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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ КҮН               
ТƏРТІБІ – АУҒАНСТАН ҚАУПІ 

Соңғы бірнеше жыл ішінде Орталық Аз- 
ия республикалары Ауғанстандағы тұр- 
ақсыздықтың артуынан туындаған қауі- 
псіздік мəселелеріне қатысты алаңдауш- 
ылығын білдіруде. Көптеген жылдар бо- 
йы Ауғанстан Ислам Республикасы Ор- 
талық Азия аймағы үшін ең өзекті қау- 
іпсіздік мəселесі болғаны мəлім. 2014 ж- 
ылы «Солтүстік Атлант келісім шарты» 
ұйымы (НАТО) атты батыстық əскери 
одағы бастаған «Халықаралық қауіпсіз-
дікке жəрдемдесу күштері» (ХҚЖК) əс- 
керінің Ауғанстан аумағынан шығары-
луы Орталық Азиядағы қауіпсіздік сал- 
дарына айтарлықтай ықпал етіп, халы-
қаралық қауіпсіздік аспектілеріне тіке-
лей əсер етті. Осыған байланысты Ауға- 
нстан аумағында заңсыз қарулы топтар-
дың, атап айтқанда Талибан мен ДАИШ 
əрекеттері салдарынан туындаған ислам- 
дық экстремистік идеялардың аймақта  
таралу қаупі, 2001-2014 жылдар кезеңі- 
нде АҚШ-тың əскери күштерінің Ауған-
станда жүзеге асырған «Мызғымас бос- 
тандық» операциясы аяқталғаннан кейін 
туындаған негізгі даулар деп атауға бо- 
лады. 
Əскери операция басталғаннан бері он 
жыл ішінде НАТО ұйымы 2014 жылдың 
желтоқсан айында «Мызғымас бостанд- 
ық» операциясы соңында лаңкестікке 
қарсы күресу жəне арнайы оқыту үшін 
13,000 əскерді қалдырып, 9800 амери-
кандық əскермен қоса Ауғанстанға 140, 
000-ға жуық əскер жіберген еді. Ауға- 
нстандағы жағдайды тұрақтандыру бой- 
ынша іс-шаралардың күшейтілгендігіне 
қарамастан, ел ішінде лаңкестік қауіп қ- 
атерді толығымен жою түпкі мақсатына 
қол жеткізілген жоқ. АҚШ жəне Батыс 
елдерінің коалициялық күштерінің Тал- 
ибан қозғалысын айтарлықтай əлсірет- 
уіне жəне 2014 жылы Ауғанстанда през- 
иденттік сайлаудың өткізіліуіне қарама- 
стан, Ауғанстан Ислам Республикасын-
дағы əлеуметтік-саяси жəне əлеуметтік-
экономикалық даулар шешілмеген күйде 
қалды. 
Мысалы трансшекаралық есірткі сауда-
сы елде ХҚЖК қызмет атқарған жылда-
ры айтарлықтай өсті. Бұл жағдай Орта-
лық Азия қауіпсіздігіне тікелей қауіп ту- 
дырған еді. БҰҰ-ның «Есірткі жəне қы- 
лмыс жөніндегі басқармасы» (БҰҰ ЕҚБ) 
2012 жылы жасаған «Солтүстік Ауған-
стан мен Орталық Азия арқылы есірткі 
тасымалы: қауіп-қатерді бағалау»  баян-
дамасында мəлімдегендей, əр жылы гер- 

