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АУҒАНСТАНДАҒЫ ƏӘСКЕРИ ҚАҚТЫҒЫСТАР ЖƏӘНЕ ТЕРМЕЗ 
ҚАЛАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ	  
Ауғанстанда ғасырлар бойы жалғасып 
келе жатқан əәскери қақтығыстардың 
кең көлемде қарастырылуы негізінен 
аймақтың қазіргі таңдағы жағдайын 
жəәне аймақтың даму жолындағы 
болашаққа қатысты болжалдарын 
түсіне білу қажеттілігінен туындауда. 
Өзбекстанның оңтүстік шекарасында 
жəәне ƏӘмудария өзені бойында орна-
ласқан Термез стратегиялық маңызы 
бар қала болып табылады. Термез қа-
ласы тарихи тұрғыдан жəәне қазіргі 
таңда Ауғанстанның геосаяси құры-
лымын қалыптастыруда маңызды рөл 
ойнауда. Осыдан 2500 жыл бұрын 
ƏӘмудария өзенінде стратегиялық өт-
кел ретінде құрылған Термез, қазіргі 
таңда Өзбекстанның Сурхандарья об-
лысының əәкімшілік орталығы.  Тер-
мез қаласы Үндістан мен Орталық А-
зия аймағы арасында ең тиімді тасы-
малдау бағыты бойында орналас-
қандықтан, Ұлы Жібек жолының ма-
ңызды бір бөлігіне айналып отыр. 
Сондықтан Термез қаласы біздің зама-
нымызға дейінгі екінші ғасырдан бас-
тап ƏӘмудариядан өтетін стратегиялық 
жол ерекшелігін сақтай отырып, əәле-
мнің ең үлкен құрлықтары арасында 
керуен саудасының дамуына үлкен 
үлес қосқан.   
Тарихта Термез қаласы, батыс, шы-
ғыс, солтүстік пен оңтүстіктен осы ай-
маққа келетін көптеген патша (Парсы 
патшасы Ахеменид, грек патшасы 
Ұлы Ескендір) жəәне тохарлар мен бас-
қа да қауымдар тарапынан жаулап а-
лынған болатын. VII ғасырда аймақты 
мұсылмандар жаулап алғаннан кейін 
Термез қаласы ислам мəәдениетінің 
ажырамас бөлігіне айналды. XIX ға-
сырдың екінші жартысында Ресей 
патшалығы Орталық Азияда үстемдік 
орнатып, өз билігін жүргізді. Осы 
себептен 1884 жылы Ресей империясы 
тарапынан Термез қаласын да ішіне 
қамтыған стратегиялық аймақ ретінде 
Түркістан əәскери округі құрылған 
болатын. Аймақтың құрылуына қа-
тысты жұмыстар 1894 жылы бастал-
ды, одан кейінгі бірнеше жыл ішінде 
орыс билік өкілдері аймақта жаңа құ-
рылымдық өзгерістерді жүзеге асыр-
ды. Сондай-ақ, сауда жəәне əәскери ма-
ңыздылыққа ие теңіз айлағының құ-
рылысы ƏӘмудария өзенінде тұрақты 
түрде теңіз сапарларын жасауға мүм-
кіндік туғызды. Бұған қоса страте-
гиялық маңыздылығына байланысты 

