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МҰХТАР ТІЛЕУБЕРДІ

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – 
Сыртқы істер министрі 

Құрметті оқырман!

Бүгін қолдарыңызға «Қазақстанның сыртқы са-
ясатына 30 жыл» тақырыбына арналған Kazakhstan 
Journal of Foreign Studies журналының бірінші н�мірі 
тиіп отыр.

Тәуелсіздік жылдарында біздің бейбітсүйгіш әрі 
жасампаз сыртқы саясатымыз ұлттың ішкі әлеуетін 
дамытудың берік тірегіне айналды. Қазақстан �зін 
халықаралық істерде сенімді және болжамды әріп-
тес ретінде к�рсете білді, халықаралық-құқықтық 
жағынан танылып, мемлекет шекарасын бекітуге қол 
жеткізді, әлемнің 186 елімен дипломатиялық қатынас- 
тар орнатты және оларды одан әрі дамыту үстінде. 

Отыз жыл бойы Қазақстан сындарлы, теңдес- 
тірілген және к�пвекторлы сыртқы саясат жүргізу-
де. Мемлекетіміз к�птеген беделді халықаралық 
ұйымдардың мүшесі болды, БҰҰ-мен және оның ма-
мандандырылған мекемелерімен (ДДҰ, ХВҚ, ЮНИ-
СЕФ, ЮНЕСКО және т.б.) тұрақты негізде �зара 
іс-қимылдар жасауда, ДСҰ, Дүниежүзілік банк, АДБ, 
ЕҚДБ, АЭХА, ЕҚЫҰ, А�СШК, ШЫҰ, ТМД және сия- 
қты басқа да ықпалды к�пжақты құрылымдармен ын-
тымақтастықты нығайтуда.

Қазақстан ЕҚЫҰ және ИЫҰ саммиттерін қабыл-
дады, ЭКСПО-2017 мамандандырылған к�рмесін 

АЛҒЫ СӨЗ
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және басқа да бірқатар ірі халықаралық іс-шараларды табысты �ткізді. Сирияда 
соғысып жатқан тараптар арасындағы соғыс қимылдарын тоқтату туралы келіс-
с�здер жүргізуге �з алаңын ұсынды. Нұр-Сұлтан қаласының жанжалды диалог 
арқылы реттеуге қосқан үлесін БҰҰ және к�птеген әлемдік лидерлер мойындады.

Биыл біз Семей сынақ полигоны жабылуының отыз жылдығын атап �ттік.  
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаевтың ерік-жігері 
арқасында Қазақстан  �зінің ядролық қарусыз тарихын бастады. Бұл теңдессіз 
шешімді БҰҰ қоғамдастығы 29 тамызды Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл-
дың халықаралық күні деп жариялай отырып, лайықты бағалады.

2020 жылы басталған коронавирустық пандемия аясында және биотерроризм 
қатерімен байланысты қауіптерді ескере отырып, биологиялық қаруды к�п-
жақты бақылау жүйесін әзірлеу және іске қосу біздің ойымызша халықаралық 
қауымдастық үшін жаңа �зекті міндет болып, біздің ойымызша, табылады. Пре-
зидент Қ. Тоқаев 2020 жылғы қыркүйекте �ткен БҰҰ-ның 75-ші сессиясының 
жалпы саяси пікірталасында с�йлеген с�зінде атап �ткендей, әлем мемлекеттері 
болашақта биологиялық апаттар мен қауіп-қатерлердің алдын алу үшін бірлесіп 
жұмыс істеуі керек. Осыған байланысты ол 1972 жылғы Бактериологиялық (био-
логиялық) және уытты қаруларды әзірлеуге, �ндіруге және олардың қорларын 
жинақтауға тыйым салу мен оларды жою туралы конвенцияның негізінде Қа-
уіпсіздік кеңесіне есеп беретін Биологиялық қауіпсіздік ж�ніндегі халықаралық 
агенттігін құруды ұсынды. Бұл бастама біздің халықаралық әріптестеріміздің 
және осы саладағы сарапшылардың айтарлықтай қызығушылығын тудырға-
нын атай отырып, бүгінде Отандық дипломатия осы мәселе бойынша бар-
лық мүдделі тараптармен практикалық консультациялар �ткізіп жатқанын 
растаймыз.

Келесі жылы Азиядағы �зара іс-қимыл және сенім шаралары ж�ніндегі 
кеңестің (А�СШК) 30 жылдығы атап �тіледі және оның Қазақстан астанасында 
VI саммиті �теді. Бұл алаңды шақыру туралы идеяны алғаш рет Елбасы Н. На-
зарбаев 1992 жылғы 5 қазанда БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында жария 
етті, бастаманың қозғаушы күші Азияда бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтама-
сыз ету ж�ніндегі тиімді және баршаға қолайлы құрылым құруға ұмтылу болды. 
Біз Азия кеңесін эпидемиологиялық қауіпсіздік, қоғамдық денсаулық сақтау 
және фармацевтика, цифрландыру саласындағы ынтымақтастық сияқты жаңа 
�лшемдерді дамыта отырып, халықаралық күн тәртібінің жаңа жағдайлары мен 
қажеттіліктеріне бейімдеуге ниеттіміз.

1994 жылы Тұңғыш Президент Н. Назарбаев посткеңестік мемлекеттер ара-
сындағы �зара қарым-қатынастарды жаңа, �зара тиімді негізде ұтымды ету-
ге бағытталған Еуразиялық одақ құру идеясын ұсынды. 20 жылдан кейін Қа-
зақстан астанасында Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа қол 
қойылды. Қазіргі уақытта ЕАЭО шеңберінде сауда-экономикалық, инвестиция- 
лық және гуманитарлық байланыстар ұлғаюда, шекара маңы және �ңіраралық 
ынтымақтастық серпінді дамуда, түрлі салаларда ауқымды бірлескен жобалар 
іске асырылуда.

Мұхтар Тілеуберді
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Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда бүкіл әлемге танымал, әрі мойын-
далған этносаралық және конфессияаралық келісім қоғамының �зіндік бірегей 
моделі құрылды. Қазақстанның тәжірибесі жаһандық деңгейде сұранысқа ие 
болды, сондықтан елордамыз �лемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі 
�тетін орынға айналды.

2021 жылғы 6 қазанда �ткен Съезд Хатшылығының XIX отырысы адамдар 
рухани салаға к�бірек бет бұруға бейім болатын пандемия жағдайында конфес-
сияаралық және �ркениетаралық диалог мақсаттарының �зектілігін растады. 
Осынау қазіргі қиын-қыстау кезеңде түрлі діни сенім �кілдері, сондай-ақ, то-
леранттылық пен бейбітшілік құндылықтарын нығайтуға ерекше жауапты діни 
лидерлер мен саясаткерлер арасында достық, мәндес диалог атмосферасын, 
�зара құрмет пен бір-бірін түсінуге деген ұмтылысты қолдау маңызды. Бұл жұ-
мыс 2022 жылғы қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласында �ткізу жоспарланып отыр- 
ған �лемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII Съезіне дайындық аясында 
жалғастырылып, күшейтілетін болады.

Қазақстанды қоса алғанда, әлемнің барлық елдері үшін �зектілігі арта түсетін 
басқа міндеттер арасында т�мен к�міртекті дамытудың тиімді ұлттық страте-
гияларын әзірлеуді б�ліп к�рсеткен ж�н. Қазбалы отынға жоғары тәуелділікке 
және Климат ж�ніндегі Париж келісімінің мақсаттарына қол жеткізудің алдағы 
ұзақ жолына қарамастан, Қазақстанның к�міртексіз экономиканы дамытуға 
бейілдігіне балама жоқ.

Париж келісімінің тарапы бола отырып, біз �з еркімізбен 2030 жылға қа-
рай парниктік газдар шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден 15%-ға азай-
ту ж�ніндегі міндеттеме алдық. Сонымен қатар, 2020 жылғы желтоқсанда 
Президент Қ.Тоқаев 2060 жылға қарай к�міртегі бейтараптығына қол жеткізу 
ж�ніндегі �ршіл мақсат туралы мәлімдеді. Қазіргі уақытта экономиканы терең 
к�міртексіздендіру мақсатында 2060 жылға дейін Қазақстан Республикасының 
к�міртегі бейтараптығына қол жеткізу доктринасы әзірленуде. Құжат парник-
тік газдар шығарындыларының т�мен деңгейіне және экономиканың барлық 
секторларындағы қажетті қайта құруларға к�шудің ұзақ мерзімді пайымын ұсы-
нады.

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев �зінің Президент болған алғашқы күн-
дерінен бастап Қазақстанның ішкі саяси стратегиясы мен сыртқы саясатын іске 
асырудағы сабақтастықты айқын әрі анық белгілеп берді. Еліміз �зінің тиімділі-
гін дәлелдеген, оның жетекші сыртқы саяси әріптестермен және басқа да шет 
мемлекеттермен �зара іс-қимылына оң серпінін қамтамасыз ететін сындарлы, 
к�пвекторлы және теңгерімді дипломатияны жүргізуді жалғастыруда. Бұл ретте 
�зінің ұлттық мүдделерінен таймай, оларды халықаралық аренада берік қорғай-
тын болады.

�лемдік тәртіптегі тектоникалық жылжулар жағдайында Қазақстан �зінің 
сыртқы саяси бағытын халықаралық қатынастар жүйесіндегі серпінді �згеріс- 
терге бейімдеуі тиіс. Бірінші кезекте, сенім дағдарысы және әр түрлі халықара-
лық акторлар арасындағы қақтығыстың артуы сияқты қиындықтар мен қауіптер 
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туралы айтылып отыр, бұл санкциялар теке-тіресінде, халықаралық құқықтың 
негізгі қағидаларын бұзуда, экстремизм мен қару-жарақтың �ршуінде, гибрид-
тік, кибер, сауда және валюта соғыстарының жандануында к�рінеді.

Отандық дипломатияны одан әрі жетілдірудің маңызды кезеңі Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаевтың Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2020-2030 
жылдарға арналған жаңа тұжырымдамасын бекітуіне байланысты болды, онда 
алғаш рет сыртқы саяси қызметті перспективалық жоспарлаудың уақыты он 
жылға дейін ұлғайтылды.

Бұл тұжырымдамалық құжаттың негізгі ережелері Қазақстанның сыртқы сая- 
си бағытының �згермейтіндігін және оның халықаралық шарттар мен келісім-
дерге сәйкес бұрын қабылданған �з міндеттемелерін бұлжытпай орындайты-
нын к�рсетеді.

Президент Қ.Тоқаев ұсынған «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжы-
рымдамасын басшылыққа ала отырып, сыртқы саяси ведомство адами фак-
торға басым к�ңіл б�леді, бұл мемлекеттің де, жалпы қоғамның да мүдделеріне 
бағдарлануды білдіреді.

Бұл отандық дипломатияның күнделікті жұмысында Қазақстан азаматта-
рының және қазіргі әлемдегі ұлттық бизнестің практикалық мүдделерін іл-
герілетуге баса назар аударуды одан әрі күшейтуден айқын к�рінді. Ұлттық 
дипломатиямыз қоғам мен жекелеген азаматтардың нақты сұраныстарына 
неғұрлым қолданбалы болып, бағдарланып келеді. COVID-19 пандемиясының 
басталуына орай тілек білдірген ондаған мың отандастарымыздың Отанына 
оралуына жәрдемдесу ж�ніндегі ауқымды жұмыстар оның к�ріністерінің бірі 
болды.

Сонымен қатар, Үкімет және Сыртқы істер министрлігі қазіргі қолайсыз 
жағдайларда қолда бар инвестициялық жобаларды сақтау және жаңа инвести-
циялық жобаларды тарту үшін халықаралық бизнеспен белсенді жұмыс істеу-
ді жалғастыруда. Объективті қиындықтарға қарамастан, бұл салада белгілі бір 
жетістіктерге қол жеткізуге болады. ЮНКТАД мәліметтері бойынша пандемия- 
ның жаһандық экономикаға теріс әсері бүкіл әлем бойынша таза тікелей ше-
телдік инвестициялардың үштен бірінен астамын соңғы 15 жылдағы ең т�менгі 
к�рсеткішке дейін қысқартуға әкелді. Дегенмен, бізде бұл к�рсеткіш керісінше 
35%-ға �сті, соның нәтижесінде аталған к�рсеткіштің �сімі бойынша Қазақстан 
�тпелі экономикасы бар 17 елдің және теңізге шыға алмайтын 34 елдің арасын-
да бірінші орынға ие болды.

Ағымдағы жағдайларда біз жаңа шетелдік инвестицияларды тарту құралда-
рын жаңа болмыстарға бейімдеуді жалғастыруға және біздің нарықта жұмыс 
істейтін компанияларымыздың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз етуге 
ниеттіміз.  

Жалпы, тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген жетістіктер нәтижесінде 
Қазақстан Еуразияда тату к�ршілік пен қауіпсіздік кеңістігін қалыптастыру 
ж�ніндегі халықаралық күш-жігерге қосқан мазмұнды үлесі үшін құрметі ар-
тып, ықпалды �ңірлік мемлекетке айналды.

Мұхтар Тілеуберді
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Бұл ретте елдің сыртқы саяси бағыты да ұлттық экономиканың үдемелі да-
муына, ішкі тұрақтылықты, еліміздің аумақтық тұтастығы мен ұлттық егеменді-
гінің мызғымастығын сақтауға іс жүзінде әсер етуге бағытталған.

Дамыған сарапшылық-талдамалық қоғамдастық та кез келген мемлекеттің 
сыртқы саяси стратегиясын қалыптастыруға және іске асыруға елеулі үлесін 
қосады. Жария алаңдарда, оның ішінде мамандандырылған басылымдар бет-
теріндегі ашық дәлелді пікірталас халықаралық қатынастардың �зекті мәселе-
лерін мазмұндық тұрғыдан талқылау құралы екені анық.

ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты 
к�птеген жылдар бойы еліміздің жетекші «ақыл-ой орталығы» болып табыла-
ды, оның терең, жүйелі және дәйекті жұмысы, әрі СІМ-мен сындарлы �зара 
іс-қимылы іс жүзінде мемлекеттің сыртқы саясатын тұрақты жетілдіруге және 
нығайтуға ықпал етеді.

Осыған орай, Kazakhstan Journal of Foreign Studies жаңа басылымының ре-
дакциясына, авторлары мен оқырмандарына тамаша идеяларды, креативті 
к�зқарастар мен қойылған міндеттерді табысты іске асыруға тілектеспін!

Алғы с	з
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Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты Конрад Аде-
науэр атындағы Қордың Қазақстандағы �кілдігімен бір-
лесіп, Kazakhstan Journal of Foreign Studies ғылыми-талдау 
журналының бірінші н�мірін зор ықыласпен ұсынады.

Ғылыми журнал Қазақстан мен Орталық Азия мемлекет-
терінің сыртқы саясатының �зекті мәселелеріне арналады. 
Басылымда халықаралық қатынастар, �ңірлік күн тәртібі, 
сондай-ақ саяси, әлеуметтік-экономикалық даму, еліміздің 
және Орталық Азия мемлекеттерінің жаңа тарихы ғылыми 
зерттеулерінің нәтижелерін, �ңірлік ынтымақтастық пен 
қауіпсіздік перспективаларын егжей-тегжейлі жариялау, 
сондай-ақ ілгерілету жоспарланады.

Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы айтулы да-
таны – Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап �теді. Осыған 
байланысты журналдың бірінші саны біздің еліміздің үш 
онжылдықтағы сыртқы саясатта жүріп �ткен жолына арна-
лады. Басылымда Қазақстанның негізгі серіктестері – Ре-
сей, ҚХР, АҚШ, Түркия және Орталық Азия елдерімен екі-
жақты қарым-қатынасына арналған мақалалар ұсынылады. 

Айта кету қажет, егемендік алған сәттен бастап Қазақстан 
сыртқы саясатта маңызды нәтижелерге қол жеткізді, оның 
айрықша сипаты теңгерімділік пен сындарлылық болды. 
Алайда, біздің еліміз әлемдік қоғамдастықта сенімді әрі 
болжамды серіктес ретінде танылғанға дейін күрделі жол-
дан �туге тура келгені белгілі. 

Тәуелсіздік таңында жас мемлекет алдында �з диплома-
тиясының негізгі қағидаттарын және ұлттық басымдықтар 
жүйесін қалыптастыру мәселесі тұрды. Сол кезеңде жаһан-
данумен, халықаралық қатынастар жүйесін қайта формат-
таумен, перспективалы нарықтарды қайта б�лумен және 
жаңа экономикалық тауашаларды игерумен байланысты 
белсенді процестер жүріп жатты. Бұдан басқа, орасан зор 

ЗАРЕМА ШАУКЕНОВА

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының 
директоры

Қымбатты оқырмандар!

Зарема Шаукенова
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ядролық арсеналды мұраға алған Қазақстан шетелдік әріптестердің ерекше қы-
зығушылығын және бір мезгілде алаңдаушылығын тудырды.

Осыған байланысты жас мемлекеттің бейбітшіл к�зқарасын к�рсетуі тиіс 
алғашқы және маңызды саяси шешімдердің бірі ядролық қарудан �з еркімен бас 
тарту болды. Биылғы жылы Қазақстан Семей ядролық полигонының жабылуына 
30 жыл толуын атап �тті. 

Сыртқы саясат, халықаралық қатынастар, �ңірлік және жаһандық қауіпсіздік 
мәселелері әрқашан да Қазақстан басшылығының аса маңызды басымдығы болып 
келді. Мұның түсіндірмесі Қазақстан Еуразияның дәл орталығында – жаһандық 
және �ңірлік ойыншылардың мүдделері қиылысатын �ңірде орналасқандығы бо-
лып табылады. Ресей мен Қытай тәрізді державалармен к�ршілес болу Қазақстан 
Республикасының халықаралық деңгейдегі стратегиялық маңыздылығын артты-
рады. К�лік-коммуникация саласындағы қолда бар әлеует, табиғи ресурстардың 
бай қорлары – әлемдік қоғамдастық тарапынан жоғары қызығушылық к�зі болып 
табылады. 

Осының барлығы Қазақстанның сыртқы саясат стратегиясын қалыптасты-
руға тікелей әсер етеді, оның айрықша сипаты к�п векторлылық болып табыла-
ды. Еліміздің к�п векторлы бағытының тұжырымдамалық негізін Тұңғыш Пре-
зидент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айқындап, бекітті, ол кейіннен Қазақстан 
дипломатиясының басты бірегей және айрықша белгісіне айналды. 

Тәуелсіздік алған сәттен бастап 30 жыл �ткен соң к�п векторлы бағыт �зін 
толық ақтағанын сенімді түрде атап �туге болады. Бұл тұжырымдама бойынша 
Қазақстан мен жалпы Орталық Азия �ңіріне ықпал ететін түрлі геосаяси орта-
лықтар арасындағы күш-жігерді теңдестіру түсініледі. Қазіргі кезеңде Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың к�п векторлы дипломатиясының сабақтастығы ай-
қын, ол сыртқы саяси қызмет елге, бизнеске және әрбір азаматқа нақты пайда 
әкелуі тиіс екенін бірнеше рет атап �тті. 

Қазақстан �зінің егеменді дамуының 30 жылдық кезеңінде ең бастысы – 
әлемдік қоғамдастықтың тең құқылы, жауапты, құрметті және беделді мүшесі 
бола алғанын атап �ткен ж�н. Бүгінгі таңда біздің еліміз БҰҰ-ға мүше 180-нен 
астам мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Елдің егемендігін 
нығайту және оны одан әрі дамыту үшін барлық қажетті халықаралық жағдайлар 
жасалды.  

Қорытындылай келе, барлық авторларға журналдың бірінші н�мірін дайын-
дауға қосқан үлестері үшін үлкен алғыс білдіремін. Ғылыми мақалалар автор-
ларының тізіміне екіжақты қатынастарды талдауға, халықаралық күн тәртібінің 
негізгі мәселелеріне және қазақстандық дипломатияның даму перспективала-
рына назар аудара отырып, Қазақстанның сыртқы саясатының дамуының негіз-
гі кезеңдері туралы ой жүгіртетін танымал және танылған халықаралық қатынас- 
тар мамандары кіреді.  

Біздің әріптесіміз – Конрад Аденауэр атындағы Қордың Қазақстандағы �кіл-
дігіне және оның басшысы Йоханнес Д. Рай мырзаға ҚСЗИ-ге к�рсеткен қолда-
уы және к�п жылдық, жемісті ынтымақтастығы үшін ерекше алғыс білдіремін. 
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Зарема Шаукенова

Қор қызметін сыртқы саяси диалогқа, бейбітшілікке, қауіпсіздікке, демократия- 
ландыру процестеріне, әлеуметтік нарықтық экономика мен құқықтық мемле-
кетті құруға ықпал ететін түрлі бағыттарда жүзеге асыра отырып, Қазақстанда 
белсенді түрде �кілдік етіп отырғанын атап �ту маңызды. Журналдың негізгі идея- 
сы мен тұжырымдамасы бойынша бірлескен жұмыс ҚСЗИ және Конрад Аде-
науэр атындағы Қордың арасындағы ынтымақтастықта жаңа кезеңді бастайды.

Ұсынылған журнал оқырмандардың кең ауқымын қызықтырады және Қа-
зақстанның сыртқы саясаты туралы білімдерін кеңейтуге мүмкіндік береді, сон-
дай-ақ ғалымдарға, сарапшылар мен саясаткерлерге жалпы Орталық Азиядағы 
халықаралық саясат саласының ерекшеліктерін тереңірек түсінуге жәрдемдеседі 
деп үміттенеміз. 
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Конрад Аденауэр атындағы Қордың (KAS) атынан 
шығарылатын Kazakhstan Journal of Foreign Studies жаңа 
академиялық журналының алғашқы басылымын қоше-
метпен қарсы алыңыздар. Жаңа академиялық басылым-
ның тұжырымдамасын жасау барысында бізді Politische 
Meinung («Саяси пікір») неміс журналы шабыттандырды, 
журнал 1956 жылдан бастап екі айда бір рет жарияланып, 
саясаттың, қоғамдық �мірдің, мәдениеттің және діннің 
�зекті мәселелерін баяндайды. 

Kazakhstan Journal of Foreign Studies журналының жаңа 
басылымы Қазақстан Республикасының Президенті жа-
нындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институ-
тымен (ҚСЗИ) ынтымақтастығымыздың нәтижесінде 
пайда болды және ағымдағы саяси үрдістер мен пікірта-
ластарды, Қазақстандағы және Орталық Азияның басқа 
да елдеріндегі �мірдің түрлі салаларындағы зерттеулер мен 
талдаулардың нәтижелерін жариялауға бағытталған. Ол 
сыртқы саясат пен геосаясаттан, экономикадан, әлеумет-
тік оқиғалардан бастап, қоғамдық мүдделер мен тарихқа 
дейінгі кең ауқымды тақырыптар мен мәселелерді қамти-
ды. Біздің авторлардың қатарында жетекші жергілікті 
және халықаралық академиялық зерттеушілер, талдаушы-
лар, саясаттанушылар, экономистер мен тарихшылар бар. 

Біз бұл журнал �зекті ақпаратқа деген маңызды қажет-
тілікті қанағаттандырады және басқа ғылыми басылымдар 
тізімінде лайықты орын алып, жаңа пікірталастардың 
қайнар к�зі болады деп күтеміз. Болашақта журналдың 

Д-Р ПЕТЕР ХЕФЕЛЕ 

Конрад Аденауэр атындағы Қордың Берлиндегі Азия және 
Тынық мұхит аймағы департаментінің  басшысы

Құрметті оқырмандар!

ЙОХАННЕС Д. РАЙ 

Конрад Аденауэр атындағы Қордың Қазақстандағы 
	кілдігінің директоры

Алғы с	з
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мазмұны бүкіл әлемдегі оқырмандарға веб-сайт арқылы қолжетімді болады. 
Журналдың қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі баспа нұсқасы бүкіл Орта-
лық Азияға таралады.

Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде Қазақстан мен Германия қарым-қатынасы екі 
ел үшін де стратегиялық маңызға ие болды. Біздің елдеріміз арасындағы дипло-
матиялық қатынастар Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін бір жыл �ткен соң, 
1992 жылы орнатылды. Біздің халықтарымызды тек тарих қана емес, сонымен 
бірге этникалық немістердің үлкен диаспорасының Қазақстанда тұру фактісі 
байланыстырады. Белсенді саяси диалог пен серпінді даму сауда мен инвести-
циялардан бастап мәдени және гуманитарлық ынтымақтастыққа дейінгі барлық 
деңгейлерде жүріп жатыр.

Бүгінгі таңда Германия Қазақстанның жетекші сыртқы экономикалық серік-
тестерінің бірі, сондай-ақ ел экономикасының негізгі инвесторы болып та-
былады. Неміс компаниялары Қазақстан экономикасының шикізаттық емес 
секторына, атап айтқанда, �ңдеу және химия �неркәсібіне, құрылыс материал-
дарының �ндірісіне, к�лік және агро�неркәсіп кешеніне белсенді инвестиция 
салады. Орталық Азияда – бүгінде геосаяси пікірталастарда үлкен маңызға ие 
аймақта Қазақстан Германияның жетекші сауда серіктесі болып табылады.

2007 жылы Қазақстан Үкіметі Конрад Аденауэр атындағы Қорға Астанада 
�кілдік ашуды ұсынды. Содан бері біздің қызметіміз екі ел арасындағы тығыз 
және достық қарым-қатынас пен �зара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға 
бағытталған. Біз Kazakhstan Journal of Foreign Studies журналы елдеріміз арасын-
дағы диалогты одан әрі нығайтуға үлкен үлес қосатынына сенімдіміз.

Біз ҚСЗИ директоры Зарема Шаукеноваға, редакция алқасының мүшелеріне 
және авторларға шынайы алғысымызды білдіреміз.

