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ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА АЙМАҚТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ ТАРИХИ ТҰРҒЫДАН 
ҚАЛЫПТАСУЫ 

Адамзаттың тарихи өркендеуінің бар- 
ысында бірегейлік мəселелері саяси 
жəне əлеуметтік-экономикалық үдері- 
стерге əсер етуде əрқашанда маңызды 
рөл атқарды. Бірегейліктің қалыптасу 
үлгілері мен тəсілдері уақыт өте өзге-
ріп, оларға əртүрлі дəуірлер өзінің та- 
рихи таңбасын қалдырды. Адамдарға 
ежелгі заманнан бері өздерін жеке тұ- 
лға ретінде қарастырудан гөрі, бір-бі- 
рін қолдайтын топтар құрып, қауым-
дастық ретінде қарастыру тəн болды. 
Сондай негізгі топтардың бірі, шығу 
тегі бойынша өзара байланысты деп 
санайтын адамдардың қауымдастығы 
болып табылады. Осы қауымдастықт- 
ың пайда болуы түптеп келгенде «та- 
биғи» емес, мəдени шарттылықты үд- 
еріс болып келеді. 
Қазіргі уақытта əр адамның белгілі бір 
ұлтқа жататындығы табиғи заңдылық 
жəне бұл факт өзін-өзі сəйкестендіру- 
дің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Алайда бүгін біз «ұлт» деп белгілеген 
топқа жатқызу – адамзат тарихындағы 
біршама жаңа құбылыс. Орталық Аз- 
ия үшін «ұлт» түсінігін енгізу Еуропа- 
дан əкелінген отаршылдық жаңалық 
болумен қатар, кеңес заманында заңд- 
астырылған əлеуметтік-мəдени үлгіге 
айналды. XIX ғасырдың соңынан бас- 
тап Орталық Азия халықтары латын-
ша «nasci» термині мен оның орысша 
баламасы «нация» сөзінің орнына ді- 
ни қауымдастық мағынасын беретін 
арабша «миллат» терминін қолдануды 
жөн көрді. Орталық Азияда «ұлт» тү- 
сінігімен қатар ертелеу тарихи кезең-
дерге тəн отбасылық-ағайындық белг- 
ілер бойынша бірегейлік үлгілерінің 
сақталғандығын айта кету керек.  
Тарихи зерттеулер Орталық Азия ай- 
мағында көне заманнан бері өзара əс- 
ер етіп, бір-бірімен тығыз араласып 
тұрған отырықшы жəне көшпенді эт- 
никалық қауымдастықтардың қоныс-
танғандығын көрсетеді. Көне заманда 
Орталық Азияға тəн түрлі бірегейлік 
үлгілерінің ішінде рулық бірегейлік 
басымдылыққа ие болды. Рулық біре-
гейлік көне дəуірдегі барлық идеоло-
гиялық көріністердің негізгі қағидасы 
болды. Тарихи тұрғыда бірегейліктің 
бұл түрі Орталық Азия қауымдастық-
тарын исламның үстемдік құруына де- 
йін жіктеп келді. 

VII. ғасырда исламның таралуы мен 
нығаюына байланысты Орталық Азия 
тұрғындары үшін исламдық бірегей-
лік негізгі рөлді атқарды. Оның айр- 
ықша белгісі əрбір мүшесінің белгілі 
бір руға немесе тайпаға жататындығы 
емес, қауымдастықтың діни жақынд- 
ығы болып табылады. Бірақ бұл жерде 
тұтас қауымның жəне де мұсылман 
əлеуметтік-мəдени иерархиясының қа- 
лыптасуы этникалық қауымдастықта- 
рдың болуын жоққа шығармайтынын 
айта кету керек. Осылайша, Орталық 
Азия тұрғындары өздерін ең əуелі мұ- 
сылман ретінде анықтап, этникалық 
бірегейліктің үлгісіне бейімділігін са- 
қтады. 
ХIII. ғасырдың басында Орталық Аз- 
ияға Шыңғысханның басып кіруі ай- 
мақ тұрғындары үшін тайпалық сəй-
кестендірудің маңыздылығын қалпы-
на келтіруге əкеліп соқты. Бірақ Еура-
зиядағы көшпелі тайпалардың ислам-
ды қабылдауының əсерімен исламдық 
бірегейліктің басымдылығы қалпына 
келді. 
XVI ғасырдың аяғында құрылған Ор- 
талық Азия мемлекеттерінде діни жə- 
не түпэтникалық, сана этникалық бір- 
егейліктен басым болды. Сонымен бі- 
рге, бірегейліктің тек Орталық Азияға 
тəн жаңа формалары пайда болды. Бұ- 
ған мысал ретінде «сарт» терминімен 
белгіленген қауымдастықты келтіруге 
болады. Оның айрықша өзгешелікте- 
ріне тайпалық белгілердің мүлдем 
жоқ болуы немесе жоғалуы, сонымен 
қатар ерекше тілдің болуы жатады.  
ХХ ғасырдың басында Орталық Азия 
мұсылман зиялыларының қоғамдық-
саяси ортасында, атап айтқанда, джа-
дидизм жақтаушыларының арасында 
супра-этникалық мемлекеттердің құр- 
амында тұрып жатқан аймақтағы бар- 
лық этникалық қауымдастықтарды бі- 
ріктіретін мета-этникалық «Түркіст- 
ан» ұлтын қалыптастыру ниеті пайда 
болды. Алайда Орталық Азияның КС- 
РО құрамына кіруіне байланысты бұл 
идея əрі қарай дами алмады. 
1924 жылы Орталық Азиядағы ұлтт- 
ық-территориялық бөлудің нəтижесі- 
нде əкімшілік реформа жолымен од- 
ақтық жəне автономиялық республик- 
алардың құрылуы этникалық қауым-
дастықтардың қазіргі шекараларының 