Термез қаласынан өтетін ауқымды 
теміржол жобасын қолданысқа енгізу 
туралы шешім қабылданды. Осы се-
бептен 1870-жылдардың басында 
Суэц, Коринф жəәне Панама каналда-
рының жобасын дайындаған Фер-
дианд Мари Виконт Де Лессепс, Пе-
тербург-Ташкент-Термез-Кабул-Жаңа 
Дели теміржолы жобасын дайын-дай-
ды. Сол уақыттарда теміржол жоба-
сын экономикалық тұрғыдан жүзеге а-
сыру мүмкін емес еді, алайда жоба-
ның əәскери жəәне саяси маңыздылығы 
экономикалық құндылығынан арта 
түсті.  Сонымен қатар, орыс билігі жо-
баны алғашқы жоспарға сай аяқтай 
алмады. Теміржол құрылысы тек 1916 
жылы аяқталып, соңғы аялдама Тер-
мез болып белгіленді.  
Термез қаласы Ұлыбритания импе-
риясы мен Ресей империясы арасында 
Орталық Азияда ықпалын кеңейтуге 
байланысты күресте орыстар тарапы-
нан əәскери аймақ ретінде қолданылған 
болатын. Осы себептен Ауғанстанның 
отарлануына қатысты егжей-тегжейлі 
мəәліметтер жазылған 1898 жылғы 
жоспарға сəәйкес Термез қаласы ƏӘму-
дария өзенінен өту жəәне ағылшын-ау-
ған соғысында əәскери операциялар-
дың жүргізілуі үшін Түркістан əәскери 
округіндегі күштердің əәрекет ету ор-
талығы ретінде таңдалды. Сондай-ақ, 
соңғы орыс императоры ІІ. Николай 
шығыс аймақтарда орыс үстемдігін 
арттыруға бағытталған саясаттарға 
қолдау көрсетті, алайда экономикалық 
құны жоғары болғандықтан белгілен-
ген жоспарды жүзеге асырмау туралы 
шешім қабылданды. Сонымен қатар 
Ресей Ұлыбританияның Ауғанстанды 
өз қорғауына алу туралы шешімін мо-
йындады жəәне 1907 жылы Ауған пат-
шасымен тікелей байланыс орнат-
пауды қабылдады. Осынын салдары-
нан Ресей билік өкілдері Ауғанстанды 
басып алуға қатысты барлық жоспар-
ларын кейінге қалдыруға мəәжбүр бол-
ды. Ресей 1904-1905 жж. Жапон соғы-
сында жеңіліске ұшырағаннан кейін 
осындай шешімді қабылдады.  
Алайда Ресейде 1917 ж. Қазан төң-
керісінен кейін Ауғанстан дүние-
жүзілік коммунистік төңкерістің шы-
ғыс майданына қатысады. 1920 жылы 
Термезден келген Коминтерн ұйымы-
ның өкілдері Ауғанстанда Төңке-
рісшіл кеңестің орталық комитетін 
құрды. КСРО дəәуірі кезінде Термез 

қаласы Ауғанстанға қатысты көптеген 
отарлау əәрекеттерінің орталығы бол-
ған. 1929 жылы І. КСРО-Ауғаныстан 
соғысында Ауғанстанның солтүстігі 
қысқа мерзімге жаулап алынған бола-
тын. Бірақ 1979-1989 жж. ІІ . КСРО-
Ауғаныстан соғысы алдыңғысына қа-
рағанда кең ауқымды соғыс болып, 
КСРО-ның ыдырауына əәкеліп соқ-
тырды. Сондықтан XIX. ғасырдың со-
ңында қалыптасқан Термез қаласы ар-
қылы Ауғанстанды басып алу жоспа-
ры тек КСРО дəәуірінде жүзеге асы-
рылды.   
АҚШ-тың халықаралық терроризмге 
қарсы күресті бастағанын мəәлімдеуі 
жəәне Ауғанстанда «Қауіпсіздікті қол-
дау халықаралық күштері» (ISAF) та-
рапынан жүргізілген НАТО опера-
цияларының басталуынан кейін, əәлем 
қауымдастығы назарын қайтадан Тер-
мезге аударды. XXI. ғасырдың басын-
да Өзбекстанның оңтүстік шекарасын-
да орналасқан бұл аймақ, «Қауіпсіз-
дікті қолдау халықаралық күштерінің» 
орталығына айналды. 2002-2015 жж. 
аралығында НАТО Ауғанстандағы əәс-
кери бөлімшелеріне техникалық жəәне 
логистикалық қолдау көрсету мақ-
сатында Термезге жақын аймақтағы 
əәуежайды қолданған болатын. 2012 ж. 
Өзбекстанның қабылдаған «Өзбекстан 
Республикасының сыртқы саясат док-
тринасына» сəәйкес шекараны жабу ту-
ралы шешім қабылданды. Бұл доктри-
на бойынша елдің территориясында 
қандай да бір шетелдік əәскери база-
ның жəәне қарулы күштердің орнала-
суына тыйым салынды. 
Өзбекстан тəәуелсіздігін алғаннан бас-
тап Термез қаласы тарихи маңыз-
дылығын сақтап, өзіне мұраға қалған 
міндеттемелеріне жаңаларын қосып, 
даму үдерісінің жоғары сатысына кө-
терілді. Осы тұрғыдан Термез қаласы 
Сурхандарья аймағының индустриа-
лдық, егін шаруашылық жəәне мəәдени 
орталығына айналды. Сонымен қатар 
2010-2011 жж. аралығында Өзбекстан 
тарапынан Ауғанстанда 75 шақырым-
дық Хайратан-Мазари Шариф темір-
жолы салынғаннан кейін Термез қала-
сы Ауғанстанның Еуропа жəәне Орта-
лық Азия, КСРО жəәне Үнді-Пəәкістан 
теміржолына қатысуындағы рөлі ай-
тарлықтай артты.     