оин мен апиын сияқты есірткі заттары-
ның шамамен 90 тоннасы Ауғанстан ау- 
мағында өндіріледі екен. Ауғанстан елі- 
нде өндірілген 25% героиннің Орталық 
Азия аймағы арқылы Тəжікстан мен Еу- 
ропа түбегіне қарай өтуін ескере отыр- 
ып, трансшекаралық есірткі саудасы мə- 
селесінің барған сайын кең тарала баста-
ғандығын көруге болады. 
Орталық Азия мемлекеттерінің шекара-
ларынан заңсыз өту аймаққа еніп жатқан 
Ислам жауынгерлері тұрғысында Ауған- 
стан қарулы топтарының айқын қауіп 
қатеріне мысал болып табылады. Соңғы 
жылдары ауған лаңкестік ұйымы мүше- 
лері бірнеше рет ауған-тəжік жəне ауғ- 
ан-түрікмен шекараларынан өтуге тыры- 
сқан еді. 2016 жылдың наурыз айының 
басында қарулы ауғандардың бірі əске-
ри операция барысында қаза тауып, қал- 
ғандары тəжік шекара органдары тарап- 
ынан ауған-тəжік шекарасында ұсталды. 
Орталық Азия елдері арасында Ауғанст- 
ан Ислам Республикасымен ең ұзын ше- 
карасы (1200 км) бар Тəжікстанды Тали- 
бан мен ДАИШ лаңкестік ұйымдарының 
қос қаупіне қарсы тұра алмайтын ең əл- 
сіз республика деп айтуға болады. 2014 
жылы Тəжік əскери күштері тəжік-ауған 
шекарасында ауған экстремистік топта-
ры мен есірткі саудагерлерінің 100-ден 
астам заң бұзушылықтарын құжаттады. 
Мұндай оқиғалар Орталық Азия елдері 
арасында ауған мəселесін түбегейлі ше- 
шу қажет екендігін көрсетеді. Бұл жағ-
дай тұтас Орталық Азия аймағына қауіп 
төндіріп отыр. 
Орталық Азия елдерінің Ауғанстан елін- 
де бейбітшілік орнату үдерісіне, НАТО 
бастаған ХҚЖК əскери операцияларына 
да өз үлесін тигізгендігін айта кету қа- 
жет. Мысалы, АҚШ пен НАТО күштері 
Қырғызстанда кейін Манас халықаралық 
транзиттік орталығына айналған Манас 
əуе базасын 2014 жылы жабылғанға дей- 
ін пайдаланды. Қазақстан мен Өзбекстан 
жəне Түрікменстан мен Тəжікстан Ауғ- 
анстанға əскери жүктерді жеткізу үшін 
өз аумақтары арқылы ұшып өту құқық-
тарын берген еді. 
Сонымен қатар, Орталық Азия республ- 
икаларының басшылары ауған қақтығы-
сын бейбіт жолмен шешу мəселесін рет- 
теуге аймақтық ойыншылардың назарын 
аудару мақсатында бірталай бастамал- 
арды жүзеге асырды. Мысалы, 2008 жы- 
лы Румыния астанасы Бухарестте өткен 
НАТО-ның Еуро-Атлантикалық əріптес-