орнауына əкелді. Орталық Азияда та- 
птық іріктеуге негізделген кеңестік 
қоғамның қалыптасу үдерісінде Кеңес 
үкіметі діни немесе дəстүрлі құқық 
ережелеріне байланысты əлеуметтік 
қайшылықтарға əкеліп соққан жергіл- 
ікті ерекшеліктердің болуына тап бол- 
ды. Кеңес үкіметі ресми түрде КСРО 
халықтарының теңдігін жақтады. Же- 
ргілікті тілдерде білім беруді дамыт-
қан кеңес басшылығы аз ұлттардың 
тіл стандарттарын бекітті жəне де 
Орталық Азия ұлттары мен этникалық 
топтарының шекараларын орнатты.  
Əйтсе де жаңа өкімет ұлттық кад-
рларды біртіндеп жойды жəне жаңа 
əлеуметтік-саяси қағидаларға құлшы-
на еретін жаңа кеңестік элитаның қа- 
лыптасуына күш салды. 
Кеңес Одағы тарағаннан кейін Кеңес 
үкіметі орнатқан шекаралар шеңбер- 
інде жеке тəуелсіз мемлекеттер құры- 
лды. Қазіргі даму кезеңінде Орталық 
Азия елдері ұлттық бірегейлікті қа-
лыптастырумен, ұлттық институттар-
ды құру жəне нығайтумен айналысу-
да. Сондықтан, кеңес заманынан кей-
інгі өтпелі кезеңде ұлттық бірегейлікті 
қалыптастыру саясатың бірден-бір ай- 
қындаушы бағыттарының біріне айна- 
лды. Бұл бағыт этникалық қауымдар- 
дың өткен тарихы кеңестік кезеңде қа- 
тты бұрмаланғандығына байланысты 
күшейе түсті. 
Орталық Азияның этникалық қауым-
дастықтары ортақ тарих жəне мəден- 
иет бойынша біріккен. Осыған байла-
нысты бұл қауымдастықтар жасампаз-
дық іс-əрекетке, интеграция мен қа-
рым-қатынастарын тереңдетуге байла- 
нысты ортақ болашаққа ие. Қазіргі та- 
ңда Орталық Азия елдері ұлттық біре- 
гейлікті қалыптастыруға жоғары дəре- 
жеде көңіл бөлуде жəне біріккен ай-
мақтық қауымдастықты құруға бірін-
ші қадамдар жасауда. Этникалық шы- 
ғу тегіне негізделген сананың орнына 
əртүрлі мəдениеттердің өзара қарым-
қатынасына бағытталған аймақтық са- 
наны қалыптастыру Орталық Азияда-
ғы ұлтаралық қатынастарға жағымды 
түрде əсер етіп, аймақтық мəселелерді 
шешуге өз септігін тигізе алады. 



 

 
 

x Ыстамбұлға ресми сапары барысы- 
нда Қазақстан Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев пен Түркия Прези-
денті Режеп Тайып Ердоған Ислам-
дық келісім бойынша бірлескен де- 
кларацияны қабылдады. Сонымен 
қатар, Қазақстан мен Түркия басш- 
ылары Ислам ынтымақтастығы ұй-
ымының (ИЫҰ) мүше елдерін қақ-
тығыстар мен дауларды реттеу жə-
не мемлекетаралық қатынастар мə-
селелеріне ізгі ниет пен сындарлы 
көзқарас білдіріп, Ислам əлемінде 
жаңа қарым-қатынастар парадигма-
сын жоспарлауға шақырды. 