	  

 

• Қазақстанның «Нұр Отан» саяси 
партиясы өзінің сайлауалды бағ-
дарламасын жариялады. Елдің «Еу-
разия экономикалық одақ» пен 
«Дүниежүзілік сауда ұйымымен» 
экономикалық интеграциясын арт-
тыру жəәне осы ұйымдардағы ұлттық 
мүдделерді нығайту бағдарламаның 
басты мақсаттары деп белгіленді. 

• Өзбекстанның Сыртқы істер минис-
трі Абдулазиз Камилов Қытайға рес-
ми сапары барысында қытайлық əә-
ріптесі Ванг Имен кездесті. Тарап-
тар «Шанхай ынтымақтастық ұйы-
мы» аясындағы ынтымақтастық 
мүмкіндіктеріне айрықша мəән бер-
ген жиында екіжақты ынтымақтас-
тық, халықаралық жəәне аймақтық 
саясат төңірегінде келіссөздер жүр-
гізді.  

• Ресей Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавров Ашхабатқа ресми сапары 
барысында Түрікменстан Президенті 
Гурбангулы Бердымухамедов жəәне 
түрікменстандық əәріптесі Рашит 
Мередовпен кездесті. Тараптар БҰҰ, 
Каспий бестігі жəәне ТМД-да 
белгіленген мəәселелер бойынша екі 
ел арасында ынтымақтастық жəәне 
халықаралық күн тəәртібіндегі негізгі 
мəәселелер бойынша пікір алмасты.  

• Каспий теңізінің құқықтық ста-
тусына қатысты келісім-шартты 
жетілдіруге қатысты Ашхабад қала-
сында өткен арнайы жұмыс тобы-
ның 43-жиналысында Каспий теңізі-
мен шектесетін мемлекеттер Түрік-
менстан, Ресей, Қазақстан, ƏӘзірбай-
жан жəәне Иранның Сыртқы істер 
миниср орынбасарлары, Каспий те-
ңізінің биологиялық су көздерінің 
қорғалуына қатысты шекаралас мем-
лекеттердің көзқарастары турасында 
кездескен.  

• Тəәуелсіздігін жариялаған «Донецк 
халық республикасы» Украина Ата-
заңында өзгерістер енгізген жобасын 
жұмыс тобының қарауына ұсынды. 
Жобада Донбасстың ерекше статусы 
мен сол жерде тұратындардың саяси 
құқықтары мен қажетті кепілдеме-
лері қамтылған.   