Петер Хефеле, Йоханнес Д. Рай
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РЕСЕЙ МЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 

ЭКОНОМИКА Ж¥НЕ САЯСАТ

Ресей мен Қазақстанның ынтымақтастығы: экономика және саясат

Аңдатпа. Мақалада Ресей мен Қазақстанның эко-
номика мен саясаттың �зара қарым-қатынас мәсе-
лелері сыртқы саясатты талдау әдіснамасын (foreign 
policy analysis) пайдаланып қарастырылады. Сондай-ақ 
синтез және тарихи әдіс қолданылады. Мақалада Ре-
сей-Қазақстан қарым-қатынасының эволюциясы қа-

ҒЫЛЫМИ 
МАҚАЛАЛАР
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дағаланады, ЕурАзЭҚ мен Кеден одағын құру талданады. Қазақстанның осы 
интеграциялық жобаларды құрудағы айрықша р�лі атап �тіледі. Ресей-Қа-
зақстан қатынастарының к�ші-қон �лшемі б�лек талданады. К�ші-қон, бір 
жағынан, елдер арасындағы мәдени және әлеуметтік алмасуға ықпал етеді, 
бірақ сонымен бірге белгілі бір саяси қиындықтар туғызады. Мәтінде сондай-ақ 
Ресей мен Қазақстан арасындағы белгілі бір алшақтықтар талданады. Бірінші 
кезекте, бұл – тарихи жад пен символдық саясаттың мәселелері, сондай-ақ тіл 
саясаты мәселелері. Алайда Ресей мен Қазақстан арасында таза экономикалық 
қайшылықтар да бар. Дегенмен, қарама-қайшылықтарға қарамастан, Ресей 
мен Қазақстанның қарым-қатынасы саясатта да, экономикада да тұрақты не-
гізге ие.

Түйінді с	здер:  сыртқы саясат, Ресей-Қазақстан қатынастары, экономика-
лық ынтымақтастық, интеграциялық жобалар, Кеден одағы, ЕурАзЭҚ.

Кіріспе. Ресей-Қазақстан қатынастары саяси зерттеушілердің, экономистер 
мен тарихшылардың ой-пікіріне негізделген. Ғылыми талқылауда осы тақырып 
бойынша айтарлықтай жұмыс к�лемі бар. Ең алдымен, К.Е. Мещеряковтың 
1990-шы жылдардағы  Ресей-Қазақстан қатынастарының серпінін талдауға ар-
налған мақаласын атап �ткен ж�н [1]. Ұқсас зерттеуді А.В. Белоглазов жүргізді 
[2].  Ресей-Қазақстан қатынастарының экономикалық аспектісін М.А. Поло-
жихина зерттейді [3]. Т.Б. Сарбаев еуразиялық интеграция аясында Ресей мен 
Қазақстанның қарым-қатынасы мәселесін зерттейді.  Ресей мен Қазақстанның 
ғарыш саласындағы  (Байқоңыр ғарыш айлағы) ынтымақтастығын талдайтын 
А.В. Ковалеваның мақаласы ерекше қызығушылық тудырады [4].  Ақырын-
да, пандемияның Ресей-Қазақстан қатынастарына  әсерін И. Ақылбаев баға-
лайды [5]. М. Жанталеева Ресей-Қазақстан әріптестігінің Каспий маңы �ңірін-
дегі тұрақтылыққа елеулі әсерін к�рсетеді [6]. В.Г. Ярославцев экономикалық 
жаңғыртуға баса назар аударады және Ресей-Қазақстан қатынастарын жаңғырту 
императивтеріне сүйене отырып бағалайды [7]. Ақырында, А.М. Шаламова Ре-
сей мен Қазақстанның құқық қорғау саласындағы серіктестігін зерттейді [8]. 

Зерттеу әдістері. Мақалада тарихи әдіс және «сыртқы саясатты талдау» әдісі 
белсенді қолданылады [9]. 

Нәтижелер. Ресей мен Қазақстанды саяси және экономикалық саладағы 
тығыз қарым-қатынас байланыстырады. Елдер Еуразиялық экономикалық ин-
теграция саласында �зара белсенді әрекеттеседі. Қазақстанның бұрынғы Прези-
денті Н.�. Назарбаев 1994 жылы ММУ-да с�йлеген с�зінде жаңа интеграциялық 
бірлестік – Еуразиялық экономикалық одақ құру идеясын ұсынды. Кейіннен 
Назарбаев бұл идеяны бірнеше рет қайталап, оны �з елінде де, халықаралық 
деңгейде де қорғай білді. Қазақстан Президентінің осы ұсынысынан бірнеше 
жыл �ткен соң, Кеден одағын құрудың алғашқы әрекеті жасалды. 1996 жылдың 
ортасына қарай Кеден одағын құратын құжаттар пакеті дайындалды. Алайда та-
раптар арасындағы белгілі бір экономикалық қарама-қайшылықтарға байланы-
сты қол қойылмады – елдер еркін сауда режимінен тарифтік және тарифтік емес 
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�ндірулердің жалпы тізбесін келісе алмады.  
Кеден одағының идеясы 2006 жылы қайта жанданды. Шешім ЕурАзЭҚ 

кеңесінде үш елдің – Ресей, Қазақстан және Белоруссияның қатысуымен Со-
чиде �ткен саммитте қабылданды. Тараптар бірыңғай кедендік тарифті пайда-
лануға және үшінші елдермен сауданы реттеудің бірыңғай шараларын қолдануға 
уағдаласты. Қазақстан Кеден одағын құру идеясын қызу қолдады және осы ин-
теграциялық жобаны құруға дайындық бойынша заңдық және экономикалық 
қиындықтардың бір б�лігін �з мойнына алды. 2009 жылғы қаңтарда Қазақстан 
Парламентінің Сенаты Ресей және Белоруссиямен Кеден одағын құру ж�нін-
дегі келісімдер пакетін ратификациялады. 2009 жылғы мамырда ЕурАзЭҚ Бас 
хатшысы (және Қазақстанның �кілі) Тайыр Мансұров Назарбаевқа үш ел бар-
лық қажетті құжаттардың 90%-ға жуығын келіскенін хабарлады. Сондай-ақ, ол 
қалған құжаттарды келісу бойынша келісс�здер жүріп жатқанын айтты. 

Кеден одағы құрылғаннан кейін Қазақстан осы интеграциялық жобаның 
қызметіне белсенді қатысуын жалғастырды. Тек 2010 жылдан 2012 жылға дейін 
бір тараптан Қазақстан және екінші тараптан Ресей мен Беларусь арасындағы 
тауар айналымы екі есе �сті. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Ресей мен 
Қазақстан арасындағы тауар айналымы 19,6 миллиард долларды құрады. Бұл 
ретте Ресейдің Қазақстанға экспорты 14 миллиард долларды, ал Қазақстанның 
Ресейге импорты 5,56 миллиард долларды құрады. Ресейдің негізгі экспорттық 
баптары – машиналар, жабдық, к�лік құралдары, аппараттар, металдар мен 
олардан жасалған бұйымдар, химия �неркәсібі �німдері, сондай-ақ жануарлар 
мен �сімдіктер �німдері [10]. 

Айта кету керек, ортақ кеден кеңістігін құру бағаның біршама �суіне алып 
келгеніне қарамастан, Кеден одағының идеясы Қазақстандағы қоғамдық пікір 
тарапынан кеңінен қолдау тапты. 2013 жылы жүргізілген әлеуметтік сауалнама-
ның деректері бойынша Қазақстан тұрғындарының 67%-ы Қазақстанның Кеден 
одағына қатысуын оң к�зқараспен бағалады. 

Қазақстанның бұрынғы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан эконо-
микасының міндетті түрде Кеден одағына кірігуіне бірнеше рет назар аударды. 
Мысалы, 2013 жылғы қазанда Астанада Назарбаев Қазақстан Үкіметінің кеңей-
тілген отырысында с�з с�йлеп, Қазақстанның ішкі нарығының к�лемі шектеулі 
екенін атап �тті. Қазақстан экономикасының �су к�зі Кеден одағына кірігу және 
жаңа нарықтарды игеру, нарықтық кеңістікті кеңейту болуы мүмкін, «сондықтан 
біз қазір Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы айтып отырмыз...» [11]. 

Соңғы уақытта Ресей мен Қазақстан арасындағы экономикалық қатынас- тар 
жаңа – к�ші-қон �лшеміне ие болды. Айта кету керек, саяси дискурста к�ші-қон 
мәселесі екіұштылыққа ие. Бірінші кезекте, адамдардың кетуі – Ресей мен Қа-
зақстан арасындағы әлеуметтік-экономикалық дамудағы белгілі бір сәйкессіздік-
тің айғағы (ол бірте-бірте теңеседі, �йткені Қазақстан жан басына шаққандағы 
ЖІ�-нің Ресейден кейінгі екінші к�рсеткішіне орнықты шықты). Екіншіден, 
негізінен, солтүстік және шығыс �ңірлердің тумалары кетеді, бұл Қазақстан-
ның халқы к�п оңтүстік пен елсіз солтүстігі арасында сәйкессіздік туғызады, 
сондай-ақ кететін орыс тілділер мен орыстардың үлесі жоғары. Үшіншіден, Қа-
зақстан Орталық Азияның басқа елдерімен салыстырғанда демографиялық �су-
дің т�мен қарқынымен ерекшеленеді. 1991 жылы Қазақстан халқының саны 16,3 
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миллион адам болса, 2017 жылғы мәліметтер бойынша тұрғындарының саны 18 
миллион адамды құрады. Салыстыру үшін, �збекстанда осы кезеңде халық саны 
19 миллион адамнан 32 миллион адамға дейін �сті. 

Росстаттың мәліметінше, 1997-2015 жылдар аралығында Қазақстаннан Ресей-
ге 1,4 миллион адам келген. Қазақстанға Ресейден 300 мыңға жуық адам к�шіп 
келді. К�ші-қон сальдосы – 1,1 миллион адам – Қазақстан үшін аса сезімтал сан. 
Қазақстан үшін білім беру к�ші-қоны ерекше проблема болып табылады, онда 
жастар Ресейде білім алуға барады, содан кейін сол жерде жұмыс істеуге қалады. 
ЖЭМ мәліметтері бойынша 2015/2016 оқу жылының басында Ресейде 237,5 мың 
шетелдік студент оқыған [13]. Оның 79%-ы – ТМД елдерінің студенттері. Оның 
36%-ы – Қазақстан студенттері. Басқаша айтқанда, қазақстандықтар – РФ-дағы 
әрбір т�ртінші шетелдік студент. 

Бұл ретте к�ші-қон �суінің, с�зсіз,  оң әсері бар – екі мемлекет арасындағы 
мәдени және экономикалық байланыстардың күшеюі.  

ЕАЭО іске қосылғаннан кейін бірден дерлік қол жеткізілген екі елдің ықпал-
дасу деңгейін, мысалы, келесі жағдай к�рсетеді. 2013 жылғы қарашада Ресей мен 
Қазақстан �ңіраралық ынтымақтастық форумы аясында Владимир Путин мен 
Нұрсұлтан Назарбаевтың кездесуі �тті. Мемлекет басшылары екіжақты ынты-
мақтастықты дамыту мәселелері мен проблемаларын, сондай-ақ түрлі интегра-
циялық жобалар шеңберіндегі �зара іс-қимыл мәселелерін талқылады. Оның 
ішінде, отын-энергетика, ғарыш, атом және ауыл шаруашылығы салаларындағы 
әріптестікті кеңейту мәселелері к�терілді. Владимир Путин форумның Ресей мен 
Қазақстан арасындағы серіктестікті нығайту үшін маңыздылығын атап �тті. �з 
кезегінде, Назарбаев �неркәсіптік кооперация Ресей мен Қазақстан арасындағы 
ынтымақтастықты дамытудың негізгі бағыты болып табылатынын атап �тті. Ол 
екі елден – тау-кен металлургия кешені, уран және химия �неркәсібінен табыс- 
ты бизнес кооперациясының мысалдарын келтірді. Мәселен, Қостанай облысы 
Ресейдің металлургиялық кәсіпорындарына шекемтастар жеткізеді, ал Павлодар 
облысы алюминий шикізатын жеткізеді. Назарбаев «Евраз Холдинг» ресейлік 
компаниясы Қостанайда прокат зауытының құрылысын аяқтап жатқанын атап 
�тті.  Назарбаев атаған зауыт 2013 жылғы желтоқсанда іске қосылып, 2014 жылы 
«Жыл жобасы» номинациясында «Алтын Гефест» сыйлығына ие болды [14]. На-
зарбаев сол кезде Қазақстан аумағында жалпы сомасы 6 миллиард доллар бо-
латын 50-ден астам ресейлік-қазақстандық жоба іске асырылғанын немесе іске 
асыру жоспарланғанын мәлімдеді. Сонымен қатар, ол қосылған құны жоғары 
�ндірісті дамытудың маңыздылығын атап �тті. 

Мемлекет басшылары белгілеген �неркәсіптік ынтымақтастық бағыты белсен-
ді іске асырылды. 2013 жылғы желтоқсанда Мәскеуде еуразиялық технологиялық 
платформаларды қалыптастыру ж�ніндегі жұмыс тобының екінші отырысы �тті. 
Отырыс барысында 2013 жылы технологиялық платформаларды қалыптастыру-
дың бірінші кезеңінің қорытындылары шығарылып, 2014 жылы оның жұмысын 
одан әрі ұйымдастыру қаралды. Еуразиялық технологиялық платформалар шең-
берінде бірлескен жобаларды қаржыландырудың ықтимал тетіктерін құру талқы-
ланды. Сондай-ақ ресейлік және қазақстандық технологиялық платформалар 
негізінде басқа бағыттарды қалыптастыру ж�нінде шешім қабылданды. 

Бірқатар мән-жайларға байланысты Ресей мен Қазақстан үшін қалыптасқан 
қиындықтарға қарамастан: энергия тасымалдаушыларға бағаның т�мендеуі, 
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санкциялар мен қарсы санкциялар, жаһандық корона дағдарысы – екі экономи-
каның бұрын қол жеткізілген �зара іс-қимыл деңгейі сақталып отыр. 

Қазіргі уақытта тараптар экономикалық ынтымақтастықты белсенді дамытуда. 
2021 жылдың қорытындылары бойынша Ресей мен Қазақстан арасындағы тауар 
айналымы 23 миллиард долларды құрауы мүмкін, бұл пандемияға дейінгі кезең-
дегі цифрлардан асып түседі [15]. Ресей тауар айналымы (20%) және Қазақстанға 
импорт (34%) бойынша бірінші орында. Сондай-ақ Ресей қазақстандық экспорт 
құрылымында үшінші орын алады. 

2019 жылғы деректер бойынша Ресей Қытай, Швейцария, АҚШ және Ни-
дерландымен қатар тікелей инвестициялар к�лемі бойынша Қазақстан эконо-
микасының үздік-5 инвесторының қатарына кіреді [16]. Қазақстанда капиталда 
Ресейдің қатысуымен 7 мыңнан астам кәсіпорын және 3 мыңнан астам ресей-
лік-қазақстандық бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Қазақстанда ресейлік ірі 
компаниялар – Росатом, Роснефть, Газпром, Лукойл, Сбер, Русал, Северсталь, 
Мечел, ВТБ және т.б. мемлекеттік корпорациялар жұмыс істейді.

Отын-энергетика саласындағы ынтымақтастық барынша тығыз дамуда.  Ре-
сейлік мұнай-газ корпорациялары Теңіз, Қарашығанақ және Королевское кен 
орындарын игеруге қатысады. Қазақстандық мұнайдың ¾ б�лігі Ресей арқылы 
экспортқа шығарылады. �з кезегінде, Қазақстан арқылы Ресей мұнайының ҚХР-
ға транзиті �теді. Лукойл компаниясы мен қазақстандық ҚазМұнайГаз корпора-
циясы арасында Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан «�л-Фа-
раби» кен орнын игеруге қатысты келісімге қол қойылды.

Бұл ретте Қазақстанның Ресеймен сыртқы сауда балансында теріс сальдо сақта-
лып отыр. Бұл – ортақ нарықтар пайда болғаннан кейін туындаған ұзақ уақытқа 
созылған мәселе. Жағдайды теңестіру үшін Қазақстан Ресей Федерациясына ауыл 
шаруашылығы �німдерінің экспортын ұлғайтуы мүмкін. Кеден одағы құрылған-
нан кейін туындаған тағы бір проблема бірқатар тауарларға бағаның �суі болды.

Белсенді инвестициялық ынтымақтастық жалғасуда. 2020 жылдың 9 айын-
да ресейлік инвесторлар Қазақстанда 100 миллион долларлық жобаларды жүзеге 
асырды. Жүзеге асырылған жобалардың ішінде Весенне-Аралчинское кен орнын-
да жерасты мыс-мырыш кенішінің құрылысын б�лек атап �ткен ж�н. Сондай-ақ, 
«Хевел» компаниялар тобының қуаттылығы 100 МВт күн электр станциясының 
құрылысын атап �ту керек. 

2020 жылдың шілдесінде Еврохим компаниясы жылына 1 миллион тонна 
тыңайтқыш �ндіретін минералды тыңайтқыштар зауытын салу туралы үкімета-
ралық келісімге қол қойды. Жобаға салынған инвестиция 1,2 миллиард доллар-
ды құрайды. Петербург трактор зауыты Қостанай трактор зауытының базасында 
«Кировец» тракторларының �ндірісін жолға қоюда. 2025 жылға қарай Қостанай 
трактор зауыты жылына 3 мыңға дейін трактор шығара алады.

2020 жылдың қыркүйегінде KamLitzKZ шойын құю зауытының құрылысы 
басталды. Бұл – ресейлік КамАз компаниясының жобасы, инвестиция к�лемі 200 
миллион долларды құрайды.

Ақырында, Татнефть және Аллюр қазақстандық компаниялар тобы Қа-
зақстанда шина шығаратын бірлескен кәсіпорын құруға келісті.

�з кезегінде, Қазақстанның инвесторлары Ресей экономикасының �ндіруші 
және �ңдеуші �неркәсіп, А�К, тамақ �ндірісі, қонақ үй бизнесі және логистика 
сияқты салаларына инвестиция салуда. Мысалы, 2018 жылы KAZ Minerals ком-
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паниясы «Баимская» мыс кен орнын 900 миллион долларға сатып алды. Жобаға 
жалпы инвестиция 6 миллиард долларға дейін жетеді деп болжануда.

Ресей мен Қазақстан арасындағы әлеуметтік-экономикалық ынтымақтастық 
�ңірлік деңгейде де дамып келеді. Бірінші кезекте, әңгіме шекара маңы ынты-
мақтастығы туралы болып отыр. Ресей мен Қазақстан әлемдегі ең ірі құрлықтық 
шекараға ие, оның ұзындығы 7500 км-ден асады (АҚШ-Канада шекарасынан 
кейінгі екінші шекара, бірақ ол оңтүстікте де, Аляскада да жүреді). 

Шекара маңындағы �зара қарым-қатынасты құқықтық реттеу Ресей Феде-
рациясы мен Қазақстан Республикасының шекара маңындағы облыстарының 
ынтымақтастығы туралы 1995 жылғы 26 қаңтардағы келісімге қол қоюдан баста-
лады. Бұдан әрі шекара маңы ынтымақтастығының ең маңызды аспектілері 
Шекара маңы ынтымақтастығының 1999-2007, 2008-2011, 2012-2017 жылдарға 
арналған бағдарламалары, 2005 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан-Ресей мемле-
кеттік шекарасы туралы ҚР мен РФ арасындағы шарт, Ресей мен Қазақстанның 
гуманитарлық саладағы ынтымақтастық бағдарламасы сияқты құжаттарда бел-
гіленді [17]. Шекара маңы ынтымақтастығының жаңа тұжырымдамасына 2019 
жылы қол қойылды [18]. Айта кету керек, Ресей мен Қазақстан арасындағы ше-
кара маңы ынтымақтастығы қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де дамып келеді. 
Мәселен, 2013 жылғы желтоқсанда Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі 
Мәскеу облысымен шарт жасасты, оған сәйкес Мәскеу облысы қазақстандық 
ауыл шаруашылығы �ндірушілері үшін логистикалық орталықтар салу үшін жер 
учаскелерін б�леді. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов қазіргі уақытта Оңтүстік 
Қазақстандағы ауыл �німдерін �ндірушілердің басты мәселесі �ндіріс емес, 
�німді тиімді бағамен сату екенін атап �тті. Сондықтан әкімдік Кеден одағы ая-
сында іскерлік байланыс орнату жұмыстарын жүргізді. Екатеринбург пен Сібір-
де логистикалық орталықтар құрылысы жоспарланды.

2010 жылы Челябі облысы мен Қазақстан арасында жол құрылысы басталды. 
Алайда, Қазақстанның Кеден одағына кіруінің арқасында құрылыс жеделдеді. 
Бастапқыда Андреевский елді мекеніне дейін жол тарту жоспарланды (ұзын-
дығы – 14 шақырым). Бірақ кейінірек Қазақстан шекарасына дейін асфальт-
талған тас жолын салу туралы шешім қабылданды (ұзындығы – 27 шақырым). 
Жобаға салынған инвестиция 100 миллион рубльді құрады.

Алтай �лкесі мен Қазақстан арасында ынтымақтастық артып келеді. Жалпы 
шекара 800 шақырымнан асады, сондықтан Алтай мен Қазақстан арасындағы 
экономикалық байланыстар нығайып келеді. 2013 жылы Алтай �лкесінде Қа-
зақстан капиталының қатысуымен 15 компания жұмыс істеді. Бұл ретте Алтай 
�ңірінің экономикасына жалпы шетелдік инвестициялардағы қазақстандық 
капиталдың үлесі 36%-ды құрады. �з кезегінде, Қазақстанға Алтай �лкесінен 
экспортталатын барлық машина жасау �німінің 60%-ы келді [19]. Кедендік 
бақылауды алып тастағаннан кейінгі бірінші жылы Алтай �лкесі мен Қазақстан 
арасындағы тауар айналымы 10%-ға артқанын атап �ткен ж�н.

Осы орайда Алтай �ңірінің үш шекаралас ауданының Шығыс Қазақстан об-
лысының Шемонаиха ауданымен ынтымақтастық туралы шартқа қол қоюы маңыз-
ды оқиға болды [20]. Бұл келісім муниципалитеттердің қарым-қатынасын жаңа 
деңгейге к�теруге мүмкіндік береді. Шарттар аясында ағаш �ңдеу �неркәсібінде, 
ауылшаруашылық секторда және агро�неркәсіптік кешенде бірлескен кәсіпо-
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рын құру жоспарланған болатын. Сондай-ақ, осы аумақтарға туристерді тарту 
бойынша жұмысты жандандыру жоспарланды.

Ресей мен Қазақстанның қауіпсіздік саласында тығыз ынтымақтастығы бар. 
Екі ел де ҰҚШҰ мүшесі болып табылады, оның үстіне қазақстандық тараптың 
ұсынысы бойынша жақында ҰҚШҰ Бас хатшысының ротациялық тағайында-
луы енгізілді (бұған дейін Бас хатшы болып Ресей �кілі Николай Бордюжа таға- 
йындалды). АҚШ-тың Ауғанстаннан кетуі және осы елдегі тұрақсыздық Ресей 
мен Қазақстанның әскери-саяси �зара іс-қимылының �зектілігін екіжақты не-
гізде де, ҰҚШҰ шеңберінде де арттырады.

Сонымен қатар Ресей мен Қазақстан арасында белгілі бір қарама-қай-
шылықтар бар, оларды әзірге шешу мүмкін емес. Біріншіден, екі елдің экономи-
калық модельдері ұқсас екенін атап �ткен ж�н, яғни ҚХР мен ЕО нарықтарын-
да олар серіктес емес, бәсекелес ретінде әрекет етеді. Экономикалық модельдің 
ұқсастығына байланысты Ресей мен Қазақстанда бір-бірін толықтыра алатын 
сегменттер жоқ. Бұл ретте к�мірсутектер нарығы туралы ғана емес, шикізаттық 
емес экспорт туралы да с�з болып отыр. Ресейлік және қазақстандық компания- 
лар бірдей нарықтық тауашалар үшін күреседі. Бұл бәсекелестік елдер арасын-
дағы �зара түсіністіктің �суіне ықпал етпейді.

Екіншіден, Ресей мен Қазақстанда қандай да бір тарихи оқиғалардың (мыса-
лы, 2014 жылғы наурыз оқиғаларының) идеологиясы мен оларды бағалауға қатыс- 
ты әр түрлі к�зқарастар бар. Қазақстан �зін американдыққа қарсы риторикадан 
алшақтатуға тырысады және Ресейдің сенімді экономикалық серіктесі бола оты-
рып, бұл ретте �зінің сыртқы саяси басымдықтары бар егемен мемлекет екенін 
к�рсетуге тырысады. Айта кету керек, Қазақстанда (әсіресе, жастар арасында) 
ұлттық-патриоттық идеология танымалдығы арта түсуде. Бұл дегеніміз, символ-
дық саясат, тарихи жад, идеология және т.б. туралы қызу пікірталастар жүретінін 
мегзейді. Мемлекеттік Думаның депутаты Вячеслав Никоновтың «Қазақстан ау-
мағы – Ресей тарапынан үлкен сыйлық» деп мәлімдеген с�здерін мысал ретінде 
келтіруге болады [21]. Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Ресей дипломат-
тарына наразылық нотасын табыс етті, ал Қазақстан Президенті Тоқаев «Егемен 
Қазақстан» журналында Никоновтың позициясын сынаған мақала жариялады. 
Мұндай шүйлігу болашақта күшейе түсетін сияқты. Сонымен қатар, тарихи жад 
мәселелері ұлтшылдық картаны ойнағысы келетін саяси популистердің қолында 
қару болады деген қауіп бар.

