат портында алып жүк көліктері-
нің жөнелтілуін атқаратын жаңа 

«RO-RO тасымал терминалының» 
(жүк көліктерінің кеме жолы арқылы 
тасымалдануы) құрылысынан кейін 
тасымалданатын тауар көлемі арта 
түседі деп күтілуде.  

 Тегеранда Қытай басшысы Си 
Цзинпинь мен Иран басшысы Ха-
сан Рухани арасында өткен кездесу 
барысында ирандық және қытай-
лық ресми өкілдер, ядролық, эко-
номика, индустрия, транспорт және 
коммуникация технологиялары, 
мәдениет, білім және ғылым сала-
ларын қамтитын түрлі мәселелер 
бойынша ынтымақтастықты көз-
дейтін 17 келісім-шартқа қол қойды.  

 Тәжікстан Президенті әкімшілігіне 
қарасты Статистикалық комитеттің 
мәлімдеуінше, 2015 жылы елдің 
сыртқы сауда айналымы 2014 
жылмен салыстырғанда 18 пайызға 
(950 миллион доллар) төмендеп 4,3 
миллиард долларды құраған. 2015 
жылы тауар импорты 20,1 пайызға 
төмендеп 3,4 миллиард долларды 
құраса, тауар экспорты шамамен 9 
пайызға төмендеп 890 миллион 
долларды құраған.  

 Әзірбайжан Мемлекеттік статисти-
калық комитетінің есебі бойынша 
2015 жылы елдің ЖІӨ-і 54,4 мил-
лиард манатты (33,5 миллиард 
доллар) құраған. Бұл көрсеткіш 
2014 жылға қарағанда 1,1 пайызға 
артық. Елдің ЖІӨ-і ішінде мұнайдан 
тыс саланың үлесі 69,3 пайызға ар-
тқан. Бұл 2014 жылмен салыстыр-
ғанда 1,1 пайыздық артқанын көр-
сетуде. ЖІӨ ішінде мұнай және та-
биғи газ өндіру және игеру саласы-
ның үлесі 30,7 пайызды көрсеткен. 
Бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыс-
тырғанда 1,2 пайызға артқанын 
көрсетуде.    

 Ресей Ұлттық банкінің мәлімдемесі 
бойынша ақшалай алтын қоры 2015 
жылы  208,4 метрикалық тоннаға 
артып 1,415 тоннаға жеткен. 2014 
жылмен салыстырғанда бқл көр-
сеткіш 17 пайызға артық. 2015 
жылдың қаәтарында Ресейдің ал-
тын қорлары 5,37 пайызға артып, 
46 миллиард доллардан шамамен 
48,6 миллард долларға жеткен.      

 

Қоғам және мәдениет 
 
 Ауғаныстанның астанасы Кабулда 

Ресей елшілігіне жақын маңда орын 
алған жарылыста кем дегенде 3 кісі 
қаза болып, 23 кісі жарақат алған. 
Жарылыс жарылғыш зат тиелген 
көліктің салдарынан орын алған.  

 Әзірбайжан Президенті Ильхам 
Алиев 1 ақпан 2016 жылдан бастап 
әлеуметтік жәрдем мөлшерін 10 
пайызға арттыруды көздейтін ше-
шімге қол қойды. Президент шеші-
мі, медицина қызметкерлері, мұға-
лімдер, мемлекет бюджеті тарапы-
нан қаржыландырылатын ғылыми 
зерттеу мекемелері мен ұйымдарда 
және бөлімдерінде қызмет ететін-
дер мен Ішкі істер министрлігінде 
қызмет ететіндерді қамтиды. Жала-
қылардың арттырылуына қатысты 
алынған бұл шешімнің басты себебі 
халықты әлеуметтік қорғау деңгейін 
арттыру болып табылады.       

Саясат, сыртқы қатынастар 

және қауіпсіздік 

Экономика, қаржы және энергия 
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