• Ресей парламенті спикері Сергей На-
рышкин орташа есеппен жылдық 4 
миллион доллар үнемдеу мақсатын-
да Ресейдің Қазақстаннан жалға 
алып, бірақ қолданбай отырған 
əәскери жаттығу полигондарын кері 
қайтаратынын мəәлімдеді.  

• Қазақстан Республикасының Қорға-
ныс министрі Иманғали Тасмаған-
бетовтың Йорданияға ресми сапары 
барысында Қазақстан жəәне Йор-
дания үкіметтері арасында əәскери 
жəәне əәскери-техникалық ынтымақ-
тастық салалары бойынша келісім-
шарттарға қол қойды. Тараптар əәсі-
ресе, Йорданияның Қазақстаннан 
Арлан брондалған көлік құралдарын 
алуна қатысты келісімге қол қойған.   
 

 
Экономика, қаржы жəәне энергия 
 

• Ресей парламенті, Ресей мен Қы-
тай үкіметтері арасында Ямал СПГ 
жобасының жүзеге асырылуы ту-
расында ынтымақтастық жасау ту-
ралы хаттаманы қабылдады. Ямал 
СПГ жобасы жылдық 16,5 милли-
он тонна сұйытылған табиғи газ 
(LNG) өндіру қуатына ие ауқымды 
жоба болып табылады. Ямал түбе-
гіндегі Сабетта ауылы төңірегінде 
бір теңіз айлағы мен əәуежайдан 
тұратын тасымалдау инфрақұры-
лымын қалыптастыруды көздейтін 
жоба аясында сұйытылған табиғи 
газ өндірісін 2017 жылдан бастау 
жоспарлануда. 

• Түрікменстан Мұнай жəәне табиғи 
газ министрлігі, Түрікменгаз мем-
лекеттік компаниясының 2016 жы-
лы елдің ең үлкен табиғи газ ме-
кені болып табылатын Галкыныш-
та 9 жаңа кеніш ашуды жəәне құ-
рылысын аяқтауды жоспарлайты-
нын мəәлімдеді. Бұл кеніштерден 
өндірілетін табиғи газ Галкыныш 
табиғи газ кенішін дамытуға 
бағытталған қадамдар-дың алғаш-
қы бір бөлігі ретінде табиғи газ 
өндірісі мөлшерін арттырады деп 
күтілуде.  

• Қазақстанның Ұлттық экономика 
министрлігі 2016 жылдың 1-қаңта-
рынан бастап мұнай экспортынан 
алынатын кеден салығы мөлшері-
нің əәр тонна үшін 60 доллардан 40 
долларға төмендейтінін мəәлімдеді. 
Ресейдің Экономикалық даму ми-
нистрі болса Ресейдің 2016 жыл-
дың қаңтарында əәр тонна үшін 
73,3 долларлық мұнай экспорты 
үшін кедендік салықтың 21,3 дол-
ларға азайтып, 2016 жылдың ақпан 
айында 52 доллар болғанын ха-
барлады.  

• Тəәжікстан Энергетика жəәне су ре-
сурстары министрі Усмонали Ус-
монзода 2016 жылы Мəәскеу мен 
Душанбенің елге экспорт салығы 
салынбай 830,000 тонна мұнай 
өнімдерін жеткізетінін хабарлады. 
Министрдің мəәлімдемесіне сай, 
Тəәжікстан Ресейден 2014 жылы 
576,000 тонна жəәне 2015 жылы 
560,000 тонна мұнай өнімдерін 
импорттаған.  

• ƏӘзірбайжанның SOCAR мемлекет-
тік мұнай компаниясы Сангачал-
Дувани-Хара-Зире жағалаудан тыс 
аймақтарында жаңа бір кеніштің 
ашылуынан кейін жылына 9,500 
тонна мұнай өндіруді жоспарлай-
тынын мəәлімдеді. Мұнай өндірісін 
арттыру үшін бағдарлама жасаған 
SOCAR, қаңтар-қараша 2015 кезе-
ңінде жағалау бойында жəәне 
жағалаудан тыс орналасқан мұнай 
кеніштерінде 7,58 миллион тонна 
мұнай өндірген. Бұл көрсеткіш 
2014 жылдың тура сол кезеңінде 
7,7 миллион тонна болған.  