Бұл даулардың жеке �лшемі – тіл саясаты. Бір жағынан, Қазақстан пост-
кеңестік кеңістікте халық арасында орыс тілін барынша меңгерген елдердің бірі 
болып табылады. Халық санағының деректері бойынша, Қазақстан халқының 
80%-ы орыс тілінде с�йлейді [22]. Сонымен бірге орыс тілінде оқитын оқушылар 
саны артуда. Егер 2013-2014 оқу жылында олардың саны 808 мың болса, 2020-
2021 оқу жылында бұл к�рсеткіш 1 миллионды құрады [23]. Осыған қарамастан, 
Қазақстан Үкіметі қазақ тілін латын графикасына ауыстыру бағытын �ткізуде. 
Қазақстанның мемлекеттік органдарындағы құжат айналымының 90%-дан аста-
мы қазақ тілінде. Осылайша, Қазақстан �зінің тәуелсіз тіл саясаты бар егемен 
мемлекет екенін атап к�рсетеді. �з кезегінде, Ресейдегі к�птеген сарапшылар 
қазіргі уақытта елдегі тілдік жағдай туралы сыни пікір білдіруде.
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Қазіргі уақытта геосаяси тұрғыдан алғанда Қазақстанның сыртқы саясаттың 
к�п векторлығына деген қызығушылығының және осы екі құрлықтық державаға 
АҚШ-тың (олардың ұжымдық Батыс тұлғасындағы одақтастарымен бірге) �сіп 
келе жатқан текетіресі жағдайында Ресей мен Қытайдың Орталық Еуразиядағы 
артып келе жатқан ықпалының арасында белгілі бір қайшылық бар. Алайда Қа-
зақстан бұрын �зінің сыртқы саясатының әр түрлі векторларын теңдестіре білген 
(мысалы, Нұр-Сұлтан Ресей мен Түркия арасында тиімді делдал болды, Украина 
мәселесі бойынша Мәскеу мен ұжымдық Батысқа �зінің делдалдық қызметтерін 
ұсынды және т.б.). Үлкен дипломатиялық тәжірибесі бар Президент Тоқаевтың 
сайлануы әлемдік саясаттағы �сіп келе жатқан белгісіздік пен турбуленттілік 
жағдайында Қазақстанның к�п векторлы саясатты тиімді іске асыруды жалғас- 
тыруының кепілі бола алады. 

Ресейде к�птеген сарапшылар қазақстандық элита ұрпақтарының ауысуы Ре-
сей-Қазақстан қатынасындағы к�птеген жетістіктердің жоғалуына әкеледі деп 
қауіптенеді. Алайда, Қытай мен АҚШ қарым-қатынасында қалыптасқан геосая- 
си жағдайды, сондай-ақ Орталық Азияда �сіп келе жатқан тәуекелдерді ескере 
отырып, қазір Қазақстан-Ресей қатынастарын сақтау мен дамытуға балама жоқ 
сияқты.

Қорытынды. Қорытындылай келе, әлемдік саясаттың шиеленісуі жағда- 
йында Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасы жоғары тұрақтылықты сақтап 
отырғанын атап �ткен ж�н. Оларда қуатты экономикалық негіз және Орталық 
Еуразиядағы халықаралық қатынастар құрылымымен байланысты қомақты гео- 
саяси құрамдас б�лік бар. Экономикаға, тілге, тарихқа, демографияға, к�ші-
қонға және т.б. байланысты проблемалар жеткілікті, оларды к�пжақты да, 
екіжақты да сипаттағы �зара іс-қимылдың к�птеген нысандары шеңберінде 
шешуге болады. 
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ПЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ 

ЕКІЖАҚТЫ ҚАТЫНАСТАР

Аңдатпа. Қазақстан тәуелсіздік пен ұлттық егемендікке 
ие болғаннан кейінгі үш онжылдық ішінде Америка Құра-
ма Штаттары мен Қазақстан тұрақты және �зара тиімді 
екіжақты қарым-қатынасты сақтап қалды. Сыртқы сая-
сат, әдетте, халықаралық қатынастардың кең ауқымында 
жүзеге асырылады. Алайда, бұл мақала мемлекеттер ара-
сындағы екіжақты қатынастарды тар салада талдаумен 
әдіснамалық түрде шектеледі. АҚШ-тың Қазақстанға 
қатысты саясатының т�рт хронологиялық кезеңі дәлелді 
түрде болжанады: қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан ке- 
йінгі импульс; 2001 жылғы 11 қыркүйектегі оқиғалардан 
кейінгі кезең, позицияның жаһандық �згеруі және ре-
сурстарды жаһандық қайта б�лу. Қазақстанның Құрама 
Штаттарға қатысты сыртқы саясатының т�рт дәлелді ке-
зеңі де болжанады: ден қою және қалпына келтіру; ұлттық 
қалпына келтіру; позициялардың халықаралық �згеруі 
және теңгерімді қалпына келтіру. Екіжақты бағыттылық 
екі елдің сыртқы саяси басымдықтарын айқындайды. Осы 
әдіснамалық құралды пайдалана отырып қаралған тарихи 
кезеңдер АҚШ-тың халықаралық қауіпсіздік саласын-
дағы жоғары басымдығын және Қазақстанның егеменді-
гін нығайтудағы жоғары басымдығын к�рсетеді.  Екі елдің 
саяси мотивтері мүлдем �згеше болды, бірақ айтарлықтай 
толықтыруды қамтамасыз етті. Осы мақалада болашақта 
осындай тепе-теңдікке қол жеткізу мүмкіндігі мәселесі 
к�теріледі.    
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Түйінді с	здер: Американдық сыртқы саясат; Қазақстанның сыртқы саясаты; 
дипломатия; әлемдік тәртіп; екіжақты қарым-қатынас; халықаралық қауіпсіздік; 
к�п векторлы сыртқы саясат.

КІРІСПЕ. ҮШ ОНЖЫЛДЫҚ ТҰРАҚТЫ ҚАТЫНАСТАР 
АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қарым-қатынасты �зара маңызды деп 
сипаттауға болады. Вашингтонның к�зқарасы бойынша, АҚШ-тың Қазақстанмен 
қарым-қатынасы бірнеше себептерге байланысты маңызды. Қазақстан маңыз- 
ды геостратегиялық жағдайға ие. Қазақстан табиғи ресурстардың ірі �ндірушісі 
мен экспорттаушысы, әлемдегі жетекші мұнай �ндірушілердің бірі және әлемде-
гі ең ірі уран �ндірушісі болып табылады. Қазақстан кеңес дәуіріндегі ядролық 
арсеналдан бас тартуда теңдесі жоқ к�шбасшы және ядролық қаруды таратпау 
ж�ніндегі кейінгі шараларда әлемдік к�шбасшы болды.  Қазақстан саясаттың жеті 
негізгі басымдығын: ұлттық қауіпсіздікті; ішкі саяси тұрақтылықты; нарықтық 
экономикаға негізделген экономикалық �суді; денсаулық сақтау мен білім беруді 
жақсартуды; энергияны тиімді пайдалануды; к�лік пен байланыс салаларын жақ-
сартуды; мемлекеттік басқаруды кәсібилендіруді қабылдап және �те тиімді іске 
асыра отырып, саяси жаңғырудың алғашқы және маңызды жақтаушыларының 
бірі болды [1]. Қазақстан �те табысты дипломатиялық әлеуетті дамытты.

Қазақстан тұрғысынан алғанда, Америка Құрама Штаттары бірқатар халық- 
аралық институттар желісінде тұрақтандырушы күш ретінде маңызды р�л атқар-
ды. Ондаған жылдар бойы Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең ірі ұлттық 
экономикаға жауап берді және шикізаттан бастап озық технологияларға дейін 
тауарлар мен қызметтердің кең спектрін ірі �ндіруші, тұтынушы, импорттаушы 
және экспорттаушы болды. Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең үлкен әскери 
шығындарды қолдады, негізгі халықаралық институттардың, соның ішінде Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының жетекші мүшесі болды. 

Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең ірі қауіпсіздік альянсында, НАТО-да 
жетекші р�л атқарды, сонымен қатар басқа ұқсас аймақтық халықаралық қа-
уіпсіздік коалицияларында басты р�л атқарды.

Осы және басқа да себептерге байланысты Құрама Штаттар да, Қазақстан да 
АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қарым-қатынасты аса маңызды деп са-
нады және санайды. АҚШ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас Қазақстан 
тәуелсіздік алғаннан кейін к�п ұзамай пайда болды және үш онжылдық бойы 
тұрақты әрі �зара тиімді күйде қала берді. Бірақ 2021 жылы әлем 1991 жылмен са-
лыстырғанда мүлдем басқаша к�рінеді. КСРО ыдырағаннан кейін қалыптасқан 
«кво мәртебесі» күмәндану мен �згерту амалына ұшырауда. �лемдік тәртіп �зінің 
табиғаты бойынша к�п полярлы, бірақ қазіргі кездегі келіспеушіліктер деңгейі 
соңғы үш онжылдыққа қарағанда әр түрлі болуы мүмкін. Ресей Федерациясы 
мен Қытай Халық Республикасының жаһандық деңгейде �сіп келе жатқан ықпа-
лы к�пжақты қатынастарға және соның салдарынан к�птеген елдер арасындағы 
екіжақты қатынастарға қатысты жаңа мәселелерді к�тереді. Жаңа технологиялар-
дың, әсіресе кибернетикалық ақпарат пен автоматтандырылған қару-жарақ жүйе-
лерінің пайда болуы бұрынғы күштердің арақатынасын �згертеді.



27KAZAKHSTAN  JOURNAL 
OF FOREIGN STUDIES

К	п полярлы әлемдегі АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қатынастар

Тез �згеретін халықаралық жүйеде геостратегиялық тірек нүктесінде бола оты-
рып, Қазақстан орталық орынға ие және таяу жылдары ол жаһандық ауқымда аса 
маңызды р�л атқарады деп күтуге болады. Қазақстанның 2020-2030 жылдарға ар-
налған сыртқы саясатының тұжырымдамасы халықаралық қауіпсіздік жағдайла-
рының тез �згеруіне байланысты туындайтын сын-қатерлерді нақты айқындай-
ды. «Қазақстанның сыртқы саясаты тұжырымдамасында» к�пжақты қауіпсіздік 
институттарының функционалдығын т�мендету және алдын алу дипломатиясы 
мен жанжалдарды реттеу тетіктерінің тиімділігін т�мендету туралы айтылады. 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық қоғамдастыққа туын-
дайтын осы проблемаларды шешуге қабілетті саясатты қалыптастыру туралы ой-
лануды ұсынды [2].  

Осы құжаттың шеңберінде автор халықаралық қауіпсіздік саласындағы проб- 
лемалардың кейбір аспектілеріне назар аударуды ұсынады. Мұнда қолданылатын 
әдістемелік құрал сыртқы саясат туралы ақпараттың кең спектрін әдейі шектей-
ді және Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан арасындағы екіжақты қаты-
настарға ерекше назар аударады. Мақалада осы тәсілде қолданылатын әдістеме 
қысқаша түсіндіріледі. Содан кейін мақала Қазақстанды бейбітшілікке, �ркендеу-
ге және �зінің ұлттық егемендігін нығайтуға бейілді жаңа қалыптасып келе жатқан 
мемлекет ретінде қарастыратын Вашингтонның к�зқарасы тұрғысынан АҚШ сая- 
сатын сипаттауға к�шеді. Келесі б�лім Қазақстан астанасы – Нұр-Сұлтан қала-
сының саяси р�ліне арналған (саяси шешімдер қабылдау орталығы ретінде – ред. 
ескерт.). Бұл б�лімде Нұр-Сұлтанның мақсаттары мен міндеттеріне баса назар 
аудара отырып, Америка Құрама Штаттарына қатысты жүргізіліп жатқан саясат 
талданады. Осы сауалнама негізінде құжатта екі елдің саясатын анықтайтын фак-
торлар әр түрлі болды, бірақ бір-бірін толықтырды деген қорытынды жасалды.  

Екіжақты қатынастарға баса назар аудару АҚШ пен Қазақстан арасындағы 
қатынастарға қатысты кейбір маңызды тұжырымдарға әкеледі. Тек екіжақты қа-
рым-қатынастарға назар аудара отырып, АҚШ пен Қазақстанның халықаралық 
қатынастарына қатысты дәстүрлі емес пайымдар жасауға болады. Екі маңызды 
тұжырым бой к�тереді: біреуі Вашингтонның уәждемесі тұрғысынан, екіншісі 
Нұр-Сұлтанның уәждемесі тұрғысынан.   

К�птеген жылдар бойы Қазақстанға қатысты американдық сыртқы саясатты 
зерделейтін талдаушылар мен журналистерде АҚШ саясаты Қазақстанның жетек-
ші шетелдік инвесторы – Chevron америкалық корпорациясының немесе ұлттық 
тәуелсіздіктің алғашқы күндерінде Қазақстанның минералдық байлықтарына қол 
жеткізуді іздеген АҚШ-та орналасқан к�птеген басқа коммерциялық корпорация- 
лардың коммерциялық мүдделерін басшылыққа алды деген пікір қалыптасты. 
Талдау үстірт риторикалық мәлімдемелерге қарамастан, АҚШ-тың Қазақстанға 
қатысты саясаты жиі халықаралық қауіпсіздік тұрғысынан айқындалғанын к�р-
сетеді. АҚШ-тың мұнай және минералдық секторлардағы коммерциялық мүд-
делері, сондай-ақ американдық экспортты ілгерілетуге үнемі қамқорлық жасау 
АҚШ-тың Қазақстанға қатысты саясатының маңызды элементі болды, бірақ олар 
әрқашан артта қалды немесе екінші дәрежелі ұстанымға ие болды. Американдық 
коммерциялық мүдделер ешқашан АҚШ-тың Қазақстанға қатысты саясатының 
жетекші элементі болған емес. Бірінші орында әрқашан халықаралық қауіпсіздік 
мүдделері болды. 
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Нұр-Сұлтанның Құрама Штаттармен екіжақты қарым-қатынасының уәждері 
тұрғысынан алғанда, тәуелсіздігінің алғашқы үш онжылдығы ішінде Қазақстан-
ның ұзақ мерзімді гүлденуі қазақ ұлттық саясатының басты мақсаты болды. 
Бірақ бұл мақсатқа Қазақстан ұлттық егемендікті қамтамасыз етуде және қолдау-
да табысқа жеткен жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Қазақстанның ұлттық 
егемендігіне қол жеткізу және оны нығайту Қазақстанның ұлттық �ркендеуінің 
қажетті шарты болып табылады.  

ЕКІЖАҚТЫ ҚАТЫНАСТАР – ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
«ЖІҢІШКЕ ҚЫЗЫЛ БЕЛДЕУІ»
Мемлекеттер арасындағы екіжақты қатынастар қазіргі әлемдегі �зара іс-қимыл-
дың және халықаралық қоғамдастықтағы қарым-қатынастың ең тікелей және 
дәйекті нысандарының бірі болып табылады. «Халықаралық қоғамдастықтың» 
дәстүрлі анықтамасы Біріккен Ұлттар Ұйымына (БҰҰ) мүшелікті білдіреді.  
БҰҰ-да 193 мүше мемлекет тіркелген. Бұл мемлекеттер бір-бірімен, сондай-ақ 
жеке ұйымдармен және үкіметтік емес ұйымдармен екіжақты негізде, сондай-ақ 
басқа мемлекеттермен жеке және ұжымдық, к�пжақты диалог мәнмәтінінде не-
месе к�пжақты ұйымдар мәнмәтінінде тікелей �зара іс-қимыл жасайды.

Тікелей екіжақты қатынастар мемлекеттер арасындағы �зара іс-қимылдан 
тұрады. Бұл —  мемлекеттер �здерінің мүдделерін басқа субъектілердің делдал 
болуынсыз немесе араласуынсыз білдіретін негізгі арна. Екіжақты қатынастар-
дың бірінші мақсаты —  олардың серіктестерінің мүдделері мен мүмкіндіктерін 
үйлестіру. Екіжақты қатынастардың мақсаты халықаралық қатынастардың бір 
мемлекеттің ұлттық мүдделеріне толық сәйкес келуіне қол жеткізу болып табы-
латыны дұрыс емес. Халықаралық қатынастардың маңызды аспектілері тұрақты 
негізде басқа к�пжақты арналар немесе форумдар арқылы қарастырылады. Кей-
де екіжақты қатынастар �зара әрекеттесудің басқа формаларымен немесе арна-
ларымен салыстырғанда қосалқы р�л атқарады. Екіжақты пікірталастар бары-
сында қаралмайтын шешімдер қабылдауда басымдықтар жиі туындайды. Кейде 
үшінші тараптармен қарым-қатынас екіжақты қатынастардан басым болады.  
Шынында да, кейде нәтижелер екіжақты арнаны жоққа шығаратын, т�мен-
дететін немесе мүлдем елемейтін факторлармен анықталады. Бірақ бұл диалог 
ретінде екіжақты қатынастардың ерекше р�лін т�мендетпейді.  

Келісс�здер үстелінде бір-біріне қарама-қарсы отырып, екіжақты диалогта 
әрбір тарап �з пікірін білдіріп, �з ұлттық ниетін танытып, ұлттық мүмкіндіктерін 
сипаттап және �зінің ұлттық  мүдделеріне сүйене отырып, мақсаттар мен мін-
деттерін тұжырымдай алады. Сонымен қатар, әр тарап үстелдің екінші шетіндегі 
серіктесінің мүмкіндіктері мен ниеттерін бағалай алады. Сыртқы саяси шешім-
дер қабылдау, с�зсіз, рефлексивті болып табылады, �йткені мемлекеттердің �з 
мүмкіндіктері, ниеттері мен стратегиялары бар, бірақ олар ешқашан тек �з қа-
лауы бойынша шешім қабылдамайды; олар әрқашан �здерінің әрекеттері серік-
тестің іс-әрекеттеріне қалай сәйкес келетіндігі негізінде шешім қабылдайды [3]. 
Екі аспект — мүмкіндіктер мен ниет — екіжақты пікірталастың жетекші фактор-
лары.  

Бұл, әрине, практикалық сұрақтар туғызады: Қазақстанның жаңа тәуел-
сіз мемлекет ретінде қалыптасуы кезінде халықаралық жүйеде істердің басым 
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К	п полярлы әлемдегі АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қатынастар

жағдайы қандай болды?  Америка Құрама Штаттарының мақсаттары мен сая-
саты қандай болды? Олар соңғы үш онжылдықта қалай дамыды?  Осы кезең-
дегі Қазақстанның мақсаттары, саясаты мен жетістіктері қандай болды? Олар 
�згермелі халықаралық жүйеде қалай �згеріп, дамыды?  Бұл жалпы ескертулер 
болашақ екіжақты қатынастар үшін нені білдіреді?  

АҚШ-ТЫҢ ҚАЗАҚСТАНҒА ҚАТЫСТЫ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ
Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан Республикасы 1991 жылғы 16 желтоқ-
санда екіжақты әріптестіктің негізін салып, сонымен бірге, бүкіл әлем бойынша 
басқа елдерге Қазақстанды халықаралық қоғамдастықтың жеке, тәуелсіз және 
егемен мүшесі ретінде қабылдағаны туралы белгі бере отырып, толыққанды дип- 
ломатиялық қатынастар орнатты. АҚШ Мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер 
Қазақстанға 1992 жылдың басында келіп, Американың Қазақстандағы рефор-
малар бағдарламасына бейілділігін атап �тті. 1992 жылы қаңтарда Вашингтонда 
�ткен жаңа тәуелсіз мемлекеттерге к�мек к�рсету ж�ніндегі үйлестіру конфе-
ренциясында АҚШ президенті Джордж Буш: «Орталық Азияда Президент На-
зарбаев реформалар үшін күресті басқарады,» – деп атап �тті. АҚШ Конгресі 
тәуелсіз Қазақстанға қаржылық қолдау к�рсететін жаңа заңнаманы жедел қол-
дады1. АҚШ 1992 жылғы наурызда Алматыда дипломатиялық �кілдікті құрды 
және к�п ұзамай Орталық Еуразия аймағындағы ең ірі және ең ықпалды АҚШ 
елшілігін ашты2. Алматы тез арада әлемнің барлық ірі елдерінің елшіліктері ор-
наласқан аймақтағы ең маңызды дипломатиялық орталыққа айналды. 

АҚШ үкіметі Қазақстанмен ашық қарым-қатынас орнатып, АҚШ-тың сая-
саты, мүдделері мен мақсаттары туралы жария ақпаратты тұрақты түрде беріп 
отырады. Қазіргі уақытта АҚШ-тың Қазақстанға қатысты екіжақты саясатының 
экономикалық және саяси аспектілерін егжей-тегжейлі сипаттайтын к�птеген 
есептер ашық түрде қолжетімді3. Сол сияқты, C5+1 стратегиясы, АҚШ-тың 
Орталық Азияға арналған стратегиясы (2015) және «Америка Құрама Штатта-
рының Орталық Азия үшін 2019-2025 жылдарға арналған стратегиясы» тәрізді 
�ңірлік серіктестер мәнмәтінінде АҚШ-тың Қазақстанға к�зқарасы баяндалған 
құжаттар да қолжетімді [4].

1 Бұрынғы Кеңес Одағын қарусыздандыру туралы 1992 жылғы заң, 22 U.S.C. 68 §§ 5901-5931, бұрынғы Кеңес Одағымен қарусыз- 
дану әрекеттерін үйлестіру үшін жасалған Америка Құрама Штаттарының Федералды заңы. 1993 қаржы жылына арналған 
ұлттық қорғанысты санкциялау туралы заң деп аталатын бұл заң Америка Құрама Штаттарының Қорғаныс министрлігіне 
қару-жарақты қайта жабдықтау, химиялық қарусыздандыру және таратпау бастамаларын қолдау үшін заңнамалық өкілет-
тіктер берді.
2 1992 жылы қала қазақ тілінде жазылуына сәйкес өз атауын «Алматы» деп өзгертті.
3 АҚШ саясаты негізінен және федералды нормативтік мәртебеге сәйкес нарықтық жағдайлар мен адам құқықтары сияқты 
салалардағы маңызды саяси жағдайлар мен іс-әрекеттер туралы мерзімді есептер дайындайды. Соңғы жария есептерге 
«2021 жылғы қаржылық ашықтық туралы есеп: Қазақстан»; «2021 жылғы инвестициялық ахуал туралы мәлімдемелер: 
Қазақстан»; «2021 жылғы адам саудасы туралы есеп: Қазақстан»; «2020 жылғы халықаралық діни сенім бостандығы туралы 
есеп: Қазақстан»; «2020 жылғы адам құқықтары саласындағы практика туралы елдік есептер: Қазақстан» және «Есірткі 
және құқық қорғау органдары халықаралық істері жөніндегі бюро: Қазақстан бойынша түйіндеме» кіреді. Қазақстанға қатыс- 
ты осы және басқа да көптеген есептерді АҚШ Мемлекеттік департаментінің веб-сайтынан және АҚШ Елшілігінің веб-сай-
тынан табуға болады. Үкімет дайындаған нақты елдер туралы барлық есептердің мақсаты - АҚШ Конгресінің мүшелерін, 
сондай-ақ жұртшылықты салыстыру және салғастыру мақсатында қазіргі жағдайлар туралы хабардар ету. Мақсат серіктес 
елдерге «дәріс оқу» емес, ақпараттандырылған диалогқа жәрдемдесу үшін ашық, жалпыға қолжетімді ақпарат беру болып 
табылады.  Бұл баяндамаларда екіжақты пікірталастар үшін пайдалы ақпарат берілген.
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Бұл АҚШ-тың ресми саяси құжаттарында к�рсетілмегенімен, АҚШ пен Қа-
зақстан арасындағы екіжақты қатынастарға қатысты бақылаулардан бірқатар бол-
жам жасауға болады. Ұйымдардың «кадрлар бәрін шешеді» деген ортақ қағидасы 
бар. Бұл жиі дипломатияға қатысты.  Америка Құрама Штаттарының Қазақстанға 
берген басымдығы дипломатиялық миссия басшысын таңдауда к�рінеді. Ұйымдас- 
тырушылық теорияның тағы бір ортақ қағидасы – саяси мақсаттар туралы ритори-
калық мәлімдемелерді әрқашан қаржылық міндеттемелермен салыстыра қарасты-
ру керек. 

Ақырында, АҚШ-тың Қазақстанға қатысты саясатын біртұтас оқу т�рт бірізді 
кезең тұрғысынан түсіндірілуі мүмкін: қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан кейінгі 
импульс; 11 қыркүйектен кейінгі «жаһандық бейбітшілікке мәжбүрлеу»; жаһан-
дық қайта бағдарлану және қарым-қатынасты қайта жүктеу кезеңі. АҚШ-тың Қа-
зақстанның сыртқы саяси ниеті мен мүмкіндіктерін бағалауы Конгрестің зерттеу 
қызметінің шетелдік бағыттар бойынша мерзімді есептерін қамтиды4. 

Негізгі дипломаттар тағайындалған елдегі мемлекет басшысына қызмет етеді.  
Жетекші дипломаттар мемлекет басшысы белгілеген саясатты жүргізеді, ал елшілер 
мемлекет басшысының басымдықтарын к�рсете отырып, миссия басшысының 
функцияларын орындайды. 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін АҚШ мем-
лекеттік хатшысының кеңсесінде он бір адам болды. Олардың алғашқысы Джеймс 
Бейкер 1992 жылы Қазақстанға жеке сапармен келді, ал Лоуренс Иглбергер мен 
жақында тағайындалған және қазіргі уақытта жұмыс істейтін Энтони Блинкенді 
қоспағанда, кейінгі хатшылар Қазақстанға мемлекеттік сапарлар жасады. Сапар-
мен келген мемлекеттік хатшылар Қазақстанды халықаралық қауіпсіздікке деген 
адалдығы, экономикалық ілгерілеуі және ұлттық егемендікті тұрақты ілгерілетуі 
үшін үнемі мадақтап отырды.  

1992 жылғы тамызда Уильям Кортниден бастап қазіргі уақытта Уильям Мозерге 
дейінгі елшілер Қазақстанға тағайындалып, олардың тоғызы дипломатиялық қыз- 
меттің кәсіби тұрғыдан ілгері дамыған мансаптық қызметкерлері қатарынан ғана 
жүзеге асырылғаны – есте қаларлық оқиға. Елшілер деңгейіндегі тағайындаулар 
саяси немесе кәсіби дипломатиялық қызмет бойынша тағайындаулар болуы мүм-
кін. �лемде 200-ге жуық елдік миссия бар. Елшілердің к�пшілі халықаралық ұйым- 
дарға және арнайы елшілер, үйлестірушілер және �кілдер сияқты лауазымдарға 
тағайындалады. АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі қызметін тек кәсіби дипломаттар 
ғана атқарғаны соңғы алты әкімшілік ішінде АҚШ-тың Ақ үйі Қазақстанға берген 
жоғары басымдықты к�рсетеді. 