тік кеңесінің отырысы барысында Өзбе- 
кстан Республикасының Президенті Ис- 
лам Каримов Ауғанстан өкілдерін қосп- 
ағанда алты көршілес мемлекетпен бірге 
АҚШ, Ресей жəне НАТО-ның мүшелігі-
мен ауған қақтығысын дипломатиялық 
жолмен шешуге бағытталған «6+3» бас- 
тамасын құру туралы ұсыныс жасады. 
Өзбекстан Сыртқы істер министрі Абду- 
лазиз Камилов 2012 жылы БҰҰ-ның Бас 
Ассамблеясының 67-ші сессиясы барыс- 
ында жоғарыда аталған бастаманы қайта 
ұсынды. Тағы бір ұсыныс, Тəжікстан ел- 
інің Президенті Эмомали Рахмон тарап- 
ынан 2009 жылы Ресей Федерациясын- 
ың Екатеринбург қаласында өткен Шан-
хай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) сам- 
митінде айтылған еді. Ол ауған қақтығ- 
ысына сілтеме жасай отырып, Душанбе 
қаласында қауіпсіздік жəне экономика 
жобаларын талқылау үшін «Душанбе тө- 
рттігі» кездесуін өткізуді алға тартты. 
Бұған қоса, 2012 жылы Қазақстан Рес-
публикасының Сыртқы істер министрі 
Ержан Қазыханов Ауғанстан үшін Алм- 
атыда орналасуы көзделген БҰҰ ортал- 
ығының құрылысын жоспарлаған бола-
тын. Бірақ халықаралық қолдаудың бол- 
мауына байланысты, ауған қақтығысын 
бейбіт жолмен шешу мəселесі бойынша 
Орталық Азия тілқатысу тұғырнамасы-
ның қалыптасуында елеулі нəтижелерге 
қол жеткізілмеді. 
Ауғанстандағы жағдайға орай қауіпсізд- 
ік мəселелері тұрғысынан Орталық Азия 
елдері арасындағы өзара ынтымақтасты- 
ққа келгенде, біріккен қауіпсіздік базасы 
əлі қалыптаспағанын айтуымыз қажет. 
Осы орайда Орталық Азия елдері арасы- 
ндағы ынтымақтастықтың əлсіз болуы 
басты кедергі болып тұр. 
Қорыта келе, 2014 жылы ХҚЖК күштері 
Ауғанстанның аумағынан шығарылған-
нан кейін, бүкіл Орталық Азия республ- 
икалары Ауғанстан елінен төніп тұрған 
қауіп-қатерлерге байланысты алаңдауш- 
ылық білдіруде. Экстремистік əрекеттер 
мен лаңкестік топтардың өсуі бүкіл Орт- 
алық Азияға теріс əсер етіп, аймақты тұ- 
рақсыздандыруы мүмкін. Ауғанстан елі- 
ндегі жағдайды тұрақтандыруға қадам 
жасау үшін, ең бастысы Орталық Азия 
елдері өңірде бірыңғай саясат орнатула-
ры аса маңызды. Бұған қоса аймақ елде-
рі Ауғанстанның экономикалық əрі сая- 
си ахуалын тұрақтандыруға негізделген 
түрлі экономикалық жобалар шеңберін-
де оңтүстіктегі көршісіне барынша қол- 
дау көрсетуден тайынбаулары қажет. 



 

 

x Өзбекстан жəне Қытай Сыртқы істер 
министрліктері (СІМ) Ташкент қала-
сында Өзбекстан мен Қытай қарым-
қатынастарының құқықтық негізде-
рін талқылау үшін кездесті. Қытай 
делегациясын СІМ Заңы жəне Келі-
сім-шартының кеңесшісі Го Сяомэй 
басқарды. Кездесу барысында тарап- 
тар алдағы бірлескен кездесулер ке-
зінде қол қойылатын екіжақты құж- 
ат жобалары бойынша пікір алмас-
ты. 

x Баку қаласында өткен үшжақты кез- 
десу барысында Əзірбайжан Сыртқы 
істер министрі Эльмар Мамедьяров, 
Иран Сыртқы істер министрі Моха- 
ммад Джавад Зариф жəне Ресей Сы- 
ртқы істер министрі Сергей Лавров 
«Солтүстік-Оңтүстік» атты халықа-
ралық көлік дəлізін пайдалануға бе-
ру мəселесін, сондай-ақ Таулы Қара- 
бақтағы соңғы оқиғаларды егжей-те- 
гжейлі талқылады. 

x Каспий теңізінің құқықтық мəртебе-
сі туралы конвенцияны əзірлеу жөн- 
інде Баку қаласында өткен жəне Əз- 
ірбайжан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Халаф Халафов басшы-
лық еткен Арнайы жұмыс тобының 
44-ші отырысы барысында тараптар 
Каспий теңізінің құқықтық мəртебе-
сі туралы конвенция жобасының ер- 
ежелерін, сондай-ақ жағалауда орна- 
ласқан елдердің ынтымақтастығын- 
ың түрлі салаларын талқылады. 