x Украина парламенті – Жоғарғы Ра- 
да Премьер-Министр Владимир Гр- 
ойсман ұсынған жаңа үкімет бағ-
дарламасын мақұлдады. 243 парла-
ментшінің барлығы бағдарламаға 
дауыс берді, бағдарламаның мақұл- 
дануы үшін кем дегенде 226 дауыс 
қажет еді. Үкімет бір айдың ішінде 
нақты дағдарысқа қарсы жоспарын 
ұсынады деп күтілуде. 

x Ресей парламентінің төменгі пала-
тасы – Мемлекеттік Дума 2015 жы-
лдың 18 ақпанында Мəскеуде қол 
қойылған Оңтүстік Осетиямен мем- 
лекеттік шекара туралы келісімді 
бекітті. Мемлекеттік Думаның Тə- 
уелсіз Мемлекеттер Достастығы іс-
тері, еуразиялық интеграция жəне 
отандастармен байланыс комитеті-
нің төрағасы Леонид Слуцкий та-
раптардың бірлескен Ресей-Оңтүс- 
тік Осетия шекара комиссиясын құ- 
ратыны туралы мəлімдеді. 

x Қырғызстан парламенті елдің 6-шы 
Премьер-Министрінің басшылығы- 
ндағы жаңа Үкіметті бірауыздан 
мақұлдады. Сооронбай Жээнбеков 
сыбайлас жемқорлыққа байланыс-
ты деген айыппен қызметтен боса-
тылған бұрынғы Премьер-министр 
Темір Сариевтің орнына келді. 

x Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымын-
дағы (БҰҰ) елшісі Виталий Чур-
киннің айтуынша, Ресей жəне Қы-
тай БҰҰ-ның Қауіпсіздік кеңесіне 
Сириядағы лаңкестердің химиялық 
қаруды пайдалануының алдын алу-
ға бағытталған қарар жобасын ұс-
ынды. 

x Ташкентте өткен Шанхай ынтымақ- 
тастық ұйымына (ШЫҰ) мүше ме- 
млекеттердің Қауіпсіздік кеңесі ха- 
тшыларының 11-ші отырысы бары-
сында қатысушылар лаңкестік, се-
паратизм жəне экстремизм идеоло-
гияларын насихаттайтын интернет 
жəне басқа да ақпараттық-коммун- 
икациялық технологияларды пайда- 
ланудың алдын алу маңыздылығын 
көрсете отырып, халықаралық ақп- 
араттық қауіпсіздік мəселелерін та- 
лқылады. 

x Қырғызстан Бас штабының мəліме-
ті бойынша, Қырғызстанның Қару-
лы Күштерінің шектеулі əскери ко- 

нтингенті Ұжымдық қауіпсіздік ту-
ралы шарт ұйымының жаттығула-
ры аясында өткізілетін бірлескен 
оқу-жаттығуларға қатысу үшін Тə-
жікстандағы «Магоб» оқу орталы-
ғына аттанды. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Ресей, Қазақстан, Əзірбайжан, Мек- 
сика жəне Оман елдерімен қатар, 
ОПЕК-ке мүше жəне ОПЕК-ке кір-
мейтін мұнай өндіруші елдердің 
Катар астанасы Доха қаласында өт-
кен отырысы нəтижесінде мұнай 
өндіруді белгілі бір уақыт тоқтату 
бойынша келісімге қол қойылмады. 
Дəл сол мəселе қарастырылатын ке- 
лесі кездесу 2016 жылдың маусым 
айында өтеді. 

x Иран Мұнай министрі Бижан Зан-
гане ЕО Климатты қорғау əрекет-
тері мен энергетика комиссары Ми-
гель Ариас Каньетемен кездесу ая- 
сында Еуропа елдеріне 700000 бар-
рель мұнай сату туралы келісім-
шартқа қол қойылды деп хабарла-
ды. 

x ОПЕК-тің Мұнай нарығы туралы 
айлық есебіне сəйкес, Қазақстан-
ның мұнай өндіру көлемі тəулігіне 
40000 баррельге төмендейді жəне 
2016 жылы тəулігіне 1,56 млн. бар-
рельді құрайтын болады. Бұдан бұ-
рын Қазақстанның мұнай өндіру 
көлемі 2015 жылы тəулігіне 30000 
баррельге төмендеп, тəулігіне орта 
есеппен 1,60 млн. баррель болған 
еді. 