Сыртқы саясаттың тағы бір маңызды аспектісі – қызметтің қаржылық құны сая- 
саттың басымдықтарын қалай к�рсететіні. АҚШ бюджеті, ең алдымен, сыртқы сая- 
сатты емес, Америка азаматтарының қауіпсіздігі мен �ркендеуін қамтамасыз етуге 
арналған. Бірінші кезектегі басымдықтар – американдық басымдықтар. АҚШ-тың 
жыл сайынғы жоспарланған мемлекеттік шығындары сыртқы істер компоненті мен 

Грегори Глисон

4  АҚШ-тың Қазақстанмен екіжақты қарым-қатынасының қайнар көзі Конгрестің Зерттеу басқармасы (CRS) болып табы-
лады, ол Конгресс мүшелері үшін есептер дайындайды.  CRS клиенті - Конгресс, бірақ кейбір есептер CRS веб-сайтында 
(https://crsreports.congress.gov/) және EveryCRSreport серіктестік веб-сайты арқылы қолжетімді (https://www.everycrsreport.com/) 
«Қазақстан: АҚШ-тың соңғы оқиғалары мен мүдделері» сияқты баяндамалар.  CRS № 97-1058 есебі (2013 жылғы 22 шілде) 
АҚШ-тың сыртқы саясатын бағалауда ашық терезе ұсынады.
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қорғаныс компонентіне кіреді, бірақ қаржыландырудың басқа санаттары да айтар-
лықтай үлес қоса алады. АҚШ-тың қаржы жылы деп аталатын жылдық бюджеті 
(келесі жылдың қазанынан қыркүйегіне дейін) сыртқы істер, қорғаныс және 
ішкі істер министрліктерінің қажеттіліктерін ескере отырып жасалды. Қорға-
ныс компоненті сыртқы саясатқа қарағанда әлдеқайда үлкен б�лікті қамтиды. 
Байден әкімшілігінің 2022 қаржы жылына арналған бюджетінде жалпы шығын-
дардың шамамен 46%-ы тікелей қорғанысқа тиесілі [5]. Бұл шығындар соның 
ішінде шетелдік қызметті қаржыландыруды білдіреді, бірақ олар сонымен қатар 
персонал мен әскери техниканың шығындары сияқты ішкі шығындарға айтар-
лықтай үлес қосады.  Демек, бұл шығындар айтарлықтай ішкі компонентке ие.  

АҚШ-тың сыртқы саясатқа шығындарын бағалаудың �те жеңілдетілген 
ережесі практикалық деңгейде жыл сайынғы қаржыландыру жиынтық басым-
дықтарды к�рсетеді деп болжайды. Жалпы айтқанда, саясаткерлердің сыртқы 
проблемаларға салатын уақыт пен энергия басымдықтары келесідей б�лінеді. 
Шамамен 40%-ы ұлттық және халықаралық қауіпсіздікке арналған; тағы 40%-ы 
экономика мен саудаға бағытталған; шамамен 20%-ы адам құқықтары, білім 
беру, «жұмсақ күш» дәстүрлі доктринасының шеңберінде денсаулық сақтау 
және қызмет сияқты к�птеген мәселелерді к�рсетеді.    

АҚШ-тың Қазақстанға қатысты саясаты т�рт кезең бойынша б�лінген осы 
үш компонентті (қауіпсіздік, экономика, қалғанының бәрі) қамтыды. Бұл – қырғи 
қабақ соғыстан кейінгі �тпелі кезең; жаһандық терроризмге қарсы соғыс кезінде 
11 қыркүйектен кейінгі құқықтық тәртіпті жаһандық қамтамасыз ету; Ирак пен 
Ауғанстаннан әскерлерді шығару кезіндегі позициялардың жаһандық �згеруі 
және к�п полярлы қоғамдастықта қазіргі «қайта жүктелу» кезеңі.   Халықаралық 
қауіпсіздік компонентінің алғашқы үш кезеңде қаншалықты айқын үстемдік ет-
кені таңқаларлық.  

Кеңес заманында ядролық қару объектілері КСРО бойынша таратылды [6]. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан 1410 ядролық оқтұмсықты, сондай-ақ 
Семей ядролық қару сынақ полигонын мұраға алды. 1991 жылы Қазақстан тә- 
уелсіз ел болған кезде Президент Назарбаевтың алғашқы ресми актісі ядролық 
қаруды сынауға дереу мораторий жариялау болды5. Жедел келісс�здер �зара 
келісімге алып келді, нәтижесінде Орталық Азия елдері АҚШ пен Ресей ынты-
мақтастығының негізінде бүркемелеу кепілдігін алды [7]. 1992 жылғы мамырда 
Қазақстан, Беларусь, Украина, Ресей және АҚШ �кілдері Лиссабонда стратегия- 
лық шабуыл қаруларын қысқарту туралы шартқа бесжақты хаттамаға қол қою 
үшін кездесті. Сонымен қатар, Беларусь, Украина және Қазақстан ядролық қа-
руға ие посткеңестік мемлекеттер ретінде ядролық қаруды таратпау туралы шарт 
бойынша міндеттемелерді �зіне алды. Қазақстан ядролық кешенді қарусыздан-
дыру және ядролық қаруды таратпау ж�ніндегі міндеттемелерді алу бойынша 
тарихи шешім қабылдады [8]. Кейінірек, 1994 жылы Қазақстан кәдеге жарату 

5 1991 жылғы 29 тамызда тәуелсіз және егемен Қазақстанның Президенті ретінде Назарбаевтың қол қойған бірінші Жарлығы 
Қазақстандағы ядролық қаруды сынауға мораторий енгізу болды.
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үшін АҚШ-қа жарты тоннадан астам қару-жарақ плутонийін берді. 1995 жылы 
Қазақстан �зінің соңғы ядролық оқтұмсығын шешіп, АҚШ-тың к�мегімен 2000 
жылдың мамыр айында 181 ядролық сынақ туннелін саңылаусыздандыруды 
аяқтады.  Қазақстан СНВ туралы шартқа (1992 жылы), Ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа (1993 жылы), Химиялық қару туралы конвенцияға және Ядро-
лық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шартқа (2001 жылы) қол қойды. 
2009 жылғы наурызда Қазақстан Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ 
құру процесін басқарды. Қазақстан ядролық қару қаупін азайтуға к�мектесу 
үшін ядролық қарудан �з еркімен бас тартты. Дәл осы кезеңде Пәкістан, Сол-
түстік Корея және Иран сияқты басқа елдер керісінше әрекет жасады. Қазақстан 
ядролық арсеналдың бар екендігі туралы жариялаған (Ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа сәйкес), ядролық қаруды иеленуден бас тарту туралы �з еркімен 
шешім қабылдаған бірінші мемлекет болып табылатындығымен ерекшеленеді6. 

Соңғы үш онжылдықта екі елдің әскери ведомстволары арасында белсенді 
алмасу болды. Қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты қарастыратын заңна-
мада АҚШ президентіне Конгрестің адам құқықтары мен саяси реформаның 
мақсаттарына қатысты кейбір шектеулерден бас тартуға мүмкіндік беретін ере-
желер бар [9]. Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары 2010 жылы �ңірлік ын-
тымақтастықты, қауіпсіздікті, демократиялық реформаларды, экономикалық 
дамуды, энергетиканы, ғылым мен технологияны, сондай-ақ қарапайым аза-
маттар арасындағы байланыстарды қоса алғанда, бірқатар қауіпсіздік мәселе-
лері бойынша ынтымақтастыққа арналған шарттарды анықтап, «Стратегиялық 
әріптестік шеңберінде жыл сайынғы екіжақты консультацияларды (ABC)» іске 
қосты. АҚШ пен Қазақстан арасындағы стратегиялық әріптестік туралы диалог 
мәнмәтінінде халықаралық қауіпсіздік мәселелерін екіжақты деңгейде талқылау 
жалғасуда.  

Америка Құрама Штаттары шетелдік ядролық объектілерде электр энергия- 
сын �ндіру үшін ядролық отынның болуына кепілдікті қамтамасыз ету үшін 
МАГАТЭ Т�мен байытылған уран банкін Қазақстанда орналастыру сияқты ин-
новациялық шараларды қолдады. Бұл келісім ядролық қаруды таратпау қозғалы-
сындағы маңызды қадам ретінде құпталды. Идеяның бастамашысы Нұрсұлтан 
Назарбаев ядролық жынды б�телкеге қайта тығу үшін ұзақ уақыт жұмыс істеді.  
Назарбаев ядролық қарудың таралу қаупіне дәйекті түрде қарсы. Le Monde 
француз газетінде Назарбаев жақында Иран к�шбасшыларына үндеу тастап, 
оларды ядролық менмендіктен бас тартуға және Қазақстанның даму стратегия-
сын ұстануға шақырды [10]. Назарбаев Қазақстанның ядролық қарудан бас тар-
туы Қазақстанның экономикалық және саяси дамуында маңызды әрі пайдалы 
р�л атқарғанын атап �тті.  

Грегори Глисон

6 Қазақстаннан басқа ядролық қаруды дамыту бағдарламаларынан бас тартқан өзге мемлекеттер бар.  Мысалы, Оңтүстік 
Африка жабу алдында белгілі бір уақыт ішінде қару-жарақты дамыту бағдарламасын қолдады. Алайда Оңтүстік Африка 
бағдарламасы халықаралық келісімді бұза отырып, құпия бағдарлама болды. Қазақстанның Ядролық қаруы ядролық қаруды 
таратпау туралы шарт (ЯҚТШ) ережелерінің қолданылу аясына жатады. ЯҚТШ VI бабы барлық тараптарды ақыр соңында 
ядролық қаруды жоюға міндеттейді.  Осылайша, Қазақстан алғашқы және жалғыз ресми жарияланған ядролық держава - ядро-
лық қарудан өз еркімен бас тартқан Ядролық қаруды таратпау туралы шарттың қатысушысы болды.
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АҚШ саясатының екінші маңызды құрамдас б�лігі коммерциялық компо-
нент болып табылады.  АҚШ Қазақстанның коммунистік жүйеден нарықтық 
экономикаға к�шуіне жәрдемдесуге ұмтылды. Қазақстандағы макроэкономика-
лық реформалардың к�птеген бағыттары ерте басталды және басқа посткомму-
нистік елдер үшін үлгі ретінде �те табысты болды. Қазақстан үкіметі жеке эко-
номиканы реттеудің құқықтық негізі мен жүйесін құру үшін үлкен күш-жігер 
жұмсады. Қазақстан үкіметі к�п ұзамай айырбасталатын валютаға айналған тең-
ге ұлттық валютасын енгізе отырып, ресейлік рубльден бас тартты. Чех моделіне 
негізделген жекешелендіру туралы заң 1993 жылдың аяғында қабылданды және 
1996 жылдың аяғында к�птеген ірі мемлекеттік активтерді жекешелендіру про-
цесін жалғастырды. Үкімет ірі кәсіпорындарды, соның ішінде к�птеген электр 
станциялары мен к�мір шахталарын жеке секторға берді. Үкімет 1994 жылдың 
аяғында бағаның к�п б�лігін ырықтандырды. Үкімет кіріс, шығыс және қарыз 
саясатын қоса алғанда, ақылға қонымды ақша-несие және салық-бюджет саяса-
тын жасады. Үкімет халықаралық сауда мен шетелдік инвестицияларды белсен-
ді түрде қолдады.  Қазақстан еуразиялық экономикалық интеграцияны ынта-
ландыру және саясатты халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру бойынша 
күш-жігерде �ңірлік к�шбасшыға айналды [11]. Үкімет жеке банк және қаржы 
секторы үшін реттеуші құрылым құрды. Үкімет халықаралық стандарттарға сәй-
кес келетін мұнай және газ саласындағы экологиялық негізделген заңнаманы 
қабылдады. 2000 жылғы мамырда Қазақстан ХВҚ-ның 385 млн. доллар сома-
сындағы кредиттерін мерзімінен бұрын �теу туралы шешімі үшін Халықаралық 
валюта қорының жоғары бағасын алды. 2002 жылдың наурыз айында АҚШ-тың 
сауда министрлігі Қазақстанды нарықтық экономикасы бар ел, осы мәртебеге 
ие болған алғашқы посткеңестік ел ретінде жіктеді7. Қазақстанның тәуелсіздік 
пен егемендік алу процесі ауыртпалықсыз болған жоқ, бірақ ол тез және, сайып 
келгенде, сәтті болды.   

Қазақстан бүгінде 2019 жылы екіжақты сауданың жалпы к�лемі 2 млрд. дол-
ларды құрайтын Америка Құрама Штаттарының маңызды сауда серіктесі бо-
лып табылады. Американдық компаниялар Қазақстанға мұнай-газ секторында 
шоғырланған ондаған миллиард доллар инвестициялады. Қазақстан қолайлы 
инвестициялық ахуал қалыптастыруда прогреске қол жеткізді. АҚШ пен Қа-
зақстан арасындағы екіжақты инвестициялық шарт және Қосарланған салық 
салуды болдырмау туралы шарт тиісінше 1994 және 1996 жылдардан бастап қол-
данылады. Қазақстан 2015 жылғы 30 қарашада Дүниежүзілік сауда ұйымына 
мүше болды. 2018 жылғы қаңтарда Президент Назарбаевтың АҚШ президенті 
Дональд Трамппен кездесуінде 7,5 млрд. доллар сомаға нақты коммерциялық 
келісімшарттардан тұратын бірқатар ірі сауда келісімдеріне қол қойылды. Ақ үй-
дің баспас�з хабарламасында сауда келісімдері мыналарға бағытталғанын атап 

7 2002 жылғы 26 наурызда АҚШ Сауда министрлігі Қазақстанның 2001 жылғы 1 қазаннан бастап нарықтық экономика ретінде 
жұмыс істейтінін белгіледі.  Анықтама валютаның айырбасталуын, шетелдік инвестицияларды талдау, жалақының еркін 
мөлшерлемесін анықтау, мемлекеттік меншік немесе өндірісті бақылау және ресурстарды бөлуді мемлекеттік бақылау 
негізінде жасалды.
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�тті (Қазақстанда Boeing ұшақтарын сатып алу; Қазақстанда General Electric 900 
жаңа локомотивтерін құрастыру бойынша жұмыстарды бастау; Қазақстан-
ның ауыл шаруашылығы секторында АҚШ-пен одан әрі ынтымақтастық ор-
нату) [12]. 

АҚШ Қазақстанның экономиканың нарықтың моделіне ауысуына ықпал 
етті, бірақ бұл процесті басқармады және коммерциялық мүдделер ешқашан 
ұлттық қауіпсіздік проблемаларының басты р�ліне күмән келтірмеді. 

Мұны бірнеше мысал дәлелдейді. Соның бірі – электр энергиясын �ндіретін 
және тарататын AES компаниясымен болған жағдай. AES 1981 жылы құрылды 
және АҚШ-та орналасқан корпорация ретінде тіркелді. AES шет елдерде электр 
энергиясын �ндіру мен таратуды сатып алуда және басқаруда к�шбасшы болды. 
Кеңес дәуірінің ескірген �ндіруші қуаттарын және электр энергиясын беру жүйе- 
сін жаңғырту ж�ніндегі �з күш-жігерінің шеңберінде Қазақстан үкіметі конкурс- 
тық сауда-саттық �ткізу арқылы шетелдік капитал мен техникалық сараптаманы 
тарту бойынша бірқатар қадамдар жасады (Қазақстан Республикасының 1996 
жылғы мамырдағы № 663 Қаулысы – «Электр энергетикасы секторын жекеше-
лендіру және қайта құрылымдау бағдарламасы туралы»).  

АҚШ үкіметі Қазақстанды жекешелендірудің бірінші кезеңі кезінде AES-тің 
қазақстандық нарыққа шығуын толық мақұлдады және бар ынтамен жәрдемдес- 
ті. AES және оның еншілес компаниялары ірі Екібастұз к�мір электр станция- 
сын, �скемен және Согра жылу электр станцияларын, �скемен және Шүлбі 
су электр станцияларын, сондай-ақ электр энергиясын тарату объектілерінің 
бірқатарын меншігіне алып, сауда-саттық сериясын жеңіп алды.  AES 1996 жыл-
дан бастап 2007 жылға дейін Екібастұзда объектіні иеленді, ол кезде �зінің үміт-
тері мен тілектеріне қарамастан, қазақстандық нысандарды иеленуден бас тар-
туға тура келген жағдайда болды.  

Кейбір AES нысандарына меншік құқығын беру айтарлықтай сыйақы талап 
етті, бірақ AES объектілердің иесі болып қалуды к�здеді. Кейінірек AES Қа-
зақстан үкіметіне қарсы талап арыз беріп, оны шарттық міндеттемелерін бұзды 
деп айыптады. 2013 жылғы қарашада AES талап арызы т�релікте, негізінен, Қа-
зақстан үкіметінің пайдасына шешілді. 

AES-тің Қазақстаннан кетуі АҚШ саясатының Қазақстанға американдық 
инвестицияларды жібермеуіне ықпал еткенін к�рсетеді.  Қазақстанның ішкі 
жағдайлары �згерген және электр энергетикасы секторы 1990-жылдардың ба-
сындағы дағдарыстық жағдайлардан қалпына келген кезде, Қазақстан үкіметі 
меншікті ол тікелей бақылай алатын квазимемлекеттік компанияларға беру ту-
ралы шешім қабылдады.   АҚШ саясаткерлері мүлікті беруге абайлап қарсылық 
білдірді, бірақ бұған тікелей қарсы болмады.  Американдықтарға тиесілі актив-
терді «ұлттандыру» туралы ресми мәлімдемелер ешқашан жасалмады.  

Т¥УЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН 
Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігі қырғи қабақ соғыстың аяқталуының 

нәтижесі болды. Вашингтонның к�зқарасы бойынша, қырғи қабақ соғыстың 
аяқталуы күтпеген жағдай болды. Американдық аналитикалық қоғамдастық 
1989 жылы Берлин қабырғасының құлауын алдын ала «болжаған» жоқ. Саяси 
қоғамдастық бұл оқиғаларға және олардың ұзақ мерзімді салдарына дайын бол-
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К	п полярлы әлемдегі АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қатынастар

мады. Тарих сабақтары туралы ойлана отырып, американдық саяси қоғамдас- 
тықтағы к�птеген адамдар Кремль басшылары Шығыс Еуропа елдерінің ше-
караларын қорғау үшін танктер жібереді деп күткен. Бұл алдын ала болжанған 
түрде болмаған кезде, к�бісі шынымен таң қалды.  

КСРО-ның ыдырауы тарихта ескі болжамдар, ескі �сиеттер мен саясаттың 
ескірген ережелері енді қолданылмайтын сәтті әйгіледі. Жаңа, егемен және тә- 
уелсіз Қазақстанның пайда болуы халықаралық қатынастарға батыл және табан-
ды жаңа к�зқарасты талап етті. КСРО ыдырауының алғашқы күндерінде кеңес 
республикаларының сыртқы саяси есептеулері Кеңестік Социалистік Республи-
калар Одағынан тыс, бірақ Ресейдің ықпал ету аймағы шегінде ұлттық тәуелсіздік 
қағидаттарына негізделді. Бұл жағдай 1991 жылғы Алматы декларациясымен тү-
бегейлі �згерді, ол тәуелсіз мемлекеттер ретінде кеңес республикаларының ұлт-
тық егемендігін заңды түрде бекітті. Алматы декларациясы посткеңестік мем-
лекеттер арасындағы �зара түсіністік шеңберін бекітті, бұл республикалардың 
«еуропалық» және «азиялық» б�ліктерге б�ліну қаупін болдырмауға мүмкіндік 
берді. Алматы декларациясын ұйымдастырудағы және оған жәрдемдесудегі 
Қазақстанның р�лі Қазақстанның жаһандану және �ңірлік экономикалық ин-
теграция процестері жағдайында бейбітшілікке, тұрақтылық пен қауіпсіздікке 
ықпал ететін тәуелсіз және егемен мемлекет болып табылатынын атап �тті. 

Ресей саяси қайраткерлері к�п ұзамай «Козырев доктринасы» деп аталатын 
қағиданы бекітті [13]. Бұл бұрынғы кеңес мемлекеттері арасындағы қатынастар-
ды «ерекше мүдделердің ресейлік саласы» – бүгінгі күнге дейін жалғасып келе 
жатқан үрдіс тұрғысынан түсіндіру керек деген идея болды.  Ол кезде Қазақстан-
ның ұстанымы айқын еді, ол �зара тиімді экономикалық интеграция қажет деп 
талап етті, бірақ саяси интеграция ұлттық егемендік қағидатына қайшы келеді.  

Қазақстанның 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі �тпелі кезеңіне де-
ген менің жеке к�зқарасым дамудың т�рт кезеңін к�рсетеді: ден қою және қал-
пына келтіру; қалпына келтіру; жағдайдың �згеруі және теңгерімді қалпына кел-
тіру. Осы кезеңдердің әрқайсысы жалпы Қазақстанның сыртқы саясатындағы 
әр түрлі ұстанымды және Қазақстанның Құрама Штаттарға деген к�зқарасын 
білдіреді.  

Қазақстанның ден қою және қалпына келтіру кезеңі АҚШ-пен тығыз бай-
ланыс және ядролық қару жарысының мұрасы проблемасын шешуде АҚШ пен 
Қазақстанның ортақ мүдделеріне сүйену кезеңі болды.  АҚШ 1991 жылы КСРО 
ыдыраған кезде тез арада жақсы қарым-қатынас орнатты.  

Қазақстанның АҚШ-қа қатысты бастапқы саясаты кеңестік жүйенің ыды-
рауынан туындаған экономикалық күйзелістерге ден қою міндеттерін шешуге 
және күйзелістен кейін экономиканы қалпына келтіруге, сондай-ақ әртараптан-
дыруды бастауға к�мек к�рсетуге бейімделді. АҚШ-тың к�мегін Қазақстанның 
ресми дерекк�здері, әсіресе 1992-1998 жылдар кезеңінде ризашылықпен қарсы 
алды. Жеке сектордағы мемлекеттік саясатты жетілдіруден және жекешелендіру-
ден басталған қазақстандық құрылымдық реформалар бағдарламалары АҚШ-
тың ресми к�здерінен және жеке компаниялардан, әсіресе энергетикалық отын 
және пайдалы қазбаларды �ндіру секторларынан айтарлықтай демеушілік қол-
дауға сүйенді.  
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Қазақстанды қалпына келтіру кезеңі жеке кәсіпкерлік пен жекешелендіру 
үшін жаңа заңнамалық базадан басталды. Қазақстанның ресми тұлғалары ше-
телдік серіктестерді тарту және сонымен бірге �неркәсіпке, меншікке және аза-
маттыққа неоотарлық бақылаудың алдын алу мақсатында шетелдік инвестиция-
ларға, шетелдік меншікке, шетелдік иммиграциялық саясатқа қатысты саясатты 
қабылдады. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан үшін ауыр болды. Марксистік 
идеологияның күйреуі және кеңес дәуірінің коммерциялық, ғылыми және мә-
дени байланыстарының үзілуі Қазақстанды саяси заңдылықтағы айқын негізсіз 
қалдырды. Орталық Азия сарапшылары жаңа сын-тегеуріндерге жауап беруді 
жақтады.  

Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының марқұм басшысы �мір-
серік Қасенов Қазақстанның халықаралық істерде ынтымақтастық позициясын 
ұстануының маңыздылығын к�рді.  Қасенов «Орталық Азиядағы нашар дамыған 
мемлекеттік егемендікті нығайту бұрынғы кеңестік Азия республикаларының 
ұлттық дамуы мемлекетаралық ынтымақтастық пен интеграцияны тереңдету-
мен қатар жүретін жағдайда ғана мүмкін болады» деп атап �тті [14].

Президент Назарбаев к�п ұлтты және к�п мәдениетті қоғамның к�шбасшы-
сы ретінде ұлтшылдықтың тар идеясына жүгінуден немесе белгілі бір этникалық 
топтың гегемониясын орнатудан аулақ болды. Назарбаев Еуразия қоғамдастығы 
үшін жаңа зияткерлік заңдылық құруға ұмтылды [15]. Назарбаев мамандардың 
жұмыс тобын құрды, оларға жаңа еуразиялық қоғамдастықтың тұжырымдама-
лық негізін қалыптастыру мәселесін шешу тапсырылды. Жұмыс тобы бірқатар 
ұсыныстар дайындады, олардың нәтижесі еуразияшылдық форматы болды [16].   

Президент Назарбаев бұл идеяны 1994 жылғы наурызда Мәскеу мемлекеттік 
университетінде бұрынғы КСРО елдерінің ортақ еуразиялық мұрасы тақыры-
бында айтқан болатын [17]. Ол �зара құрметпен, теңдікпен және адал ойынмен 
сипатталатын бірыңғай еуразиялық экономикалық кеңістікті қалпына келтіруге 
шақырды. Назарбаевтың еуразия елдері арасындағы география, тарих, мәдениет 
және сауданың к�птеген ортақ белгілеріне қатысты дәлелдері елдер арасындағы 
неғұрлым тығыз ынтымақтастықты к�термелеуге бағытталды. Ол осы идеяларды 
белгілі бір саясатқа енгізуге тырысты. Экономика және қауіпсіздік саласындағы 
табысты бағдарламалар, Назарбаевтың пікірінше, елдер арасындағы ортақтықты 
нығайтып, бүкіл Еуразия бойынша коммерциялық және саяси байланыстардың 
одан әрі �суіне ықпал етуі тиіс [18]. Назарбаевтың алғашқы мәлімдемелері оның 
ТМД немесе басқа да осындай ұйымдардың қолдауымен кеңес дәуірінің эконо-
микалық және саяси тәжірибесін қалпына келтіруге ұқсайтын барлық нәрсеге 
қарсы екенін айқын к�рсетті.  

Қазақстан экономикасының �суіне және оның халықаралық қоғамдас- 
тықтағы р�лінің кеңеюіне қарай республика қайта бағдарлану кезеңіне �тті.  Қа-
зақстан жаңа саясатқа бастамашылық етуде, жаңа бизнесті ілгерілетуде және ті-
келей шетелдік инвестицияларды тартуда айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. 
Бұл кезеңде Қазақстанның сыртқы саясаты реактивті сыртқы саяси позициядан 
белсенді позицияға батыл к�шті. 