x Əзірбайжан Сыртқы істер министрі 
Эльмар Мамедьяров, Иран Сыртқы 
істер министрі Мохаммад Джавад 
Зариф пен Түркия Сыртқы істер ми- 
нистрі Мевлют Чавушоглу арасында 
Рамсар қаласында өткен үшжақты 
келіссөздердің 4-ші раунды барысы- 
нда тараптар алдағы екі жыл ішінде 
қатысушы елдер арасындағы ынты-
мақтастық жоспарына қол қойды ж- 
əне қол жеткізілген келісімдерді іске 
асыруға жауапты комитет құру тура- 
лы келісті. 

x Əзірбайжан жəне Армения Қорған- 
ыс министрліктері Таулы Қарабақ а-
ймағында жауынгерлік операцияла- 
рдың тараптардың келісімі бойынша 
тоқтатылғандығы туралы хабарлады. 

x Санкт-Петербург қаласында өткізіл-
ген Каспий жағалауы мемлекеттері-
нің флот өкілдері арасындағы кезде-
су барысында тараптар Каспий жа-
ғалауы мемлекеттерінің əскери-теңіз 
қолбасшыларының арнайы комите-
тін құру мүмкіндігін талқылады. Бұл 
комитет бірлескен оқу-жаттығулар- 
ын ұйымдастыру, навигация мен ги- 
дрографиялық қамтамасыз ету, сон-
дай-ақ заңсыз көшуге қарсы күрес, 
қару-жарақ, есірткі тасымалдау жəне 

браконьерлік мəселелерін талқылау 
тұғырнамасы ретінде қызмет етеді. 

x Бас штаб бастығы - Ресей Аэроғар- 
ыш күштері қолбасшысының бірін-
ші орынбасары, генерал-лейтенант 
Павел Кураченко Ресей жəне Бела-
русь елдерінің Шығыс Еуропа өңі-
рінде ұжымдық қауіпсіздіктің бір-
лескен əуе қорғаныс жүйесін қалып-
тастыру жұмыстарын аяқтағандығы 
туралы мəлімдеді. Əуе кеңiстiгiнде 
Одақтық мемлекет сыртқы шекара-
сын бірлесіп қорғау жəне бірлескен 
аймақтық жүйені құру туралы Ресей 
мен Беларусь арасындағы келісімге 
2009 жылы қол қойылып, бекітілді. 

x Ресей Сыртқы істер министрлігі Ре- 
сей-Финляндия мемлекеттік шекара-
сының Салла-Салла жəне Лотта-Рая-
Йоосеппи өткізу пункттерінен өтуге 
уақытша қойылған шектеулер күші-
не енді деп жариялады. Ресей Прези- 
денті Владимир Путин жəне Финл- 
яндия Президенті Саули Нийнистё 
арасындағы келісімге сəйкес, уақыт- 
ша шектеулер 180 күн үшін енгізіле-
тін болады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Отын мен энергетика кешені Орта-
лық бақылау басқармасының хабар-
лауынша, 2015 жылы ресейлік мұ-
най өндірушілер 534,081 млн. тонна 
шикі мұнай шығарып, рекордтық де- 
ңгейге жетті. Өткен жылмен салыс-
тырғанда бұл көрсеткіш 1,4%-ға арт-
ты. Ресей тек айырбастау коэффи-
циентінің өсуі есебінен болған 7 ми- 
ллион тонналық өндірістік өсумен 
салыстырғанда 2015 жылы мұнай эк- 
спортын 20 млн. тоннаға арттырды. 

x Түркия президенті Режеп Тайып Ер- 
доған Грузиямен энергетика саласы- 
ндағы ынтымақтастық туралы келіс- 
імді ратификациялады. Грузия мем-
лекеттік электр энергетикалық жүй-
есі 2016 жылдың ақпан айынан бас-
тап Əзірбайжаннан Түркияға транзи- 
ттік дəліз функцияларын жүзеге асы- 
ра бастады. 