x Ресей, Армения, Грузия жəне Иран 
Энергетика министрлерінің энерге-
тика саласындағы ынтымақтастық 
туралы келіссөздері барысында эн- 
ергетикалық жүйелерде бірлескен 
операциялар дайындау үшін жол 
картасы жасалып, энергетика сала-
сында өзара түсіністік туралы ме-
морандумға (ӨТМ) қол қойылды. 
Сонымен қатар, тараптар электр қу- 
атын жеткізу туралы «Солтүстік-
Оңтүстік» жобасын іске асыру мə-
селелерін талқылады. 

x Ресей Энергетика министрі Алек-
сандр Новактың айтуынша, Қыры- 
мға энергия көпірінің үшінші желі-
сі пайдалануға берілді. Бұл желі 
Ресейдің бірыңғай энергетикалық 
жүйесінен қосымша 200 МВт алу-
мен қатар, жалпы 600 МВт электр 
энергиясын алу мүмкіндігін артты- 
рды. 

x Мурманск қаласында өткен Аркти-
калық логистика серияларының 6-
шы конференциясында Ресей, Қы-
тай, Финляндия, Норвегия мен Оң- 
түстік Корея дипломаттары мен ірі 
корпорациялардың басшылары Қа-
ра теңіз бен Беринг бұғазы арасын-
дағы Арктика теңіздерінің бойымен 
созылған тасымалдау жолағы– Сол- 
түстік теңіз жолын дамыту жəне 
пайдалану болашағымен қатар, Ре-
сейдің арктикалық жағалауы бой-

ынша Еуропа мен Азия арасындағы 
теңіз тасымалы маршрутын жасау 
мəселелерін талқылады. 

x Румынияның Констанца қаласында 
өткен дөңгелек үстел пікірталаста-
ры аясында Əзірбайжан, Румыния, 
Грузия жəне Молдова теміржол ор-
гандары транзиттік жүк тасымалдау 
саласындағы ынтымақтастық тура-
лы меморандумға қол қойды. Со-
нымен қатар, тараптар Румыни- 
яның Констанца, Грузияның Поти 
порттары арқылы Грузия, Əзірбай-
жан жəне Иран арқылы Еуропадан 
Азияға жəне қарама-қарсы бағытта 
жүк тасымалын ұйымдастыру мүм-
кіндіктерін талқылады. 

x Қазақстан Республикасы Экономи-
ка министрлігінің Статистика ком- 
итеті Еуразиялық экономикалық о- 
дақ (ЕЭО) елдерімен сауда айналы- 
мы 2016 жылдың қаңтар-ақпанында 
1,61 млрд. долларды құрады деп 
мəлімдеді. Бұл көрсеткіш 2015 жы- 
лдың осы кезеңіне қарағанда 34, 
1%-ға аз. Сонымен қатар, Қазақст- 
анның ЕО елдеріне экспорты мен 
импорты тиісінше 24%-ға жəне 37, 
9%-ға төмендеп, 508,6 млн. доллар-
ға жəне 1,1 млрд. долларға азайды. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік статисти-
ка комитетінің есебіне сəйкес, Əз- 
ірбайжанның ЖІӨ-нің жалпы көле-
мі 2016 жылдың қаңтар-наурыз- 
ында 12,59 млрд. манатты құрады. 
Бұл көрсеткіш 2015 жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 3,5%-ға 
кем. ЖІӨ төмендеуінің негізгі себе- 
бі құрылыс жəне көлік секторлары- 
нда тауарлар мен қызметтерді өнді-
ру көлемдерінің тиісінше 32,5%-ға 
жəне 14,5%-ға төмендеуі болып та-
былады. 

x Ресей Үкіметі 2016 жылдың 1 шіл- 
десінен бастап ең төменгі жалақы-
ны 20,9%-ға айына 7500 рубльге 
(114,25 доллар) дейін арттыру үшін 
заң жобасын мақұлдады. Бұл заң 
жобасы ең төменгі жалақы қатына-
сын өсіруге жəне еңбекке жарамды 
жастағы халық үшін ең төменгі кү- 
нкөріс деңгейінің болжамды деңге- 
йін 53,5%-дан 64,7%-ға дейін арт-
тыруға көмектеседі. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түркия Президенті Режеп Тайып Ер- 
доған ИЫҰ елдері арасындағы қа-
рым-қатынасты дамыту мақсатында 
Түркияның ұйымға 2 миллион дол-
лар бөлетіні туралы жариялады. 

x ЮНЕСКО Атқарушы кеңесі Сирия-
дағы Пальмира жəне басқа да мəде-
ни нысандарды сақтау жəне қалпына 
келтіру бойынша Ресей тарапынан 
ұсынылған қарарды бекітті. 

x Тəжікстан Парламенті төменгі па- 
латасы Тəжікстан президентін алға- 
шқы ұлықтау күнін ұлттық мереке 
ретінде атап өту ұсынысына байла-
нысты өзгерістерді мақұлдады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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