Реактивті саясаттың ұстанымы жағдайға немесе басқа тараптар қабылдаған 
әрекеттерге реакцияны білдіреді.  
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Белсенді саясат нақты мақсаттарға жетуді білдіреді.  
Жалпы, елдің сыртқы саясаты ішкі саясатпен салыстырғанда реактивті бо-

луға бейім.  Халықаралық құқық тұрғысынан барлық мемлекеттер бірдей заң-
ды құқықтарға ие, бірақ халықаралық саясат тұрғысынан барлық мемлекеттер 
бірдей емес. Мемлекеттің сыртқы саясатта белсенділік таныту дәрежесі мем-
лекеттің халықаралық қоғамдастыққа ықпал ету дәрежесіне пропорционалды.  
Мемлекет неғұрлым ықпалды болса, соғұрлым оның сыртқы саясаты белсенді 
болады; мемлекет ықпалы неғұрлым аз болса, соғұрлым оның сыртқы саясаты 
енжар болады.    

ХХІ ғасырда Қазақстан тікелей шетелдік инвестициялардың елеулі ағында-
рын тарту және неғұрлым маңызды к�пжақты институттарда орын алу қабілетін 
к�рсеткен іс-қимылдарды қабылдап, Дүниежүзілік сауда ұйымына кірді, Еуропа-
лық одақпен кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісім жасас- 
ты, Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік кеңесінде орын алды (2017-2018).  
2018 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығының ашылуы бүкіл әлем бо- 
йынша астаналармен қаржылық �зара іс-қимыл арналарын ашты. Қазақстан 
COVID-19 пандемиясына дейін әлемнің к�птеген елдерінен бизнесмендер мен 
туристерді шақыра отырып, шекаралық шектеулерді жеңілдету бойынша шара-
лар қабылдады. Қазақстанның әлемнің түкпір-түкпірінен келген іскер адамдар 
мен қонақтар үшін ашылуы халықаралық түсіністік пен ынтымақтастыққа ықпал 
етті. Алайда бұл посткеңестік елдерге сапар шегуге құқығы бар-жоғын анықтау 
үшін саяхатшыларды тексеруге айрықша құқығы бар деген серіктес мемлекеттер 
тарапынан сын туғызды.  

Қайта бағдарланудың осы кезеңіндегі Қазақстанның жетістігі үлкен болғаны 
соншалық, зейінді бақылаушылар «Қазақстан �зін халықаралық ынтымақтас- 
тық саласында ең белсенді және инновациялық бұрынғы кеңестік республика 
ретінде к�рсетті» деп атап �тті [19]. Қазақстанның белсенді саясаты тез �згеретін 
әлемде тепе-теңдікті қалпына келтірудің келесі кезеңіне алып келеді.  

К�П ПОЛЯРЛЫ ¥ЛЕМДЕГІ ЕКІЖАҚТЫ ҚАТЫНАСТАР
Екіжақты қатынастарды призмада талдау елдің сыртқы саясатының маңызды 
ерекшеліктерін ашады. Бірақ, ақыр соңында, елдер ұлттық мүдделерді к�здейді, 
бұл кейде әлемнің кең к�рінісінің аспектілерін ескеруді талап етеді.  Екіжақты 
қатынастар к�пжақты қатынастарға енгізілуі керек.

Қазақстанның АҚШ-қа қатысты бастапқы саясаты кеңестік жүйенің ыды-
рауынан туындаған экономикалық күйзелістерге ден қою міндеттерін шешуге 
және күйзелістен кейін ел экономикасын қалпына келтіруге, сондай-ақ әрта-
раптандыруды бастауға к�мек к�рсетуге бейімделді. АҚШ-тың к�мегін Қа-
зақстанның ресми к�здері, әсіресе 1992-1998 жылдар кезеңінде ризашылықпен 
қарсы алды. Жеке сектордағы мемлекеттік саясатты жетілдіруден және жекеше-
лендіруден басталған қазақстандық құрылымдық реформалар бағдарламалары 
АҚШ-тың ресми к�здерінен және жеке компаниялардан, әсіресе отын-энерге-
тикалық кешен және пайдалы қазбаларды �ндіру секторларынан айтарлықтай 
демеушілік қолдауға сүйенді.  

АҚШ-тың Ауғанстанға, атап айтқанда Орталық Азия мемлекеттеріне, демек, 
Қазақстанға қатысты саясаты 11 қыркүйектегі АҚШ-қа жасалған шабуылдар-
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дың және одан кейінгі АҚШ-тың терроризмге қарсы жаһандық соғысқа қаты-
суының нәтижесінде күрт �згерді. 2001 жылдан бастап 2014 жылға дейінгі кезеңді 
Қазақстанның Құрама Штаттарға қатысты позициясының �згеру кезеңі ретінде 
қарастыруға болады. Қазақстан осы кезеңде АҚШ-тың терроризмге және ұйым- 
дасқан қылмысқа қарсы күрес саласындағы саясатының қызу емес, ақырын 
жақтаушысы болды.  

Қазақстанның к�пжақты сыртқы саяси қызметінің үш онжылдығында амери-
кандық тарап АҚШ пен Қазақстан арасындағы екіжақты қарым-қатынаста саяси 
да, қаржылық жағынан да дау айтқан жоқ. Тұтастай алғанда, үш онжылдық ішінде 
АҚШ-тың екіжақты саясаты Қазақстанның үшінші тараптармен қатынастары-
на тікелей ықпал етуге бағдарланбады. Бұл тұрғыда Трамп әкімшілігі басқарған 
кезеңде, әсіресе «Бір белдеу, бір жол» бастамасы мәнмәтініндегі ауқымды жаңа 
инфрақұрылымдық жобалар нысанында Қытайдың Қазақстандағы сыртқы саяси 
ықпалының күшеюі тәуекелдері туралы бірнеше мәрте және табанды ескерту-
лерді ерекшелік ретінде санауға болады [20].

COVID-19 пандемиясының болжанбайтын пайда болуы сияқты тақырыптар 
Қазақстан үшін үлкен қиындықтар туғызды. Салыстырмалы және абсолютті түр-
де Қазақстан үкіметінің пандемияға реакциясы тез әрі тиімді болды [21]. Эпи-
демияның �мір сүру, тіршілік ету және экономикалық күйзелістер тұрғысынан 
шығындары орасан зор болды. Бұл пандемия зардаптары жақын арада артта 
қалуы мүмкін, бірақ болашақта осыған ұқсас немесе одан да зор проблемалар-
дың қайталанбауына сенім жоқ. Қазақстанның қайта бағдарлану ұстанымы орта 
мерзімді перспективада осы міндеттерді шешуге бағытталады деп күтуге болады.  

Қырғи қабақ соғыстың соңында пайда болған кво-мәртебе келісімдері сол 
уақыт пен шарттар үшін ақылға қонымды келісімдер болды. Бірақ соңғы үш он-
жылдықта Азияны �згерткен әлеуметтік, экономикалық және технологиялық 
процестер факторларды �згертті және жаңа бағалауларда есептелуі керек.  

Қытайлық к�шбасшылар қазақстандық к�шбасшылармен коммерциялық 
�міршеңдікті қолдайтын заманауи инфрақұрылыммен тығыз байланысқан Еу-
разия мен Азияға қатысты к�зқарастарымен б�ліседі. Қытайдың «Бір белдеу, 
бір жол» бастамасын ұсынуы – Қытай мен Еуропа арасындағы ежелгі «Жібек 
жолы» сауда жолдары бойындағы экономикалық дамуды қаржыландыру және 
саяси қолдау жоспары. Бейжіңнің соңғы шетелдік несие беру міндеттемелерінің 
к�п б�лігі Қытай даму банкі және Қытай Ex-IM банкі арқылы қаржыландырыл-
ды.  Болашаққа к�з жүгірте отырып, Азия инфрақұрылымдық инвестициялар 
банкінің (АИИБ) құрылуы бүкіл Азиядағы серпінді қайта құрулардың, Қазақстан 
мен Орталық Азияның басқа да елдерін шығысқа бағдарланған сыртқы саяси по-
зицияға итермелейтін қайта құрулардың тағы бір кезеңін белгіледі деп болжауға 
болады [22].

Экономикалық интеграцияның кейбір нысандары тиісті саяси интеграцияны 
білдіреді деген жаңа алаңдаушылық туындайды. Жаңа к�лік және коммуника-
циялық технологиялар ұсынатын экономикалық тиімділіктің артықшылықтары 
с�зсіз саяси орталықтандырудың қандай да бір түріне әкелуі мүмкін. Бұл дәлел 
ұлы державалардың бәсекелестік саласына қатысты болған кезде, геостратегия- 
лық салдар қаһарлы болып к�рінеді. Қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан кейін бір-
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ден халықаралық дипломатиялық ойын алаңының деңгейі қауіпсіздік саласын-
дағы түбегейлі басқа халықаралық жағдайдың пайдасына т�мендейтін сияқты.  

Алайда бұл – жаңа үрдіс емес. Грэм Эллисонның дәлелдері ұлы державалар 
арасындағы жаңа бәсекелестік жағдайында қайтып келе жатқан қауіпсіздік ди-
леммасы туралы ескерту арқылы ежелгі тарихқа сүйенеді. «Обреченные на вой-
ну: смогут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?» кітабында Грэм 
Эллисон классикалық сұрақты к�тереді [23]. Бір буынның ішінде Қытай салыс- 
тырмалы түрде дамымаған және экономикалық тұрғыдан артта қалған елден 
экономикалық және технологиялық дамудың үлкен күшіне айналды. Ұлы әске-
ри стратег Фукидид сипаттағандай, Афиндердің дәуірлеуі Спарта жағдайына қа-
уіп т�ндіріп, бірқатар �згерістерге алып келді, нәтижесінде екі қала-мемлекет 
арасындағы соғыс шарасыз болды. Эллисон риторикалық сұрақ қояды – Аме-
рика халықаралық қоғамдастықтағы к�рнекті әлемдік к�шбасшы ретіндегі ор-
нын жоғалтқан кезде Қытай мен Америка арасындағы с�зсіз соғыс болжамымен 
билік Қытайға ауыса ма? Егер бұл тікелей қақтығысқа әкелмесе де, мұндай жаңа 
бәсекелестік туындаған шиеленістер болашақ ынтымақтастыққа айтарлықтай 
кедергі келтіруі мүмкін бе?

�ЗГЕРІСТЕР, СЫН-ҚАТЕРЛЕР Ж¥НЕ САБАҚТАСТЫҚ
Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы қарым-қатынас соңғы 
үш онжылдықта таңқаларлық тұрақты күйінде қалды. Осы мақалада пайдала-
нылатын АҚШ пен Қазақстанның екіжақты қатынастарына баса назар сыртқы 
саясаттың кейбір аспектілерін қамтиды, олар «жалпы к�ріністің» дәстүрлі перс- 
пективасымен жасырынуы мүмкін. Екіжақты қатынастарды тар бағытта талдау 
АҚШ-тың халықаралық қауіпсіздік мәселелеріне баса назар аударатын басым-
дықтарын сипаттайды. Талдау ұлттық егемендік мәселелеріне шоғырланған 
Қазақстанды сипаттайды. Екі мемлекетті тығыз ынтымақтастыққа итермеле-
ген себептер бірдей емес, бірақ олар бір-бірін толықтырады. Бұл тығыз, бірақ 
себептері әр түрлі ынтымақтастық болды. Үш онжылдық ішінде екі мемлекет 
арасындағы үздіксіз және тұрақты қатынастар негізінен �зара толықтырудың 
нәтижесі болды.

Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің басында және алғашқы үш жыл бойы 
басшылықтың басты мақсаты оның тәуелсіздігі мен ұлттық егемендігін қолдау- 
ға арналған құралдарды құру және дамыту болды.  

Дамыған және білімді халық тұрақты ұлттық тәуелсіздікке к�шуді қаржылық 
тұрғыдан қолдаған шикізат �ндірісі мен сату стратегиясының негізі болды. Қа-
зақстанның к�п векторлы сыртқы саясаты АҚШ-тың халықаралық қоғамдас- 
тықтағы құндылықтарды, нормалар мен қағидаттарды қорғаушы ретіндегі пози-
циясынан пайда ала отырып, басынан бастап бүгінгі күнге дейін қолдау векторы 
ретінде Құрама Штаттарды қамтыды. Қазақстанның нәзік, бірақ тиімді дипло-
матиялық күш-жігері оған к�ршілермен тайталасудың және �ңірлік ықпал үшін 
бәсекелестіктің тұзақтарынан құтылуға мүмкіндік берді. Қазақстанның кәсіби 
дипломатиялық корпусты дамытудағы табысты күш-жігері бай дивидендтер 
әкелді.  
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Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің басында Америка Құрама Штатта-
ры тұрғысынан перспектива �згеше болды. К�птеген бақылаушылар Америка 
Құрама Штаттары, ең алдымен, энергетикалық отын мен минералды сектор-
лардағы коммерциялық мүдделерге назар аударатынын к�рсетеді. Бақылаушы-
лар, әдетте, АҚШ-тың саясаты негізінен осы ойлармен анықталды деп мәлім-
дейді. Мен фактілерді ұсындым және бұл факторлар АҚШ саясатының аясында 
әрқашан болғанымен, олар ешқашан шешуші р�л атқармады деген пікірді қол-
дадым.  Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы кезеңінде АҚШ саясаты бірінші ке-
зекте халықаралық қауіпсіздік мүдделерін қолдауға бағдарланды. Ерте кезеңде 
АҚШ-тың ұстанымы кеңестік үлгідегі коммунизмнің қайта �ршуіне жол бер-
меу үшін дипломатиялық жағынан мүмкіндігінше к�п нәрсені жасауға бағыт-
талған болатын. Қазақстанның дамуына қарай АҚШ саясаты Қазақстанның 
ұлттық егемендігін қолдау жағына ауысты. АҚШ саясаты Қазақстанның ұлттық 
егемендігін бұрынғы Кеңес Одағы халықтарын бір-бірінен ажырату үшін емес, 
Қазақстан сияқты ұлттық қоғамдастықтың �з мүдделерін қорғауға құқығы бар 
деген қағиданы атап �ту үшін қолдады.   

Екіжақты перспектива тұрғысынан АҚШ-тың Қазақстанға қатысты саясаты 
әдеттегі болмағаны анық.  Егер осы мақалада пайдаланылатын әдеттегі амери-
кандық екіжақты сыртқы саяси басымдықтардың «эмпирикалық қағидалары-
ның» сипаттамасы (40% ұлттық қауіпсіздік; 40% экономика және сауда; 20% 
қалғанының барлығы) жалпы қолайлы болып табылса, онда АҚШ-тың Қа-
зақстанға қатысты басымдықтары АҚШ саясатының стандартты формуласынан 
айтарлықтай �згеше болды деп айту да дұрыс болар еді. Жоғарыда келтірілген 
дәлелдерде баяндалған себептер бойынша АҚШ пен Қазақстан арасындағы 
екіжақты қарым-қатынасқа осы шолуды бағалау (жоғарыда баяндалған себеп-
терге байланысты) басқа пропорцияға жақын болар еді – ұлттық қауіпсіздік-
тің 60%-ы, экономика мен сауданың 20%-ы және қалғанының 20%-ы (денсау-
лық сақтау, білім беру, қорек, гендерлік теңдік, азаматтық құқықтар және т.б.). 
Басқаша айтқанда, АҚШ-тың Қазақстанға қатысты сыртқы саясаты �те нақты 
бағдарланған және халықаралық қауіпсіздік пайымдарын ескере отырып жүр-
гізілді.  Бұл АҚШ-тың сыртқы саясаты басымдықтарының әдеттегі емес жиын-
тығы, екі мемлекет арасындағы екіжақты қарым-қатынастың бірегей шарттары 
үшін арнайы қалыптастырылған жинақ болды.    

Бүгінде халықаралық қауіпсіздік саласындағы жағдай осыдан он шақты жыл 
бұрынғы жағдайдан айтарлықтай ерекшеленеді. АҚШ-тың соңғы үш онжыл-
дықтағы сыртқы саяси проблемалары халықаралық қауіпсіздікке, әсіресе Қа-
зақстанға қатысты болды. Қазақстанның сыртқы саяси мүдделері едәуір дәреже-
де ұлттық тәуелсіздік пен егемендікке шоғырланды. Бүгінгі таңда халықаралық 
қауіпсіздік саласындағы жағдай түбегейлі ерекшеленеді және жаңа сын-қатер-
лер Американың сыртқы саясатының күн тәртібіне шығады. Қазақстанның 
ұлттық егемендігінің сенімділігі мен Қазақстанның ірі халықаралық әріптес 
ретіндегі р�ліне енді күмән келтірілмейді. Бастапқыда АҚШ пен Қазақстанды 
тығыз және тұрақты ынтымақтастыққа итермелеген себептер бұрынғыдай әре-
кет етпейді. Қазір екі ел де ортақ проблемаларға тап болды, бірақ олар бұрынғы-
дай емес. �ткен жылдардағы саясаттың �зара толықтырылуын іздестіру жаңа 
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стратегиялық қарауды және болжам бойынша екіжақты диалогты кеңейтуді та-
лап етеді.  

�ткен жылдары әлемдік қауымдастықтағы қуат векторларының тепе-теңді-
гі мен теңгерімсіздігін сипаттау үшін «күш қатынасы» туралы айту әдеттегі іс 
болды. �лемдік істердің қазіргі жағдайын ескере отырып, барлық белгілер ха-
лықаралық күштердің арақатынасындағы айтарлықтай �згерістерді к�рсетеді. 
�лемнің үздік стратегиялық ойшылдары қазіргі уақытта әлемдік тәртіпте бо-
лып жатқан құрылымдық �згерістер іргелі �згерістердің, с�зсіз және болжана-
тын ұзақ мерзімді күштердің нәтижесі ме, әлде бұл �згерістер уақыт �те келе 
�згеріп отырады деп күтуге болатын қазіргі пайдакүнемдік саяси бағдарлама-
лардың ситуациялық салдары болып табылады ма деп дау айтуда [24]. К�птеген 
талдаушылар оны кеңінен тануға және тезірек әділ, тиімді және тұрақты деп 
қабылдауға болатын «жаңа жаһандық тәртіп» формуласын анықтауға тырысуда. 

Бұл сәтті максималистік шешім болуы мүмкін, бірақ ол к�п күш жұмсауды 
қажет етеді.  Минималистік шешім – бұл қолда бар, практикалық шешім болуы 
мүмкін.  �зара түсіністік пен �зара тиімді алмасуға негізделген екіжақты қаты-
настарды нығайту – бұл минималистік шешім. Бұрын АҚШ пен Қазақстан ара-
сындағы екіжақты қарым-қатынас �те тұрақты және нәтижелі болды. Қазіргі 
жағдайда тұрақты екіжақты қатынастарды жалғастырудан пайда табудың себеп-
тері �ткеннің себептерінен �згеше болуы мүмкін, бірақ олар, с�зсіз, күш салуға 
лайық.
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА ¥СЕРІ

Аңдатпа. Бүкіл әлем к�міртегі бейтараптығына қол жет-
кізу үшін энергетикалық құрылымның жаһандық �згеруінің 
алдында тұр. �сіресе, бұл энергетика бүкіл экономика-
лық �судің маңызды драйвері болып табылатын екінші ірі 
әлемдік экономикаға – Қытайға қатысты. Қытайдың одан 
арғы энергетикалық саясаты қандай және Қытайдың бо-
лашақ энергетикалық құрылымындағы Қазақстанның р�лі 
қандай – бұл ағымдағы кезеңде байыпты талдауды талап 
ететін аса маңызды мәселе. «Жасыл технологиялар» мен 
к�міртегі шығарындыларымен күрес Қытайдың таяу он-
жылдықтардағы дамуының басты тренді екені анық.

Түйінді с	здер: энергетика, энергия ресурстары, Қа-
зақстан-Қытай ынтымақтастығы, стратегия

Қытайдың энергетикалық стратегиясының ерекшелік-
терін талдай отырып, біз жеке саланы дамыту стратегия-
сы туралы с�з болып отырмағанын нақты түсінуіміз керек. 
ҚХР энергетикасы – бұл әлемнің екінші, ал кей жерлерін-
де бірінші экономикасы жұмысының маңызды базисі, бұл 
халықаралық қатынастардың күн тәртібі, қауіпсіздік, эко-
номикалық реформалар, азаматтардың әл-ауқаты, эколо-
гиялық к�рсеткіштер және тағы басқалар сияқты түйінді 
салалармен барынша тығыз байланысты сала. 

Ағымдағы жылы бірінші жүзжылдық мақсатқа – орта-
ша �мір сүру деңгейіндегі қоғамды құруға қол жеткізгеннен 
кейін, Қытай келесі іргелі мақсатқа – орта дамыған елдердің 
деңгейіне қол жеткізуге күш салды. Энергетикалық саясат 
осы мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған 
негізгі фактор ретінде қолданылады. Осы саладағы негіз-
гі басымдықтарды біз ағымдағы жылғы 5 наурызда жария-
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ланған 14-ші бесжылдық жоспар негізінде қадағалай аламыз [1], онда экономи-
калық даму сапасы мен адамдардың �мір сүру деңгейін жақсартуға баса назар 
аударылады. 

Энергетика саласында дамудың маңызды бағыты – экология және жасыл 
даму, �йткені Қытайдың қазіргі экологиялық проблемалары кезінде адамдардың 
�мір сүру деңгейін сапалы жақсартуға қол жеткізу мүмкін емес. Ел атмосфераға 
СО

2
 шығарындыларының к�лемі бойынша әлемде к�ш бастап тұр. Мысалы, 

2019 жылы Қытайға к�мірқышқыл газының барлық әлемдік шығарындылары-
ның 30%-ы келді. 

�ткен жылы ҚХР Т�рағасы Си Цзиньпин БҰҰ Бас Ассамблеясында Қытай 
2050 жылға қарай к�міртегі бейтараптығына қол жеткізетінін мәлімдеді [2]. Осы 
�ршіл мақсатты орындау үшін ҚХР 2030 жылға қарай атмосфераға парниктік 
газдар шығарындыларының шыңына жетуі керек. Сондықтан таяудағы бесжыл-
дықта энергия сыйымдылығын 13,5%-ға т�мендету міндеті қойылды.

Бұдан басқа, 14-ші бесжылдық жоспар ЖІ� бірлігіне шығарындыларды 
18%-ға азайтуды к�здейді, алайда нақты к�рсеткіштер туралы айту қиын, себебі 
бесжылдық жоспарда алғаш рет ЖІ� �суі бойынша нақты нысаналы к�рсет-
кіштер берілмеген. «Бағдарлы к�рсеткіштер» деп аталатын к�рсеткіштер ұсы-
нылды, бұл орталық және жергілікті билік органдарына �судің нақты норматив-
теріне сүйенбей, әлеуметтік немесе сол экологиялық мақсаттарға қол жеткізуге 
к�бірек к�ңіл б�луге мүмкіндік береді.

НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР
14-ші бесжылдыққа арналған энергетикалық саясаттың маңызды қағидаттары 
к�міртегі бейтараптығына қарай қозғалыс, жаңартылатын энергетиканы дамыту 
және энергия сыйымдылығын т�мендету болып табылады [3].
Қытайдың ішкі энергетикалық стратегиясының негізгі тармақтарының ішінде 
келесі сипаттамалар негізгі болып табылады: 

• К�міртегі бейтараптығына ұмтылу;
• Энергия сыйымдылығын т�мендету және ЖІ� бірлігіне шығарындыларды 

азайту;
• К�мір үлесін т�мендету;
• Табиғи газ, атом энергиясы, ЖЭК, сутегі энергетикасы сияқты к�здердің 

үлесін ұлғайту;
• Энергетиканың жұмыс істеуінің жаңа қағидаттарын ескере отырып, эконо-

миканың бірқатар салаларын кезең-кезеңмен жаңғырту.
Егер біз сыртқы стратегияны қарастыратын болсақ, онда соңғы онжылдықтар 

ішінде басымдықтар дәстүрлі және Қытай оларды ұстанады, бірақ халықаралық 
конъюнктураның шиеленісуі олардың әрқайсысының маңыздылығын арттыра-
тыны с�зсіз:

• Күрделі халықаралық жағдай кезінде энергия тасымалдаушылар импорты-
ның қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

• Энергия к�здерін жеткізуді әртараптандыру;
• �лемдік нарықтарда т�мен бағаларды қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау;
• Мұнай-газ және атом �неркәсібіндегі жетекші компаниялардың активтеріне 

кіру.
Егер нақты энергия к�здеріне келер болсақ, онда жағдай келесідей болады: 
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Қытайдағы бастапқы энергияға сұраныс құрылымы,
мегатонна мұнай баламасы, %

К	мір

Мұнай

Табиғи газ

Су энергетикасы

Атом энергетикасы 

ЖЭК

Қытай к�мірді пайдалануды едәуір қысқартуды жоспарлап отыр: 2020 жылғы 
57%-дан 2050 жылы 30%-ға дейін. 

Сондай-ақ, мұнайды пайдалануды қысқарту жоспарлануда, бірақ аса маңыз-
ды емес, ал табиғи газ, керісінше, кеңінен қолданылады, оның үлесі екі есе 17%- 
ға дейін артады деп күтілуде. 

Атом энергетикасы мен жаңартылатын энергия к�здерінің үлесін ұлғайтуға 
ерекше назар аудару жоспарлануда, олардың үлесін 2035 жылға қарай 20%-ға 
дейін арттыру жоспарлануда.

К�МІР
Егер біз Қытай энергетикалық стратегиясының негізгі тармақтарына толығырақ 
тоқталатын болсақ, онда негізгі мақсаттардың бірі, әрине, к�мірге тәуелділікті 
азайту болып табылады. Қытай сарапшылары энергияны тұтынудағы к�мірдің 
үлесі 2020 жылғы 57%-дан 2025 жылға қарай 50%-ға дейін т�мендейді деп бол-
жайды [5].

Алайда, к�мірден бас тарту оңай емес – ол таза электр �ндірісінің жарты-
сынан к�бін құрайды, оны кейін �неркәсіпте де, тұрғын үй секторында да пай-
даланады.