x Түрікменстан Экономика жəне даму 
министрлігінің мəліметінше, Түрік-
менстан мен Түркия арасындағы сы- 
ртқы сауда көлемі 2015 жылы 5,5 м- 
лрд. долларға жетті. Бүгінгі күні тү-
рік компаниялары Түрікменстан елі- 
нде көлік, отын-энергетика, байлан- 
ыс, ауыл шаруашылығы, құрылыс 
пен сауда жəне су ресурстарын бас-
қару салаларында 1,580 жобаны іске 
асырып келеді. 

x Бірлескен экономикалық комитеттің 
Коньяда өткен 25-ші отырысынан 
кейін, Иран жəне Түркия банктер 
мен сауда палаталарына байланысты 
өзара түсіністік туралы үш мемо-
рандумға (ӨТМ) қол қойды. Бұл ӨТ- 
М-лер өткен жылмен салыстырғанда 
2015 жылы 29%-ға төмендеген екі-

жақты сауданы арттыруға бағыттал-
ған. Екі ел арасындағы сауда айна-
лымы 2014 жылы 13,71 млрд. дол-
ларды құраса, 2015 жылы 9,76 млрд. 
долларды құрады. 

x Иран «Гидроэнергетикалық жабдық-
тар жəне қызметтер экспорттық 
компаниясының» («SUNIR») бас ди-
ректоры Бахман Салехи компания-
ның келесі 18 ай ішінде Қазақстанда 
бір жел электр станциясы мен екі 
жылу электр станциясын салу жос-
парлары туралы хабарлады. Тегеран- 
да Иран – Қазақстан Іскерлік кеңесі 
отырысының аясында жалпы құны 
600 млн. доллар болатын келісім-
шартқа «Қазақ Еуразия Инвест Гру- 
пп»-пен бірге қол қойылды. 

x Əзербайжанның «Азеравтойол» ме- 
млекеттік компаниясы магистральд- 
ық желіні, оның ішінде Баку-Шама- 
хы жолын қайта жаңартуды аяқтауға 
140 млн. доллар несие бөлуге «Дү-
ниежүзілік банкпен» келісімге қол 
қойғанын хабарлады. 

x Азия даму банкі Түрікменстан еліне 
2016-2017 жылдар кезеңінде темір-
жол дəліздерін дамыту, электр энер-
гиясын өндіру жəне жеткізу жобала-
ры үшін 1 млрд. доллар көлемінде 
несие бөлу жөнінде жоспарларын 
жариялады. 

x Қытайтың Еуропа мен Орталық Аз- 
ия аймағына əсері туралы Дүниежү-
зілік банктің есебіне сəйкес, Қазақ-
станның ЖІӨ-нің өсу қарқыны 2015 
жылғы 1,2%-дан 2016 жылы тек 0,1 
%-ға ғана төмендейді, инфляция жо-
ғары болып қалады деп күтілуде. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x 2015 жылдың желтоқсан айында Қаз- 
ақстан мен Қытай арасында қол қой-
ылған меморандум аясында Шыңжаң 
провинциясының Алатау асуында тр- 
ансшекаралық туристік маршрут рес- 
ми түрде ашылды. Алғашқы сегіз қы-
тайлық турист Қазақстанда алты күн 
болып, жергілікті тағамдардан дəм 
тату, опера жəне балет өнерін тама-
шалау мүмкіндіктеріне ие болады. 

x Жоба менеджері Эрнест Робелло бас- 
таған Орталық Азияның есірткіге қа- 
рсы бағдарламасының (CADAP) де-
легациясы жəне Түрікменстан Сырт- 
қы істер министрлігінің өкілдері ара-
сындағы Ашхабадта өткен кездесуде 
тараптар CADAP шеңберіндегі Түрік- 
менстан мен ЕО ынтымақтастығы-
ның жоғары деңгейін атап өтіп, теме-
кі жəне есірткіге қарсы күресте бірл- 
ескен қызметті одан əрі дамыту ынт- 
аларын білдірді.  

x Қырғызстан 87 адамның қайтыс бол- 
ып, 1000-нан аса адамның жарақат 
алуына əкеліп соққан 2010 жылғы қа- 
нды революциядан кейін алты жыл 
өткенін мəлімдеді. 
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