• Сауда, экономика, ғылым жəәне 
техникалық салалар бойынша 

ынтымақтастықты қамтитын Ресей 
-Египет ортақ комиссиясының 
Каирде өткен 10-жиналысында 
тараптар Суэц каналында Ресей 
тарапынан өндіріс аймағын қалып-
тастыруға қатысты Өзара түсініс-
тік туралы меморандумға қол қой-
ды. Сондай-ақ, Ресей тікелей ин-
вестициялар қоры мен Египеттің 
кейбір банктері арасында 5 мил-
лиард доллар көлеміндегі инвести-
ция қорының Мысырдағы инвес-
тициялар үшін қолдануына қатыс-
ты меморандумға қол қойылды.  

• Иран теміржолдары Халықаралық 
байланыстар бойынша директоры 
Аббас Назар, Иран мен ƏӘзірбай-
жан арасында Тегераннан Нахче-
ванға дейін баратын теміржол 
транзит жүйесін құру туралы келі-
сім-шартқа қол қойды. Аталмыш 
келісім-шартқа Парсы шығанағы-
нан Қаратеңізге жəәне Еуропаға 
композиттік транзиттік бағыт 
қалыптастыру мəәселесін талқылау 
үшін төрт елдің (Иран, ƏӘзірбай-
жан, Грузия жəәне Украина) 
қатысуымен өткен Баку саммитін-
де қол қойылды.   

• Ресей Экономикалық даму ми-
нистрлігі жасаған мəәлімдемеге 
сай, Ресей үкіметінің 2016 жыл ү-
шін ұсынылған дағдарыспен күрес 
бағдарламасының алғашқы жоба-
сы 750 миллиард рубль (9,8 мил-
лиард доллар) жұмсауды жоспар-
лауда. Бұл соманың шамамен 210 
миллион рублі (2,7 миллиард дол-
лар) бюджеттен тыс қордан қарас-
тырылады. Жобаның шамамен 500 
миллиард рубль (6,4 миллиард 
доллар) көлеміндегі бөлігі 96 
бекітілген бастапқы төлемдерді 
қамтығаны атап өтілген. Бұл сома-
ның 310 миллиард рублі аймақ-
тарға қолдау көрсету үшін жұм-
салады, шамамен 200 миллиард 
рублі инженериядан бастап қар-
жыдан тыс салаларды қолдау үшін 
қолданылады. 

 

Қоғам жəәне мəәдениет 
 

• Ресей Денсаулық жəәне əәлеуметтік 
даму министрлігі доңыз тұмауы-
ның бір түрі болып табылатын 
H1N1 тұмауы А вирус эпидемия-
сының елдің көптеген аймақтарына 
жайылып қазірдің өзінде 126 кісінің 
өліміне əәкеп соққанын хабарлауда.  

• Қазақстан Парламенті Қазақстан 
жəәне «Халықаралық қайта құру 
жəәне даму банкі» (IBRD) арасында 
жасалған «Жастарды дамыту 
жобасына» қатысты гранттық келі-
сімді қабылдады. Келісім-шарт ая-
сында IBRD жобаның қаржы-
ландырылуына қолдау көрсету 
мақсатында Қазақстанға 21,763 
миллион доллар көлемінде грант 
бөледі.  

• Ресейдің Роскосмос мемлекеттік 
агенттігінің мəәлімдеуінше Еуропа 
телекоммуникация əәуе серігін 
таситын Протон-М ракетасы Қа-
зақстанның Байқоңыр космод-
ромынан ұшырылды.   

Саясат, сыртқы қатынастар жəәне 
қауіпсіздік 
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