               

2020 жылы көмірді тұтыну құрылымы

Дереккөз: China Energy Transition Status Report 2021 [6]
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CNPC Экономика және технологиялар ғылыми-зерттеу институты [4] 
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ҚХР экономикасының к�мірге тәуелділігі осы күзде (2021 ж.) ҚХР-да орын 
алған энергетикалық дағдарыстың негізгі себептерінің бірі болды. Осылайша, 
бір жағынан, к�мір тапшылығы сұраныстың артуымен, бағаның �суімен және, 
екінші жағынан, к�мірқышқыл газының шығарылуын шектеу қажеттілігі бірқа-
тар �ндірістер үшін, кейде электр энергиясының қарапайым тұтынушыларына 
да қатысты оны пайдалануға шектеулер енгізуге әкелді.

Алайда, жалпы алғанда, үрдіс үміт ұялатады: соңғы жылдары ҚХР-да к�мірді 
тұтыну айтарлықтай баяулады және жақын арада бұл к�рсеткіш теріс болады деп 
күтілуде.

Бұдан басқа, ымыраға келу шараларының бірі ретінде қазір «жасыл к�мірді» 
енгізу жүріп жатыр, бұл ретте жоғары құнарлы к�мір туралы с�з болып отыр, 
алайда ол бірінші кезекте атмосфераға к�мірқышқыл газының шығарылуын 
т�мендету технологияларын енгізуді, қалдықтарды экологиялық кәдеге жарату-
ды және к�мір ЖЭС-ін жаңа технологияларға ауыстыруды білдіреді.

МҰНАЙ
Қытайдың энергетикалық саясатында мұнай ерекше р�л атқарады. Бұл қазіргі 
уақытта да, алдағы ширек ғасырда да к�лік үшін энергия к�зі болып табылады.

CNPC жанындағы Экономика және технологиялар зерттеу институтының 
есептеулері бойынша мұнай тұтыну 2020 жылғы 700 млн. тоннадан 2025 жылы 
730-750 млн. тоннаға дейін �седі. Мұнайды тұтыну шыңы 2030 жылдың шама-
сында болады деп күтілуде, содан кейін 2050 жылға қарай 590 млн. тоннаға дейін 
т�мендейді деп болжануда [4]. 

Мұнайға сұраныс және оның өсу серпіні

8

6

4

2

0

9%

6%

3%

0%

-3%
2000              2010               2020              2030              2040              2050

Дереккөз: CNPC 2050 Energy outlook

Дегенмен, Қытай үшін мұнайдың және ұзақ мерзімді перспективаның р�лін 
ешбір жағдайда жете бағаламауға болмайды. Егер к�мірдің үлесін мақсатты түрде 
азайту жоспарланса, онда мұнайдың үлесі мен р�лі аса маңызды болып қалады.

Қытай ең ірі мұнай импорттаушы ел ретінде қалады: 2020 жылы шамамен 542 
млн. тонна мұнай импортталды. Бұл дегеніміз, Қытай импорт арқылы мұнай 
тұтынудың шамамен 75%-ын алады. 
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2020 жылы мұнай импортының ең ірі к�зі Сауд Арабиясы болып табылады, 
ол барлық импорттың 15,7%-ын құрайды. Одан кейін Ресей және Ангола, Ирак 
және Иран сияқты ОПЕК-тің бірнеше елі бар [8].

Қытай үшін мұнай �німдері импортының қауіпсіздігін, әсіресе бүгінгі күні ол 
үшін күрделі халықаралық жағдайда қамтамасыз ету �те маңызды. 

ҚХР экономикасының шикі мұнай импортына тәуелділік деңгейі жыл сайын 
�сіп келеді, осыған байланысты шикі мұнай жеткізу саласындағы Қазақстан-Қы-
тай ынтымақтастығының әлеуетін арттырудың мәні бар, �йткені бұл ресурстың 
қажеттілігі таяудағы жылдары тек арта түседі.

2000 жылдан 2020 жылға дейін Қытайдың шикі мұнай 
импортына тәуелділік деңгейі
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Дереккөз: China Energy Transition Status Report 2021 [6]

14-ші бесжылдық жоспарда мұнай �ндіру және жеткізу саласындағы басым-
дықтардың ішінде мынадай бағыттар к�рсетілген: «мұнай мен газды барлау және 
игеру үшін нарықтарға қол жеткізуді ретке келтіру, терең теңіз, терең теңіз және 
дәстүрлі емес мұнай және газ ресурстарын пайдалануды жеделдету, мұнай мен газ 
қорларын ұлғайту мен �ндіруге ықпал ету» [1].

ГАЗ
Қытайдың энергетикалық стратегиясындағы газдың р�лі негізгілердің бірі бо-
лып табылады: Қытай билігінің болжамдары бойынша, алдағы бес жылда газбен 
электр энергиясын �ндіру бір жарым есе артады. Сондай-ақ, газ тасымалдау үшін 
отын ретінде белсенді пайдаланылатын болады. Электр энергиясының к�зі ретін-
де газ к�мірге қарағанда әлдеқайда экологиялық таза екенін ескерсек – газ электр 
станциялары к�мірге қарағанда парниктік газдарды 50%-ға аз шығарады – газды 
пайдалану ҚХР энергетикалық стратегиясында айқын басымдыққа айналады.

14-ші бесжылдық аясында газ тұтыну 2020 жылғы 326,2 млрд. м3 к�лемінен 
2025 жылы 420-500 млрд. м3 дейін �седі деп күтілуде. Ал 2035 жылға қарай Қытай-
да газға деген сұраныс екі есе артуы мүмкін [9]. 
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Wood Mackenzie сценарийіне сәйкес, 2020 жылдан 2030 жылға дейін Қытайда 
газға деген сұраныс жылына орта есеппен 5,5%-ға артады. 2030 жылдан кейін �сім 
баяулайды, бірақ 2050 жылға қарай Қытайдағы газға деген сұраныс шамамен 
660 млрд. м3 құрауы мүмкін [10]. 

Бүгінде ҚХР құбыр желісінің газын ірі импорттаушы болып табылады және 
2021 жылы Жапонияны басып озып, сұйытылған табиғи газдың (СТГ) жетекші 
импорттаушысы болады деп күтілуде. Алдағы 10 жылда СТГ-ға сұраныс екі есе 
артады деп күтілуде [10]. 

Қазір Қытайға ресейлік газды жеткізу белсенді түрде артып келеді, Қытай ке-
денінің мәліметтері бойынша, бұл баға бойынша ең тиімді болып табылады. Со-
нымен, 2021 жылғы қаңтардағы мәліметтерге сәйкес, ресейлік газдың бағасы мың 
текше метр үшін 118,5 долларды құрады. Салыстыру үшін Түрікменстан 2021 жыл-
дың басында ҚХР-ға �зінің газын мың текше метрге 187, Қазақстан – 162, �збек-
стан – 151, Мьянма – 352 долларға сатты [9].

АТОМ ЭНЕРГЕТИКАСЫ
Қытай атом энергетикасының даму қарқыны бойынша әлемде жетекші орында. 
2021 жылғы жағдай бойынша елде жалпы қуаты 46,569 ГВт 49 жұмыс істеп тұрған 
атом энергия блогы бар. 13-ші бесжылдық кезінде олардың қуаты екі есе �сті [11].

Жалпы, электр энергиясын �ндірудің жалпы к�леміндегі атом энергиясының 
үлесі 2011 жылғы 1,85%-дан 2019 жылы 4,9%-ға дейін ұлғайды. Атом энергиясын 
�ндіру к�лемі 348,1 ТВт/сағ құрады, бұл әлемдік �ндірістің шамамен 10%-ын құра-
ды, ол атом энергетикасының жалпы белгіленген қуаты және �ндірілген энер-
гия к�лемі бойынша Қытайды АҚШ пен Франциядан кейін үшінші орынға 
шығарды [7].
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2025 жылға қарай атом энергетикасының белгіленген қуатының 70 ГВт ны-
саналы к�рсеткішіне қол жеткізу жоспарлануда, қазіргі уақытта бұл к�рсеткіш 
52 ГВт құрайды [7]. Nuclear Energy Association ұсынған ықтимал сценарийлерге 
сәйкес, егер 70 ГВт белгіленген қуаттың мақсатты к�рсеткішіне 2025 жылға де- 
йін ол жеткізілетін болса, онда келесі бесжылдықта �те белсенді �су мүмкіндігі 
бар.
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�діл Каукенов

ЖЭК
Қытай басшылығының жоспарларына сәйкес, ҚХР энергия тұтынудың жалпы 
к�леміндегі қазбалы емес ресурстардың үлесін 2030 жылға қарай 20%-ға дейін 
жеткізу жоспарлануда [1].

14-ші бесжылдық жоспарды іске асырудың басында күн энергиясының бел-
гіленген қуаты 250 ГВт құрады. Бұл ҚХР-да күн энергиясын �ндірудің негізгі 
технологиялары – поликремнийлі, кремнийлі пластиналар, күн элементтері мен 
модульдерді дамытудың арқасында мүмкін болды.

Жел электр энергиясын �ндірудің негізгі к�лемі теңіз электр энергиясымен 
байланысты және Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян жағалау провинцияларында қамта-
масыз етіледі. Бұл провинциялардың жоспарлары оффшорлық жел энергетика-
сының тұрақты және кең ауқымды дамуына баса назар аударады. Сондай-ақ перс- 
пективалы бағыт ретінде сутегі энергетикасын дамыту к�рсетілген [7].

Таза энергия базаларының 14-ші бесжылдық жоспарда орналасуы

Әлеуметтік-экономикалық дамудың 14-ші бесжылдық жоспары (2021-2025 жж.) және 2035 
жылға дейінгі перспективалы мақсаттар

14-ші бесжылдық жоспарға сәйкес ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығындар айтар-
лықтай ұлғайтылады. Басымдықтар арасында: стратегиялық ғылыми-техника-
лық ресурстарды дайындау және кванттық ақпарат, фотоника және наноэлек-
троника, желілік коммуникациялар, жасанды интеллект, биомедицина және ең 
бастысы – қазіргі заманғы энергетикалық жүйелер және т.б. сияқты ірі иннова-
циялық салаларда бірқатар ұлттық зертханалар құру [12].

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ КЕЛЕШЕГІ
Қытай – Қазақстанның байырғы және тұрақты энергетикалық серіктесі. Энер-
гетикалық ынтымақтастық бірнеше саланы қамтиды: к�мірсутегі кен орында-
рын �ндіру мен игеруден бастап инфрақұрылым құрылысына дейін және атом 
энергетикасынан бастап жаңартылатын энергияны �ндіру саласында жаңа тех-
нологияларды енгізуге дейін.
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Ынтымақтастық жылдарында энергия ресурстарын тасымалдауға арналған 
екі маңызды құбыр салынды: мұнай құбыры және газ құбыры. Қазақстан-Қытай 
құбыры арқылы 150 млн. тоннаға жуық мұнай тасымалданды, оның ішінде 2020 
жылы – 12 млн. тоннаға жуық мұнай тасымалданды. Жалпы, ҚР Энергетика 
министрлігінің деректері бойынша, Қазақстан Қазақстан-Қытай құбыр желісін 
пайдалану басталғаннан бері шамамен 147 млн. тонна мұнай және 2013 жылдан 
бастап Сарыбұлақ-Зимұнай және Қазақстан-Қытай газ құбырлары бойынша 
44 млрд. текше метр газ тасымалдай алды [13].

Қытай компаниялары Қазақстанда мұнай мен газ �ндіруде маңызды үлес 
алады. 2020 жылғы деректер бойынша Қытай Қазақстан, АҚШ және Еуропадан 
кейін ҚР-да мұнай �ндіру бойынша �ңірлік б�ліністе 4-орынды иеленеді. ҚХР 
үлесіне Қазақстандағы барлық мұнай �ндірудің 16%-ы келеді. 

Компанияларға келетін болсақ, CNPC компаниясы 2020 жылы мұнай �ндіру 
бойынша ҮЗДІК-10 инвестордың тізімінде 3-орында тұр, оның үлесіне мұнай 
�ндірудің 11,5%-ы немесе 9,86 млн. тонна келеді. Ситик компаниясы 2020 жылы 
1,4% немесе 1,22 млн. тонна мұнай �ндірді [14].

Бірқатар деректер бүгінде Қазақстан-Қытай энергетикалық әріптестігінің 
әлеуеті толық к�лемде пайдаланылмайтынын к�рсетеді. Мәселен, 2021 жылдың 
бірінші жартыжылдығында Қытай Қазақстан мұнайы экспортталатын елдер 
тізімінде тек 10-орында тұр [15]. Бұдан басқа, 2021 жылғы сандар ҚХР-ға мұнай 
мен табиғи газ экспортының т�мендегенін к�рсетеді.

2021 жылғы қаңтар-шілдеде Қазақстанның Қытайға экспорты және 2020 жылғы тиісті 
кезеңмен салыстырғанда серпіні [16]

1. Тауар позициясы АҚШ долл. �сім

2. Мыс және мыс қорытпалары 1,3 млрд +30%

3. Мыс кендері мен концентраттары 880,5 млн +40,3%

4. Шикі мұнай және мұнай �німдері 745,2 млн –27,6%

5. Табиғи газ 675,5 млн –27,5%

6. Ферроқорытпалар 441,1 млн +6,7%

7. Темір кендері мен концентраттары 402,1 млн +46,4%

8. �ңделмеген мырыш 300,4 млн +24,6%

9. Табиғи уран 174,9 млн –63,5%

10. Бағалы металдар кендері 126,9 млн +6,3%

Дереккөз: МКД-ға сілтеме жасай отырып LS

Сонымен қатар, екіжақты энергетикалық ынтымақтастықты дамыту әлеуеті, 
оның ішінде �зара іс-қимылдың және энергия ресурстарын жеткізудің жолға 
қойылған тетіктері, ҚХР-да газ, мұнай, уран сияқты энергия ресурстарына сұра-
ныстың жоғарыда к�рсетілген тұрақты �су үрдісі Қазақстанның Қытайдың энер-
гетикалық стратегиясын іске асырудағы р�лін айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік 
береді. 2023 жылдан бастап Қазақстан Еуропадағы к�міртегі салығының ықпа-
лына түсетінін және осы бағытта энергия тасымалдаушыларды жеткізу тиімділі-
гі айтарлықтай т�мендейтінін ескерсек, экспорттың қытайлық векторы барған 
сайын маңыздырақ болып келеді.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ: 

ДОСТЫҚ ПЕН ЫНТЫМАҚТАС- 
ТЫҚТЫҢ 30 ЖЫЛЫ

Аңдатпа. 1991 жылдың соңында, Қазақстан Кеңес 
одағынан тәуелсіздігін жариялаған кезде, Түркия сол күні 
Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. 2021 жылы Қа-
зақстан тәуелсіздігіне отыз жыл толады. Тәуелсіз Қазақстан-
ның үш онжылдығы Нұр-Сұлтан мен Анкара арасындағы 
қарым-қатынастың тұрақты түрде тереңдей түскеніне куә 
болды. Саяси салада мызғымас стратегиялық әріптестік 
орнатудан басқа, екі ел экономикалық қатынастар, сауда, 
білім беру және жалпы мәдениет саласында одан да берік 
байланыстар орната алды. Екі ел басшылығының жоғары 
деңгейдегі міндеттемесі осы мақсатқа қол жеткізуге ықпал 
етті. Бүгінде екі ел �зара іс-қимыл мен ынтымақтастықтың 
жаңа алаңдарын зерделеу алдында тұр. Осы құжатта екі ел 
арасындағы қарым-қатынасқа соңғы отыз жыл �ткеннен 
кейін туризм, жаңартылатын энергия к�здері және ауыл 
шаруашылығы ынтымақтастықтың синергетикалық әлеуеті 
бар салалар ретінде ұсынылған.

Кіріспе.  Қазақстан мен Түркия – ортақ тарихи және мә-
дени �ткені бар бауырлас екі ел. Түркия – 1991 жылы Қа-
зақстанды ресми мойындаған алғашқы ел [1]. Қазақстан тә- 
уелсіздік алған сәттен бастап екі ел арасындағы қатынастар 
саясат, әскери іс, сауда, білім, ғылым, мәдениет және т.б. 
сияқты к�птеген салаларда қарқынды дамып келеді. Бүгінде 
Қазақстан мен Түркия �з �ңірлерінде бір-бірінің маңызды 

Вакур Сумер
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серіктестері болып табылады. Қатынастар к�птеген ресми келісімдер арқылы 
институттандырылды. Кең к�зқарас тұрғысынан алғанда, осы екі достас халық 
арасындағы әріптестік түркі әлемінің, Еуразияның және бүкіл жер шарының 
бейбітшілігі мен гүлденуіне әрқашан үлкен үлес болды. Осы мақалада екі ел ара-
сындағы қатынастардың �ткені мен қазіргі жағдайы қарастырылады.

Жоғарыда айтылғандай, екі халық арасындағы қарым-қатынастың тамы-
ры терең және алғашқы ресми дипломатиялық қатынастар Қазақ хандығы мен 
Осман империясы арасында 18-ғасырдың басында басталды. Сол дәуірдегі 
арақашықтық пен жалпы жағдайға байланысты қатынастар, негізінен, ресми 
хаттармен және ол кезде Осман империясының аумағы болған қасиетті Мекке 
мен Медина қалаларына барған Қазақстаннан келген қажылармен байланысты 
мәселелермен шектелді.  

Қазақстан Кеңес одағынан тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруымен Түркия Президенті Тургут 
Озалдың 1991 жылғы наурызда ресми сапары бетбұрыс сәті болды. Бұл сапар-
дың символдық мәні бар - бұл шет мемлекет басшысының қазіргі Қазақстанға 
алғашқы сапары болды. Сапар барысында Қазақстан мен Түркия саяси, сауда- 
экономикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық, мәдени, әлеуметтік, ком-
муникациялық және басқа да салалардағы ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойды [2]. 

Сол жылдың қыркүйегінде президенттер Назарбаев пен Озал Анкарада екі-
жақты қатынастардың қағидаттары мен мақсаттарын қамтитын декларацияға 
қол қойды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға сапары кезінде 21-ға-
сырды «Түріктер ғасыры» деп анықтады [3]. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 
тәуелсіздік алған Қазақстанмен Түркия дипломатиялық қатынастар орнатты. 
1992 жылы 2 наурызда дипломатиялық қатынастар ресми түрде орнатылды. 1992 
жылғы 21 сәуірде Түркияның Қазақстандағы бірінші Елшісі Аргун Озпай Қа-
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім 
грамоталарын тапсырды. Сондықтан Түркия Қазақстанмен дипломатиялық қа-
рым-қатынас орнатқан алғашқы ел болғаннан кейін, түрік дипломатиялық мис-
сиясы тәуелсіз Қазақстан тарихындағы алғашқы шетелдік �кілдік болды. Бұған 
жауап ретінде Қазақстан сол жылы Түркия астанасы Анкарада �з елшілігін ашты. 

Содан бері қатынастар жоғары деңгейдегі бірқатар сапарлардың арқасында 
қарқын алды. 1991 жылдан бергі президенттік кезеңінде Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға жалпы саны 24 рет барды. 
Қазақстанның қазіргі Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапар-
мен баруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар, түрік тарапы президент пен минис- 
трлер деңгейінде Қазақстанға ондаған ресми сапар жасады. Түркия президент-
тері мен премьер-министрлері Қазақстанға 2019 жылға дейін 21 рет келді [4]. 

Мұндай к�птеген сапарлар екіжақты қатынастардың тез институттануы-
на ықпал етті. Үкіметаралық бірлескен экономикалық комиссия 1993 жылдың 
соңында құрылды. 2009 жылғы қазанда Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Түркияға сапары кезінде стратегиялық әріптестік туралы келісімге қол қойылды. 
2012 жыл екі ел арасындағы қарым-қатынастың тағы бір кезеңі болып табылады. 
Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесі (HLSCC) 2012 жылғы 
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мамырда сол кездегі премьер-министр Режеп Тайып Эрдоганның Қазақстанға 
сапары кезінде құрылды. HLSCC механизмі екіжақты қатынастардың берік не-
гізін қамтамасыз етті. HLSCC алғашқы отырысы 2012 жылғы 11-12 қазанда Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркияға сапары кезінде �тті. HLSCC екінші 
отырысы Президент Режеп Тайып Эрдоганның 2015 жылғы 15-17 сәуірдегі Қа-
зақстанға сапары кезінде �тті.

Талдау тұрғысынан алғанда, Қазақстан мен Түркия арасындағы қарым-қаты-
нас екі ел арасындағы қарым-қатынастың барған сайын тереңдейтін сипатына 
ықпал ете отырып, ең жоғары деңгейде сақталды деп айтуға болады. Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бе-
делі мен тұлғасы Қазақстан-Түркия қарым-қатынасын достық пен ынтымақтас- 
тық рухында дамытуда ерекше р�л атқарғанын атап �ткен ж�н. Сонымен қатар, 
Түркия президенттері Тургут Озал (1989-1993) және Сүлейман Демирел (1993-
2000) екі ел арасындағы қарым-қатынастың ерте кезеңінде маңызды р�л атқар-
ды. Екі достас елдің к�птеген салалардағы, соның ішінде саясат, сауда, білім беру 
салаларындағы ынтымақтастығын дәйекті түрде күшейту, негізінен, осы жоғары 
деңгейдегі �зара қолдауға байланысты [5]. Енді Қазақстан-Түркия қарым-қаты-
насы неғұрлым дәрежеде іске асырылған негізгі салаларға к�шейік.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК Ж¥НЕ САУДА
Экономикалық қатынастар мен сауда әрқашан Қазақстан-Түркия қарым-қа-
тынасындағы басты бағыттардың бірі болды. Екі ел арасындағы тауар айна-
лымы жалпы �су үрдісін к�рсетеді. 1992 жылы екі ел арасындағы сауда к�лемі 
бар болғаны 30 миллион долларды құрады. 2005 жылы ол алғаш рет 1 миллиард 
доллардан асты [6]. Түркияның Қазақстанға экспорты 2005 жылғы 460 миллион 
доллардан 2020 жылы 979 миллион долларға дейін ұлғайған кезде, Қазақстан-
ның Түркияға экспорты 2005 жылғы 559 миллион доллардан 2020 жылы 1,2 мил-
лиард долларға дейін �сті. Айта кету керек, COVID-19 пандемиясы бүкіл әлем-
де, әсіресе 2020 жылы сауда-саттықтың т�мендеуіне әкеп соқтырды. Екіжақты 
сауда к�лемі �зінің шыңына жетті – 2019 жылы шамамен 3,9 миллиард доллар. 
Қазақстан Президенті Назарбаевтың 2018 жылы Түркияға сапары барысында 
Назарбаев пен Эрдоган қысқа мерзімді перспективада тауар айналымын 5 мил-
лиард долларға дейін және ұзақ мерзімді перспективада 10 миллиард долларға 
дейін ұлғайту ж�ніндегі ортақ мақсатын мәлімдеді. Осылайша, жоғарыда аталған 
мақсаттарға қашан қол жеткізілетіні әлі белгісіз. Қазақстанда түрік кәсіпкерлері 
әсіресе тамақ, медициналық-химиялық �неркәсіп, құрылыс, қонақ үй шаруа- 
шылығы, б�лшек сауда және �ндіріс секторларында белсенді. Қазақстандағы 
түрік құрылыс компаниялары 2019 жылға қарай құны 23,5 миллиард доллар бо-
латын жобаларды аяқтады.

Түркия Қазақстанда шетелдік қатысумен 2 мыңнан астам компаниядан тұра-
тын бірлескен кәсіпорындар құру бойынша Ресейден кейінгі екінші орында. 
2020 жылға дейін түрік инвесторларының қатысуымен жалпы сомасы 24,4 мил-
лиард доллар болатын бес жүзден астам жоба жүзеге асырылуда. Түрік инвести-
циялары Қазақстан экономикасының түрлі: құрылыс, телекоммуникация, ауыл 
шаруашылығы, фармацевтика, тамақ �неркәсібі, �неркәсіптік жобалар сектор-
ларында бар. Қазақстан Түркияға мұнай және мұнай �німдерін, металдарды, 
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астық пен басқа да шикізатты сатады, ал Түркия Қазақстанға мата, киім, аяқ 
киім, �неркәсіптік жабдық, үй тауарлары мен құрылыс тауарларын жеткізеді [7].

Қазақстан мен Түркия қазіргі Жібек жолының екі стратегиялық нүктесінде 
орналасқаны белгілі. Қазақстан Қытайдан (және жалпы Шығыс Азиядан) ба-
тысқа қарай жүретін бағдардың бастапқы нүктесі болып табылады, ал Түркия 
Азиядағы бағдардың ең батыс нүктесінде орналасқан, біртіндеп Таяу Шығысты, 
Балқан мен Кавказды байланыстыратын торапқа айналады. Еуразияның қанат-
тары: батыста Түркия, шығыста Қазақстан [8].

Қытай 2013 жылы Астанада (Нұр-Сұлтан) Назарбаев университетінде �зінің 
«Бір белдеу, бір жол» атты алып жобасын ресми түрде жариялағаннан кейін екі 
елдің әлемдік сауда желілеріндегі маңызы артты. Бүгінде Қазақстан Қытаймен 
әлемдегі ең ірі құрғақ портты, атап айтқанда Қорғасты б�ліседі, ал Түркияда 
Еуразиялық темір жолдардың, автомагистральдардың және теңіз порттарының 
маңызды учаскелері орналасқан. Қысқаша айтқанда, екі ел де «Бір белдеу, бір 
жол» бастамасы аясында маңызды р�л атқарады және осы жаһандық желі ая-
сында сауда операцияларының үздіксіз жұмыс істеуіне айтарлықтай үлес қоса-
ды. �зірбайжан мен Армения арасындағы әскери іс-қимылдардың тоқтатылуы 
осы бағыт бойынша, атап айтқанда, Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда-
ның кеңеюіне ықпал етуі мүмкін. Нахчыван мен �зірбайжан арасындағы жаңа 
дәліздің ашылуы «орта дәліз» деп аталатын бағдарды қысқартады.

БІЛІМ БЕРУ Ж¥НЕ М¥ДЕНИЕТ САЛАЛАРЫ
Жалпы, елдер арасындағы мәдени алмасулар екіжақты қатынастардың шынайы 
әлпеті мен тығыздығын к�рсетеді. Маңызды географиялық алшақтыққа қара-
мастан, Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени �зара іс-қимыл әрқашан 
қарқынды болды. Бұл, негізінен, екі елдің ортақ тарихы, бір түркі отбасының 
тілдерінде с�йлеуі және жалпы мәдени құндылықтардың жақын болуымен бай-
ланысты. Бұл ортақ мәдениет Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін к�п ұзамай, 
әсіресе білім беру саласында к�птеген нысандарда к�рініс тапты.

Орталық Азия мемлекеттері мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қа-
тынас орнағаннан кейін, Түркия 1992 жылы үлкен студенттік жобаны іске қос- 
ты және жыл сайын «атаюрттан» (Отаннан) келетін университет студенттеріне 
мыңдаған шәкіртақылар ұсынды. Зерттеу авторлары Аметбек пен �мірбектің 
айтуынша, Қазақстан тұрғысынан түрік шәкіртақылары білім деңгейін к�терудің 
маңызды мүмкіндігі ретінде қарастырылды. 2011 жылға дейін Түркия Қазақстан 
азаматтары үшін ең к�п шәкіртақы берген ел болды [9]. Түркияның жоғары 
білім туралы ақпаратты басқару жүйесінің статистикасына сәйкес 2018-2019 оқу 
жылында Түркияда оқитын қазақстандық университеттер студенттерінің саны 
2191 адамды құрады [10].

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық түрік-қазақ университеті 1992 
жылы 31 қазанда Қазақстан мен Түркия арасындағы үкіметаралық келісімге 
сәйкес құрылды. Құрылғаннан бері ол білім беру және мәдени салалардағы Қа-
зақстан-Түркия ынтымақтастығының жаңашыл және маңызды элементтерінің 
бірі болды. 2018-2019 оқу жылының ресми мәліметтеріне сәйкес, университетте 
әр түрлі бағдарламалар бойынша 10 000-нан астам студент білім алды, ал түр-
кі әлемі мен туысқандық қоғамдастықтан келген студенттер саны 1372 адамды 
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құрады [11]. Негізгі кампус түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласын-
да орналасқандықтан, университеттің Алматы, Шымкент және Кентау сияқты 
орталықтарда б�лімшелері бар. Ахмет Ясауи университеті қазіргі уақытта QS 
рейтингіне сәйкес Қазақстан мен Орталық Азияның үздік университеттерінің 
қатарына кіреді [12].

Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі (TIKA) Қазақстан-Түркия қа-
рым-қатынасын к�рсететін тағы бір маңызды алаң болып табылады. TIKA-ның 
Нұр-Сұлтан қаласында, негізінен, сарапшылар даярлауға, тағылымдамаларға, 
тәжірибе алмасуға, гуманитарлық к�мек к�рсетуге, қазақстандық университет-
тер мен ауруханаларды дамыту мен оларды кітаптармен және жабдықпен қамта-
масыз етуге маманданған кеңсесі бар. Талдыбаеваның айтуынша, соңғы екі он-
жылдықтағы TIKA жылдық есептерін талдау соңғы жылдардағы іс-шаралар мен 
к�мек шараларының ауқымы мен санының айтарлықтай �скенін к�рсетеді [13].

Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени алмасуларға келетін болсақ, Қа-
зақстанда түрік тілі мен мәдениетін ілгерілетуде белсенді р�л атқаратын Юнус 
Эмре институтын да атап �ткен ж�н. Юнус Эмре институтының негізгі миссия- 
сы – Түркияның әлемнің түрлі мәдениеттерімен қарым-қатынасын жақсарту. 
Институт �з қызметін Қазақстанда 2010 жылы Нұр-Сұлтан қаласында кеңсесін 
ашудан бастады. Сондай-ақ, Қазақстан қазіргі уақытта Юнус Эмре қорының 
филиалы болып табылатын Юнус Эмре институтының филиалы орналасқан 
Орталық Азиядағы жалғыз ел болып табылады. Юнус Эмре институты ашылған-
нан бері түрік тілін оқыту, түрік жазғы мектептері, түрік халық билері курстары, 
садақ ату курстары және т.б. сияқты к�птеген іс-шаралар ұйымдастырады. Бұған 
қоса, қолданбалы мәдени дипломатияны оқыту бағдарламасы Юнус Эмре инс- 
титутының студенттеріне де мүмкіндік береді [14]. Сонымен қатар, TIKA мен 
Юнус Эмре институтының қызметі кеңселері орналасқан Нұр-Сұлтанмен шек-
теліп қоймай, бүкіл Қазақстанды қамтитынын атап �ткен ж�н. 

Түркі кеңесі, TURKSOY, TURKPA, Түркі академиясы және Түркі мәдение- 
ті мен мұрасы қорын мәдени және білім беру ынтымақтастығымен байланыс- 
ты маңызды алаңдар ретінде атап �ткен ж�н, оларды қазақстандық және түрік 
ресми тұлғалары диалог пен к�птеген жобаларға бастамашылық жасау үшін 
�ңірлік форумдар ретінде �зара пайдаланады. К�пшілігі 1990-шы жылдары пай-
да болған бұл бастамалар соңғы уақытта елеулі беделге ие болды және барлық 
түркі мемлекеттері арасындағы одан әрі мәдени ынтымақтастыққа серпін беруге 
қабілетті.

Түркі мәдениетінің халықаралық ұйымы (TURKSOY) 1993 жылы Қазақстан-
ның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен құрылды. Со-
дан бері ол мәдениет тұрғысынан түркі интеграциясы тіректерінің біріне айнал-
ды. TURKSOY түркі тілдес халықтар арасындағы мәдени, гуманитарлық және 
рухани байланыстарды жандандыруды және түркі мәдениетін жоғары халықара-
лық деңгейде танытуды мақсат етіп отыр. «Түркі әлемінің мәдени астанасы» 2012 
жылы TURKSOY бастама к�терген к�рнекті атаулардың бірі болып табылады. 
Осының аясында жыл сайын түркі мемлекеттерінің бірінің қаласына «мәдени 
астана» атағы беріледі. Нұр-Сұлтан (ол кезде Астана) 2012 жылы түркі әлемінің 
алғашқы мәдени астанасы болып таңдалды. 2013 жылы Эскишехир Түркияның 
мәдени астанасы болып таңдалды. Қожа Ахмет Ясауидың қаласы – Түркістан қа-
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ласы 2017 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы болып жарияланды. TURKSOY 
2018 жылы Кастамонаны және 2022 жылы түрік Бурсасын таңдады. Айта кету 
керек, TURKSOY тек �зінің қызмет саласы тұрғысынан ғана емес, сонымен 
бірге оның географиялық қамту тұрғысынан да маңызды. Барлық тәуелсіз түркі 
мемлекеттері TURKSOY мүшелері болып табылады, атап айтқанда �зірбайжан, 
Қазақстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Түркия және �збекстан, ал оның бақы-
лаушылары одан да кең аумақты қамтиды: Алтай Республикасы, Башқұртстан, 
Гагаузия Автономиялық Республикасы, Хакасия Республикасы, Солтүстік Кипр 
Түрік Республикасы, Саха Республикасы, Татарстан және Тува.

Соңғысы және маңыздысы – Қазақстан мен Түркия �здерінің мәдениет қай-
раткерлеріне құрмет к�рсету дәстүрін дамытып, олардың түркі әлемінің дамуына 
қосқан тарихи үлесін пайымдауға ықпал етті. Мысалы, 2016 жылы Анкарада қа-
зақ ақыны Сүйінбай Аронұлының ескерткіші ашылды, күйші Тәттімбет Қазанға-
пұлы атындағы аллея және күйші Дина Нұрпейісова атындағы саябақ пайда бол-
ды. 2017 жылы Анкарадағы к�шеге қазақтың ұлы жырауы Жамбыл Жабаевтың 
есімі берілді. 2018 жылы Анкарада Мағжан Жұмабаевқа ескерткіш орнатылса, 
Стамбұлдағы мектеп Абай Құнанбайдың есімімен аталды. 2010 жылы Анкара-
да Түркі әлемінің бірігуіне қосқан үлесі үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш 
ашылды. Бұл Түркия астанасында екі ел арасындағы достық деңгейін білдіретін 
шетелдік к�шбасшыға арналған алғашқы ескерткіш болды. Бұған жауап ретінде 
Нұр-Сұлтанда қазіргі Түркия Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Ке-
мал Ататүріктің атына ескерткіш қойылды [15].

    
САЯСИ САЛА
Қазақстан мен Түркия Біріккен Ұлттар Ұйымын (БҰҰ), Экономикалық ынты-
мақтастық ұйымын (ЭЫҰ), Ислам ынтымақтастығы ұйымын (ИЫҰ), Еуропа-
дағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын (ЕҚЫҰ), Азиядағы �зара іс-қи-
мыл және сенім шаралары ж�ніндегі кеңесті (А�СШК), Дүниежүзілік сауда 
ұйымын (ДСҰ) және Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесін қоса 
алғанда, халықаралық ұйымдар шеңберінде саяси ынтымақтастықты белсенді 
дамытуда.

Екі ел арасындағы жақсы саяси қатынастар к�птеген жағдайларда байқала 
бастады. Қазақстан мен Түркия �здерінің �ңірлік немесе халықаралық бастама-
ларында әрқашан бір-бірін қолдап келді. Мысалы, Қазақстан Түркияның Еу-
ропалық одаққа мүшелікке �тінімін белсенді қолдады. Түркия «ЭКСПО-2017» 
дүниежүзілік к�рмесін �ткізуге Қазақстанның кандидатурасын қолдады. Түр-
кия сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінде тұрақты емес орынға үміткер ретінде 
Қазақстанды қолдады. Сондай-ақ Қазақстанның ДСҰ-ға мүшелігін қолдаудағы 
Түркияның р�лін атап �ткен ж�н. 2016 жылғы сәтсіз мемлекеттік т�ңкеріс әре-
кетінен кейін түрік халқы қазақ халқы мен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тарыпанан Қазақстан басшылығының толық қолдауын ұмытпайды. Назарбаев 
оқиғадан кейін Түркияға келген алғашқы к�шбасшы болды. Айта кету қажет, 
Назарбаевтың басшылығының арқасында Қазақстан 2016-2017 жылдары Түр-
кия мен Ресей Федерациясы арасындағы жақындасуда шешуші р�л атқарды.

�скери мәселелердегі ынтымақтастық – бұл екі ел соңғы үш онжылдықта 
дамуға ұмтылатын артықшылықтар қоржынына салыстырмалы түрде жаңа 

Қазақстан мен Түркия қарым-қатынасы: достық пен ынтымақтастықтың 30 жылы
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үлес. Осы тұрғыда 2018 жылғы қыркүйекте президенттер Нұрсұлтан Назарбаев 
пен Реджеп Тайип Эрдоган арасындағы кездесуде «�скери ынтымақтастық ту-
ралы келісімге» және «�скери саладағы құпия ақпаратты �зара қорғау туралы 
келісімге» қол қойылды [16]. Осы келісімдерге сәйкес, соңғы жылдары біз әске-
ри штаб басшыларының алдағы жылдардағы әскери ынтымақтастықтың жемісті 
болғанын к�рсететін сапарларымен алмасқанымызға куә болдық.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯ: ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА 
К�КЖИЕКТЕРІ
Екі ел арасындағы ынтымақтастық к�птеген �лшемдерде дамуын жалғастыру-
да, Қазақстан мен Түркия алдағы жылдары неғұрлым берік серіктестік қатынас- 
тарды дамыта алатын бірнеше салыстырмалы түрде аз дамыған салалар бар. 
Мен туризм, жаңартылатын энергия және ауыл шаруашылығы – бұл жеңіске 
жету сценарийлері үшін айтарлықтай әлеуеті бар үш сала деп айтар едім. Бұл 
б�лімде мен осы салаларға қысқаша тоқталамын.

Біріншіден, туризмді перспективалы сала ретінде атап �ткен ж�н. Қазақстан 
мен Түркия арасындағы туризм саласындағы ынтымақтастық 1992 жылғы қа-
занда Алматыда туризм саласындағы ынтымақтастық туралы арнайы келісімге 
қол қоюдан басталды. Екі ел арасындағы туризм саласындағы ынтымақтас- 
тық, әсіресе 1993 жылдың соңында Қазақстан-Түркия үкіметаралық бірлескен 
экономикалық комиссиясының құрылымы құрылғаннан кейін қарқын алды. 
2010-шы жылдардың екінші жартысындағы жағдай бойынша жыл сайын Қа-
зақстанның жарты миллионға жуық азаматы Түркияға туристік мақсатпен 
келеді. �кінішке қарай, бұл ағын �зара емес. Қазақстанға келетін түрік турис- 
терінің саны жоғарыда аталған к�рсеткіштің шамамен т�рттен бірін құрайды. 
Алайда, бұл тұрғыда зор әлеует бар: Қазақстан түрік халқының байырғы Ота-
нының («атаюрт») бір б�лігі ретінде белгілі және Түркияда қазақ мәдениеті-
не деген үлкен ықылас бар. Сонымен қатар, Қазақстан Алтын Емел саябағы, 
Шарын шатқалы, Тянь-Шань тау жотасы, шетсіз-шексіз дала және т.б. табиғат 
ғажайыптарына толы. Сондай-ақ бұл – Отырар, Түркістан (және Ахмет Ясауи 
кесенесі) сияқты тарихи к�рнекі жерлердің және к�птеген к�рікті жерлері бар 
Нұр-Сұлтан сияқты заманауи қалалардың отаны [17]. Стамбулда бір және Түр-
кістанда бір жаңа әуежайларды ашу арқылы екі ел арасындағы к�лік мүмкін-
діктерінің артуын ескере отырып, жақын арада екі ел арқылы туристер ағыны 
артады деп күтуге болады.

Екіншіден, жаңартылатын энергия к�здері – бұл екі ел ынтымақтастық дең-
гейінің жоғарылауынан айтарлықтай пайда к�ретін тағы бір сала. Жалпы олар-
дың экономикалары арасындағы сияқты, Қазақстан мен Түркияның энерге-
тикалық қарым-қатынасы бір-бірін айтарлықтай толықтырумен сипатталады. 
Қазақстан - жаңартылатын энергия к�здерінің зор әлеуетіне ие ел. Дәстүрлі 
гидроэнергетикадан басқа, ел күн энергиясы мен жел энергиясына да бай. Қа-
зақстанның жел энергетикасының әлеуеті оның ағымдағы электр энергиясын 
тұтынуынан шамамен он бір есе артық. Күн энергиясы тұрғысынан елдің әлеу-
етін бүкіл Еуропалық одақпен салыстыруға болады. Осылайша, Қазақстан орта 
мерзімді перспективада жаңартылатын энергия к�здерін таза экспорттаушы бо-
лады. Сонымен бірге, Түркия энергия тапшылығы бар ел болып табылады және 
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энергияға деген сұраныс жылына орта есеппен 6%-ға �суде. Түркия жаңартыла-
тын энергия к�здері мен жаңа жеткізушілерге к�бірек к�ңіл б�ле отырып, �зінің 
энергия тұтынуын әртараптандырғысы келеді. Бұл тұрғыда жаңартылатын 
энергия екі елдің ынтымақтастыққа жақсы себептері бар жаңа салаға айналуы 
мүмкін. Ақыр соңында, жаңартылатын энергия саласындағы ынтымақтастық 
екі елдің климаттың �згеруі ж�ніндегі жаһандық келісс�здердегі ұстанымын 
нығайта алады. 

Ауыл шаруашылығы – бұл екі ел терең ынтымақтастықтан үлкен пайда к�ре 
алатын үшінші сектор. Үлкен жер ресурстарына ие бола отырып, Қазақстан 
қазірдің �зінде ауылшаруашылық �ндірісі тұрғысынан маңызды ел болып та-
былады. Соған қарамастан, елдің әлеуеті осы уақытқа дейін жүзеге асырылған-
нан әлдеқайда жоғары. Тиімді ирригациялық инфрақұрылымды және білімді 
персоналды неғұрлым кеңінен пайдаланудың арқасында Қазақстан іргелес 
�ңірлердегі халық үшін, 2,5 миллиардтан астам адам үшін ауыл шаруашылығы 
�німдерінің ірі экспорттаушысына айналу әлеуетіне ие. Екінші жағынан, Түр-
кия �зінің ауылшаруашылық секторында таза �ндіріс к�лемі бойынша әлем-
де 11-орынға ие болған белгілі ауылшаруашылық тәжірибесіне ие [18]. Түркия 
�зінің оңтүстік-шығыс аумағында су ресурстарын тиімді пайдалануға негіздел-
ген кешенді даму жобасын (түрік аббревиатурасы GAP) аяқтады және б�геттер 
құрылысында, су ресурстарын басқаруда және адам әлеуетін дамытуда теңдесі 
жоқ тәжірибе жинақтады. Сондай-ақ, ел бәсекеге қабілетті бағамен заманауи 
ауылшаруашылық техникаларын шығара бастады. Жалпы, мемлекеттік сектор 
тарапынан ынталандыру деңгейіне және жоғары деңгейдегі саяси ерік-жігер-
ге байланысты Қазақстан мен Түркия осы синергетикалық әлеуетті іске асыра 
алады. 

Қорытынды.  Қазақстан мен Түркия – ортақ �ткені мен тағдыры бар Еурази-
яның екі мықты қанаты. Соңғы үш онжылдықта саясаттан экономикаға, мәде-
ниет пен білімнен ғылымға дейінгі к�птеген мәселелерде айтарлықтай ілгеріле-
уге қол жеткізілді. Екі ел арасындағы қатынастар мен интеграцияның үнемі �сіп 
келе жатқан құрылымы одан әрі жақындасуға нақты үміт ұялатады. Дегенмен, 
жақсартуға мүмкіндік бар. �лемдік экономикалық ауырлық орталығы Азия-Ты-
нық мұхит аймағына ауысқанда, екі ел де �здерінің мызғымас серіктестігін 
ескере отырып, жаһанданған, бірақ сонымен бірге аймақтарға б�лінген әлемнің 
алдағы сын-қатерлеріне т�теп беру үшін �з әлеуетін біріктіруі керек. Осы мақа-
лада туризм, жаңартылатын энергия к�здері және ауыл шаруашылығы біздің 
елдеріміз ынтымақтастықты кеңейту үшін назар аударуы тиіс негізгі үш бағыт 
ретінде ұсынылды. Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан мен Түркияның эко-
номикалық құрылымдарының бір-бірін толықтыруы осы салаларда бірлескен 
кәсіпорындар құруға жол ашады, олардан екі ел де үлкен пайда к�ре алады. Қа-
зақстан мен Түркия арасындағы терең және тығыз қарым-қатынастың жоғары 
деңгейдегі бейілділігі сақталғанға дейін екі елдің бүкіл халқының әл-ауқаты 
үшін бірлескен пайдалар да сақталады. 

Қазақстан мен Түркия қарым-қатынасы: достық пен ынтымақтастықтың 30 жылы
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ЭЛДОР АРИПОВ 
�збекстан Республикасы Президентінің жанындағы Стратегиялық және 
аймақаралық зерттеулер институтының директоры, саяси ғылымдар кандидаты.
Дипломат, халықаралық қатынастар, �ңірлік ынтымақтастық, Орталық Азиядағы 
қауіпсіздік және тұрақтылық мәселелері саласындағы сарапшы. �збекстан ұлттық 
университетін және �збекстан Республикасы СІМ 	лемдік экономика және диплома-
тия университетін бітірді. 	р жылдары бірқатар әкімшілік лауазымдарды атқарды, 
ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс істеді.

 «Қазақстан біз үшін – уақыт пен �мірдің сынынан �ткен, к�п ғасырлық берік 
достық пен бауырластық байланыстыратын ең жақын к�рші» [1].

Шавкат Мирзиёев

Аңдатпа. Мақалада �збекстан мен Қазақстан ара-
сындағы стратегиялық серіктестіктің жағдайы мен дең-
гейі талданады. Жүйелі, салыстырмалы, сандық, ретро-
спективті және контент талдауды қолдана отырып, екі 
мемлекеттің саяси, сауда-экономикалық, к�лік-логис- 
тикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы �за-
ра қарым-қатынасының ерекшеліктері к�рсетілді. Ай-
мақтандырудың ағымдағы процестеріне және Орталық 
Азиядағы тұрақтылық пен орнықты дамуды қамтамасыз 
етудегі Ташкент пен Нұр-Сұлтанның р�ліне ерекше на-
зар аударылды. Еңбекте �збекстан мен Қазақстан ара-
сындағы �зара тиімді ынтымақтастықтың перспектива-
лық бағыттары, сондай-ақ екі мемлекеттің стратегиялық 
қатынастарының Орталық және Оңтүстік Азия арасын-
дағы �зара байланыс процестерін жолға қоюға әсері атап 
�тілді. 

   Түйінді с	здер: �збекстан, Қазақстан, Орталық Азия, 
�ңірлік �зара байланыстылық, Орталық Азия мемлекет-
тері басшыларының консультативтік кездесуі. 

�ЗБЕКСТАН-ҚАЗАҚСТАН:
СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

¥РІПТЕСТІКТІҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙІ 

Элдор Арипов



65KAZAKHSTAN  JOURNAL 
OF FOREIGN STUDIES

�збекстан-Қазақстан: стратегиялық әріптестіктің жаңа деңгейі 

�збекстан мен Қазақстан халықтары арасындағы қарым-қатынастың тамы-
ры терең, ол к�п ғасырлық достықтың, тату к�ршілік пен �зара қолдаудың берік 
іргетасына негізделген. 

�зара сенім, құрмет және бір-бірінің мүдделерін ескеру қағидаттарына негіз-
делген �збек-қазақ �зара іс-қимылы заңды түрде екі егемен мемлекеттің �зара 
тиімді ынтымақтастығының үлгілі модельдерінің бірі ретінде есептеле алады. 

Бұл ретте, �зінің геосаяси жағдайына, сондай-ақ экономикалық әлеуетіне 
байланысты екі ел де Орталық Азияны дамытуда және �ңірдің барлық әлеуетін 
ашуда маңызды р�л атқарады. Ал олардың стратегиялық әріптестігі екі ел халқы-
ның игілігіне ғана емес, бүкіл Орталық Азияның одан әрі жан-жақты тұрақты 
дамуының маңызды факторы болып табылады.

�ЗБЕК-ҚАЗАҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ЖАҢА Д¥УІРІ
Қазіргі уақытта елдер берік шарттық-құқықтық базадан бастап барлық дең-
гейлерде толық �зара түсіністік пен қолдауға дейінгі тығыз �зара іс-қимылды 
нығайту үшін барлық қажетті жағдайларды жасай алды. 

Шарттық-құқықтық базада 220-дан астам мемлекетаралық және үкіметара-
лық құжаттар, олардың ішінде «Мәңгілік достық туралы шарт», «Стратегиялық 
әріптестікті одан ары кеңейту және тату к�ршілікті нығайту туралы бірлескен 
декларация» бар. 

Халықаралық тәжірибеде мұндай құжаттар стратегиялық және одақтастық 
қарым-қатынастың жоғары нысанының к�рсеткіші болып табылады.

�збек-қазақ ынтымақтастығының маңызды «драйверлерінің» бірі – барлық 
деңгейдегі тұрақты саяси диалог. 

2016 жылғы қыркүйектен бастап жоғары деңгейде 11 �зара сапар �тті, екі 
мемлекет басшылары халықаралық және �ңірлік сипаттағы к�пжақты іс-ша-
ралар шеңберінде 17 рет кездесу �ткізді. Осы кезеңде �збекстан мен Қазақстан 
Президенттері екіжақты және к�пжақты ынтымақтастықтың �зекті мәселелері 
бойынша 43 рет телефон арқылы с�йлесті.  

Екіжақты ынтымақтастық ж�ніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның 
жұмысы айтарлықтай жандандырылды, оның іс-шаралары 2019 жылдан бастап 
екі елдің премьер-министрлерінің қатысуымен ғана �ткізіледі. Сонымен қа-
тар, �збекстан мен Қазақстан Үкіметтерінің басшылары 2017 жылдан бастап 
сауда-экономикалық, ауыл шаруашылығы, су-энергетикалық, к�лік-логисти-
калық, сондай-ақ �ңіраралық �зара іс-қимылдың �зекті мәселелерін талқылау 
үшін 8 кездесу �ткізді.

Мемлекетаралық қатынастарға қосымша серпін беретін �кілді билік орган-
дары арасындағы байланыстар нығайтылды. Екі елдің парламенттері парламен-
таралық ынтымақтастықты дамыту ж�ніндегі «Жол картасына» қол қойды, сон-
дай-ақ �збекстан Олий Мажлисі Сенаты мен Қазақстан Парламенті Сенатының 
Ынтымақтастық ж�ніндегі комиссиясының қызметі іске қосылды. 

Барлық деңгейдегі тұрақты сенімді диалог екі мемлекет арасындағы достық 
пен ынтымақтастықты одан әрі нығайту ж�ніндегі нақты уағдаластықтарды іске 
асыруға мүмкіндік береді. 
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Элдор Арипов

Сауда-экономикалық қатынастар айтарлықтай қарқын алды. Ең алдымен, 
бұған 2017-2021 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастықтың 
негізгі бағыттары туралы екіжақты келісімге қол қою ықпал етті. 

Бұдан басқа, �збекстан мен Қазақстан арасында �зара іс-қимылдың жаңа 
тетігі – �ңіраралық ынтымақтастық форумы енгізілді. 

Мұндай алғашқы форум 2018 жылы Шымкент қаласында, екіншісі – 2020 
жылы Хиуа қаласында �тті. Екі іс-шараның қорытындысы бойынша машина 
жасау, ауыл шаруашылығы, қаржы-банк, �неркәсіп, инфрақұрылым, фарма-
цевтика және басқа да салаларда жалпы сомасы 830 млн. долларға 70-ке жуық ве-
домствоаралық, �ңіраралық және коммерциялық келісімдерге қол қойылды [2]. 

Экономикалық ынтымақтастықтың тағы бір тетігі түрлі �німдерді сатуды 
жүзеге асыратын бірлескен сауда үйлерін құру болды. Қазіргі уақытта азық-
түлік, химия және мұнай-химия �німдерін жеткізетін осындай 4 сауда үйі жұ-
мыс істейді. 

�зара тиімді қатынастарды нығайтуға бағытталған сыртқы экономикалық 
бағыт қазірдің �зінде материалдық жемісін беруде. �збекстан мен Қазақстан 
арасындағы �зара сауда 2020 жылы 3 млрд. долларды құрады, бұл 2016 жылмен 
салыстырғанда 67%-ға артық. 

2021 жылғы қаңтар-мамырда екіжақты тауар айналымы 1,5 млрд. долларды 
құрады. Бұл 2020 жылдың ұқсас кезеңінің к�рсеткішінен 46%-ға жоғары [3]. Екі 
елдің басшылары таяу болашақта �зара сауда к�лемін 10 млрд. долларға жеткізу 
міндетін қойды. Елдердің осы мақсатқа жету үшін зор әлеуеті бар деп сеніммен 
айтуға болады.

Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы
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Атап айтқанда, �збек-қазақ шекарасындағы «Орталық Азия» халықаралық 
сауда-экономикалық ынтымақтастық орталығы (ХСЭЫО) осы мақсатқа қызмет 
етуі тиіс. ХСЭЫО базасында азық-түлік тауарларын, полипропилен, тұрмыстық 
химия, құрылыс материалдары, жеңіл �неркәсіп �німдерін бірлесіп �ндіруді іске 
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асыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы �німдерін қайта �ңдеу бойынша кластер-
лік кооперациялық жобалары бар индустриялық аймақ құру жоспарлануда.  

Бұл жобаларды іске қосу инвестициялық кезеңде 10 мыңнан астам және пай-
далану кезеңінде 40 мыңға жуық жұмыс орнын құруды к�здейді. Орталықтың 
�ткізу қабілеті тәулігіне 5 мың жүк к�лігі мен 35 мың адамға бағаланады. Осы 
алпауыт жобаны іске асыру екі елдің сыртқы саудасы мен экономикасы үшін 
мультипликативтік әсер беруге арналған. 

Сауда-экономикалық саладағы белсенді �зара іс-қимыл к�п деңгейлі бай-
ланыстарды орнату мен нығайтуға ғана емес, сонымен бірге тауар алмасу но-
менклатурасын кеңейтуге мүмкіндік бере отырып, екі ел экономикасының ба-
сым секторларының дамуына ықпал етеді.

Инвестициялық ынтымақтастық та қарқынды дамып келеді. �ткен жылы 
�збекстанда қазақстандық капиталдың қатысуымен құрылған кәсіпорындар-
дың саны 809-дан 919-ға дейін �сті, 84,9 млн. доллар к�лемінде қазақстандық 
инвестициялар игерілді. 

Сонымен қатар Қазақстанда �збек капиталының қатысуымен құрылған 
кәсіпорындар саны қазіргі уақытта 2019 жылғы 1145-тен 1231-ге жетті.

�неркәсіптік кооперация саласындағы ынтымақтастық мүлдем жаңа сапалы 
деңгейге к�терілді. �збекстан мен Қазақстан түрлі сыртқы �згерістерге тиімді 
қарсы тұруға қабілетті ауқымды және �зін-�зі қамтамасыз ететін нарықты қа-
лыптастыруға мүмкіндік беретін қосылған құн тізбегін құру тұрғысынан ынты-
мақтастықты жандандырды.

Кооперацияның табысты мысалдары Қостанай қаласында «Chevrolet» мар-
калы автомобильдер �ндірісі, Түркістан қаласында тігін фабрикасы, Шымкент 
қаласында тоқыма фабрикасы және т.б. бірлескен жобалар болып табылады. 

Медициналық бұйымдар, автоклавты газ-бетон, «SAZ» маркалы автобустар, 
«HOWO» жүк автомобильдері �ндірісі, «Hyundai» маркалы автомобильдерді, 
асүй плиталары мен сужылытқыштарды құрастыру бойынша бірлескен жоба-
лар іске асырылуда. 2020 жылы «Artel» компаниясының Қазақстандағы жарты-
лай автоматты кір жуғыш машиналар нарығындағы �німінің үлесі 50%-ды, асүй 
плиталары – 65%-ды, сужылытқыштар – 37%-ды құрады.

�збек-қазақ қарым-қатынасының негізгі құрамдас б�лігінің бірі екі елдің да-
муында маңызды р�л атқаратын к�лік-логистика саласы болып табылады. 

Келісілген тарифтік саясаттың арқасында елдер арасында жүктерді тасымал-
дауда оң серпін байқалады. Пандемияға қарамастан, �збекстан мен Қазақстан 
арасында жүк тасымалының барлық түрлері бойынша к�рсеткіштердің артуы 
тіркелді. Мәселен, 2021 жылдың І тоқсанында контейнерлік тасымал к�лемі 
2020 жылдың  сәйкес кезеңімен салыстырғанда 57% �сіммен 233 мың ЖФБ 
құрады. Автомобиль к�лігімен жүк тасымалдау к�лемі 2021 жылдың 6 айында 
18%-ға �сіп, 1,3 млн. тоннаны құрады [4].

Сонымен қатар, тараптар бірлескен инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыру бойынша қарқынды жұмыс жүргізуде. Атап айтқанда, екі елдің туристік 
қалаларын байланыстыратын және туристік ағымды едәуір арттыратын «Түр-
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кістан-Шымкент-Ташкент» жүрдек теміржол құрылысының жобасы бойынша 
мәселелер талқылануда. 

Тараптар сондай-ақ Қазақстан мен �збекстан арасындағы қатынастар 
к�лемін ұлғайтатын, сондай-ақ қолданыстағы «Сарыағаш-Келес» шекара �т-
келіндегі жүктемені азайтатын «Мақтаарал-Дарбаза» жаңа теміржол желісін 
салу жобасын қарастыруда.

Қазіргі уақытта �збекстанның тауар айналымының 50%-дан астамы Қа-
зақстан аумағы арқылы транзитпен �теді. Азия даму банкінің бағалауына сәй-
кес, �ңірлер арасындағы сауда және қазіргі дәліздер бойындағы транзиттік сау- 
да 2019 жылғы деңгеймен салыстырғанда 2025 жылы 35%-ға және 2030 жылы 
65%-ға ұлғаяды [5]. 

Осыған байланысты тараптар Каспий теңізі порттарының, ірі трансшекара-
лық логистикалық орталықтардың неғұрлым толық жүктелуін, сондай-ақ перс- 
пективада «Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» трансафган дәлізінің 
мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануды жақтайды.

Жалпы, теміржол инфрақұрылымын дамыту ж�ніндегі Ташкент пен 
Нұр-Сұлтан қабылдайтын бірлескен шаралар бір-бірінің транзиттік әлеуетін 
одан әрі тиімді пайдалану ниеті туралы куәландырады. 

Бұл жобаларды табысты іске асыру Қазақстанның �збекстан арқылы 
Оңтүстік Азия мен Таяу Шығысқа шығуын, ал �збекстанның Қазақстан аумағы 
арқылы ЕАЭО, Кавказ және Еуропа елдерінің нарықтарына кіруін қамтамасыз 
етеді. 

�зара іс-қимылдың тағы бір маңызды бағыты мәдени-гуманитарлық сала 
болып табылады, ондағы ынтымақтастық екі елдің және халықтардың руха-
ни жақындығының к�рнекі мысалы болып табылады. Тарихтың, мәдениет-
тің, құндылықтардың ұқсастығы бүгінгі мемлекетаралық ынтымақтастық үшін 
берік негіз болып табылады. 

Бұл тұрғыда 120-дан астам мәдени іс-шара �ткен �збекстан мен Қазақстан 
жылдарының мерекесі тарихи оқиға болды. 

�збекстан мен Қазақстанда екі ел халқының к�рнекті ата-бабаларының 
мұрасын сақтауға және �скелең ұрпаққа беруге ерекше к�ңіл б�лінеді. 2018 
жылы �збекстан Президентінің қазақ халқының к�рнекті ұлы, ақын, ойшыл 
және гуманист Абай Құнанбаевтың мұрасын терең зерттеу және насихаттау ту-
ралы қаулысы қабылданды [6].

Оның �лмес �сиеттері бүгінде, әсіресе, �мірдің �зімен сұранысқа ие. Бұл 
шешімді Абайдың с�зімен сипаттауға болады – «Естілердің айтқан с�здерін 
ескеріп жүрген кісі �зі де есті болады». Ұлы Абайдың еңбектерін зерделеу, с�з-
сіз, жас ұрпақты рухани байытуға ықпал етеді. 

�збекстанда қазақ тілі мен әдебиетін оқып-үйрену және насихаттау үшін 
неғұрлым қолайлы жағдай жасауда, оны қолдауда қазақ ұлттық-мәдени орта-
лықтары ерекше р�л атқарады. 

Қазіргі уақытта олар республиканың қоғамдық-саяси �міріне белсенді қаты-
сады.  

2019 жылғы қаңтарда �збекстан Президенті Ш. Мирзиёев Қазақ ұлттық теат- 
ры ашылған Мырзаш�л ауданындағы �збек-қазақ ұлттық мәдени орталығы-
ның қызметімен жеке танысты. 
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Тағы бір маңызды жайт, �збекстанда 400-ге жуық мектеп қазақ тілін оқыта-
ды. Жоғары және кәсіби білім алу үшін Низами атындағы Ташкент мемлекеттік 
педагогикалық университетінде, Қарақалпақ мемлекеттік университетінде, Гүл-
стан мемлекеттік университетінде, Нүкіс, Жизақ және Навои мемлекеттік педа-
гогикалық институттарында оқу қазақ тілінде жүргізіледі. �збекстан Жазушы-
лар одағы жанынан Қазақ әдебиеті ж�ніндегі кеңес құрылды. Соңғы жылдары 
қазақ жазушылары мен публицистерінің 50-ден астам кітабы жарық к�рді.

Сонымен қатар, мәдениетаралық диалогтағы тиімді әлеуметтік құбылыстар-
дың бірі бола отырып, туризм мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытуда 
ерекше маңызға ие.

Айта кету керек, Қазақстанда Түркістан инфрақұрылымын, түркі әлемінің ру-
хани астанасын дамыту бойынша үлкен жұмыс атқарылды. Оның ішінде, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесін қалпына келтіру және жаңа нысандар салу жұмыстары 
жүргізілді. 

Туристер тарихқа үңіліп, Азияның сәулет ескерткіштерімен танысып, ислам 
әлемінің қасиетті жерлеріне барғысы келеді. Оларға ыңғайлы болу үшін �збек-
стан мен Қазақстанның ежелгі қалаларын бір үлкен «Түркістан-Самарқанд-Бұ-
хара-Хиуа» бағдарына біріктіру жоспарлануда.

Туризм саласындағы ынтымақтастықты дамытудың соңғы практикалық қа-
дамдарының бірі �збекстан мен Қазақстан арасындағы азиялық шенген деп ата-
латын «Silk Visa» (Жібек жолы визасы) жобасын енгізу туралы келісім жобасын 
әзірлеу болды. Виза Қазақстанға немесе �збекстанға заңды негізде келген кез 
келген шетелдік азамат әр мемлекеттің визасын жеке-жеке алмай, екі елдің ау-
мағы бойынша кедергісіз жүріп-тұруын болжайды. 

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ АЙМАҚТАНДЫРУ
�збек-қазақ ынтымақтастығының перспективалары туралы айта отырып, Таш-
кент пен Нұр-Сұлтанның тиімді �зара іс-қимылына тікелей байланысты Орта-
лық Азиядағы аймақтандыру процестеріне назар аудару қажет.

Шетелдік сарапшылардың к�пшілігі �ңірлік ынтымақтастықтың қажеттілігін 
аксиома ретінде қабылдайды. Олардың пікірінше, тарихи, географиялық, мәде-
ни, діни �зара байланыстылық, �ңірлік бірегейлікті қалыптастыратын сын-қа-
терлер мен қауіптердің ортақтығы тәрізді факторлар Орталық Азиядағы �ңірлік 
�зара іс-қимылдың с�зсіздігі мен басымдығын алдын ала айқындады [7].

Соңғы жылдары �ңірлік  ынтымақтастық Ташкент үшін де, Нұр-Сұлтан үшін 
де басымдыққа айналды. �збекстанда да, Қазақстанда да екі елдің бірлесіп атқа-
ратын жауапкершілігін – �ңірдегі тұрақтылық пен оның орнықты дамуы үшін 
жауапкершілікті айқын сезінеді. 

�збекстанның сыртқы саясатындағы Орталық Азия елдерінің басымдылығын 
Президент Ш. Мирзиёев осы лауазымға сайланғаннан кейін бірден анықтады 
және стратегиялық сипаттағы к�птеген құжаттарда, сондай-ақ бастамалар мен 
практикалық іс-әрекеттерде к�рініс тапты. 

Атап айтқанда, �збекстан Республикасын дамытудың 2017-2021 жылдардағы 
бес басым бағыты бойынша іс-қимыл стратегиясында біздің еліміздің айна-
ласында қауіпсіздік, тұрақтылық және тату к�ршілік белдеуін құру, сондай-ақ 
мемлекеттік шекараны межелеу және белгілеу мәселелерін реттеу к�зделген [8].
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�з кезегінде, Қазақстанның 2020-2030 жылдарға арналған жаңа сыртқы сая- 
си тұжырымдамасында Орталық Азия векторының маңыздылығы артты. Қа-
зақстан: 1) ОА-да кооперацияны дамытуға; 2) �ңірдің геосаяси және геоэко-
номикалық субъектілігін нығайтуға; 3) инвестициялық �зара іс-қимыл үшін 
жағдайларды жақсартуға; 4) ішкі және сыртқы сын-тегеуріндер мен қатерлерге 
бірлесіп қарсы іс-қимыл жасауға ұмтылатыны атап �тілді.

Осы тұрғыда �збекстан Президенті Ш. Мирзиёевтің Орталық Азия мемле-
кеттері басшыларының тұрақты консультативтік кездесулерін ұйымдастыру ту-
ралы Орталық Азия үшін тарихи бастамасының бірлескен іске асырылуын атап 
�ткім келеді. 

Бұл бастаманы Қазақстанның тұңғыш Президенті Н. Назарбаев толық қол-
дады және мұндай алғашқы кездесу Қазақстан Республикасы басшысының ұсы-
нысы бойынша 2018 жылғы 15 наурызда Нұр-Сұлтан қаласында �тті. 

Жаңа формат ОА елдерінің тұрақты сенімді диалогты қолдауы және �ңірлік 
мәселелер бойынша келісілген тәсілдерді әзірлеуі үшін �зінің �зектілігі мен қа-
жеттілігін к�рсетті. Бұл бастаманы іске асыру Орталық Азия мемлекеттерінің 
�ңір халықтарының болашағы үшін ортақ мүдделер мен жауапкершілік идеясын 
берік ұстануының арқасында мүмкін болды. 2018 жылғы маусымда БҰҰ Бас Ас-
самблеясының «Орталық Азия �ңірінде бейбітшілікті, тұрақтылықты және ор-
нықты дамуды қамтамасыз ету бойынша �ңірлік және халықаралық ынтымақтас- 
тықты нығайту» қарарын қабылдауы тағы бір маңызды оқиға болды. 

Бұл шешім оның мемлекеттері бірлескен күш-жігермен ортақ �ңірлік проб- 
лемаларды шешуге қабілетті Орталық Азияның біртұтас шоғырландырылған 
�ңір ретінде қалыптасуында маңызды кезең болды. 

Бүгінде біздің елдеріміз Орталық Азияның қауіпсіздігі, тұрақтылығы мен ор-
нықты дамуы тәуелді Ауғанстандағы берік бейбітшілікке қол жеткізу ж�ніндегі 
ортақ пайымды да б�ліседі. 

Атап айтқанда, 2019 жылы Ташкент қаласында және 2021 жылы Түркмен-
башы қаласында �ткен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консуль-
тативтік кездесулері барысында ОА елдерінің басшылары Ауғанстандағы жан-
жалды зорлық-зомбылықтан бас тарту, атысты тоқтату, диалог және ымыраға 
қол жеткізу арқылы жедел саяси реттеу қажеттілігі туралы бірыңғай ұстанымды 
белгіледі. 

Сонымен қатар, мемлекет басшылары Ауғанстанды к�рші елдермен сауда- 
экономикалық және к�лік-коммуникациялық байланыстар жүйесіне жағдайды 
қалыпқа келтірудің және осы елді бейбіт �мірге қайтарудың маңызды шарты 
ретінде тартудың маңыздылығын атап �тті.

Орталық Азия елдері Ауғанстандағы бейбіт �мір Орталық және Оңтүстік Азия 
арасындағы �зара байланыс жүйесін қалпына келтіру және одан әрі дамыту үшін 
жаңа бірегей әрі стратегиялық мүмкіндіктер ашатынын толық түсінеді. 

Осыған байланысты 2021 жылғы шілдеде �збекстан Республикасының 
Президенті Ш. Мирзиёевтің бастамасы бойынша Ташкентте «Орталық және 
Оңтүстік Азия: �ңірлік �зара байланыстылық. Сын-қатерлер мен мүмкіндіктер» 
жоғары деңгейлі халықаралық конференциясы �тті, оның барысында Ауған-
стандағы жағдайды жедел тұрақтандыру, сондай-ақ Еуразияның ауқымды �ңір-
лері арасында транс�ңірлік �зара байланысты қалпына келтіру бойынша жаңа 
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іргелі идеялар әзірленді. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
басшысы М. Тілеуберді мәлімдегендей, �ңіраралық байланыстарды тереңдету 
ж�ніндегі перспективалар теңізге шығысы жоқ Орталық Азия елдері үшін аса 
�зекті болып табылады. Оның айтуынша, Ташкенттегі конференцияда ұсы-
нылған жобалар Қазақстан үшін ерекше қызығушылық тудырады [9].

�ңірлер арасындағы тарихи �зара байланысты қалпына келтірудің негізгі 
буыны ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру болып табылады. 

Атап айтқанда, «Маазри-Шариф-Кабул-Пешавар» трансафган дәлізінің 
құрылысы Орталық және Оңтүстік Азияны байланыстырып, елдеріміздің теңізге 
ең қысқа қатынауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, екі �ңірдің инклюзивті 
экономикалық дамуына қол жеткізу үшін қуатты платформа құрады. Осы тұрғы-
да Қазақстан Президенті Қ. Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 
Түркменбашы қаласындағы консультативтік кездесуі барысында осы жобаның 
�ңір елдері үшін келешегі туралы мәлімдегенін атап �ткен ж�н [10]. 

Бұл бекер емес, �йткені мұндай �зара байланыс тауарлар мен қызметтердің 
еркін қозғалысы, капиталды тарту міндетін едәуір жеңілдетіп қана қоймай, со-
нымен қатар Орталық және Оңтүстік Азия халықтары арасындағы тату к�рші 
және достық қатынастар мен �зара түсіністікті нығайтуға ықпал етеді.

Оның үстіне, бұл Ауғанстанның жерүсті к�пірі ретіндегі тарихи р�лін қалпы-
на келтіруге жәрдемдесіп, �з кезегінде осы қайғы-қасіретті шеккен елдің эко-
номикалық дамуы, оның жанжалдан кейінгі жайғастырылуы мен ұзақ мерзімді 
әрі берік бейбітшілікке қол жеткізуі, Еуразия �ңіріндегі ортақ қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты нығайтуы үшін қуатты факторға айналады.

Жалпы, салыстырмалы түрде қысқа мерзім ішінде �збекстан мен Қазақстан 
іс жүзінде ең жақын стратегиялық әріптеске айналды. Болашақта бауырлас ха-
лықтардың �зара сеніміне және к�п ғасырлық тарихына негізделген екіжақты 
қарым-қатынас тек нығая түсетіні, ал Ташкент пен Нұр-Сұлтан жалпы �ңірлік 
тұрақтылық пен �ркендеуге жәрдемдесе отырып, Орталық Азияда барған сайын 
маңызды р�л атқаратыны с�зсіз.
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ҚАЙРАТ ¥БУСЕЙІТОВ
Нұрсұлтан Назарбаев Қорының Халықаралық бағдарламалар орталығының басшысы, 
Т�тенше және �кілетті Елші, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.
1979 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірді.  Кейін 
М.В. Ломоносов атындағы ММУ аспирантурасын  бітірді. ҚР СІМ жүйесінде 
Қ. 	бусейітов халықаралық қауіпсіздік және қару-жарақты бақылау б�лімдерінің басшысы, 
к�пжақты ынтымақтастық департаментінің директоры және Сыртқы істер министрінің 
орынбасары қызметтерін атқарды. ҚР дипломатиялық �кілдіктерін –  ҚР Швейцариядағы 
Елшілігін және БҰҰ б�лімшесі мен Женевадағы басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы 
ҚР тұрақты �кілдігін, ҚР Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіндегі 
Елшілігін және ҚР Ирландия, Исландия, Швециядағы Елшілігін, ҚР Норвегиядағы Елшілігін 
бірнеше рет басқарды.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ 
САЯСИ СТРАТЕГИЯСЫ:

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ 
ФАКТОРЫ

    Аңдатпа. Қазақстан тарихына ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі тәуелсіз мемлекет-
тің негізін қалаушының есімі ретінде енді.

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығында жетекші әлемдік 
сарапшылар тәуелсіз даму жылдарындағы еліміздің 
жетістіктеріне баға береді: «Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев заманауи қазақ мемлекетін құра алды <...> та-
бысқа жету тарихын іске асыра алды» [1].

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап Н.�. На-
зарбаев саясатында сыртқы саясат саласы мен халық- 
аралық ынтымақтастыққа ерекше мән берілді. Тиімді 
дипломатия Қазақстанның егемендігі мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі, қазіргі заманғы к�п полярлы әлемдік 
тәртіп жағдайында елдің ұлттық мүдделерін дәйекті іл-
герілетудегі негізгі құралдардың біріне айналды [2].

   Түйінді с	здер: Қазақстан; ҚР Тұңғыш Президенті; 
Елбасы; Нұрсұлтан Назарбаев; Тәуелсіздік дәуірі; к�п 
векторлы сыртқы саясат; ядролық қарусыздану.

Н. Назарбаевтың мемлекетті басқаруындағы басқа да 
к�птеген салалары сияқты, Қазақстанның сыртқы сая-
сатын дамыту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету – бұл 

Қазақстанның сыртқы саяси стратегиясы: Нұрсұлтан Назарбаев факторы
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Қайрат �бусейітов

�з мәні бойынша таңғажайып оқиға. Ол н�лден бастап, кейіннен халықаралық 
істерде жетекші дауыс ретінде тез орныққан ел туралы әңгімелейді.

Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін �зі қабылдаған батыл шешім – Семей ядро-
лық полигонын жабу және кейіннен ядролық қару-жараққа ие мемлекет мәрте-
бесінен бас тарту – әлемдік қоғамдастыққа кіру кезінде біздің еліміздің визит кар-
точкасы болды. Қазақстанның Тұңғыш Президенті �з елін ұлттардың жаһандық 
отбасында аса құрметті, қабылданған және сенімге ие мүшесі дәрежесіне к�теру 
үшін нақ осы ерікті шешімімен жолға шықты.

1990-жылдардың басында бірінші Президентпен тығыз жұмыс істегендер оның 
ядролық қарусыз болашаққа батыл қадам басқанын к�рді. Олар сондай-ақ оның 
ядролық қару тәуелсіз Қазақстанның стратегиялық, дипломатиялық және эконо-
микалық қуатының бір б�лігі болып қалуы тиіс деп санайтындардың алдында �з 
халқының дауысына құлақ түргенін к�рді.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті �зінің «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабында 
Семей полигонының жабылуына және Қазақстан аумағынан барлық ядролық қа-
руды әкетуге қатысты мынаны атап �тті: «Қазақстан бейбітшілік пен қауіпсіздік 
кепілдігі ядролық қаруды иеленуден емес, одан бас тартудан қалыптасатынын к�р-
некі түрде растады» [3, 490-б.].

Қазақстан �зінің сынақ нысандарын жауып қана қоймай, барлық ядролық қару-
ды, техника мен инфрақұрылымды толығымен жойды. Кейіннен Қазақстан ядро-
лық қарусыздану және ядролық қаруды таратпау ісінде ымырасыз күрескер болды, 
біздің еліміздің ядролық мұраға қатысты саясаты оған, бір батыс бақылаушысы атап 
�ткендей, осы салада «мінсіз моральдық бедел» берді.

Халықаралық БАҚ атап �ткендей, «Н. Назарбаев �з елінің ядролық қарусызда-
ну үдерісінде негізгі р�л атқарды, сонымен қатар басқа бұрынғы кеңестік республи-
каларды кейіннен ядролық қарусыздануға шабыттандырды, сол арқылы Орталық 
Азияны ядролық қарудан азат �ңірге айналдырды» [4].

Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы Қазақстан астанасында �ткен «Ядролық 
сынақтарға тыйым салудан - ядролық қарусыз әлемге» атты халықаралық конфе-
ренцияда с�йлеген с�зінде 2006 жылы Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат 
аймақ туралы Семей шартына қол қою туралы атап �теді: «Оның барлық қаты-
сушылары – Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және �збекстан – 
2015 жылы ядролық клубтың бес державасынан арнайы хаттамамен ресімделген 
қауіпсіздік кепілдігін алды. Осылайша, 1994 жылы ядролық державалар қол қойған 
Будапешт меморандумын ескере отырып, біздің еліміз қауіпсіздіктің екіжақты ке-
пілдігіне ие» [5].

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бастамаларына жоғары баға берген саяси 
к�шбасшылардың тізімі түсіндіруді талап етпейді.  АҚШ-тың бұрынғы президенті 
Барак Обама Тұңғыш Президентті «әлемдегі ең үлгілі к�шбасшылардың бірі» деп 
атады [6]. Бұған дейін президент Билл Клинтон «Қазақстан ядролық қаруды та-
ратпауды ілгерілету ж�ніндегі халықаралық күш-жігердің ең шешуші сәтінде бүкіл 
әлем үшін үлгі болып отырғанын» атап к�рсеткен болатын. Ол сондай-ақ «Н. На-
зарбаевтың үлкен ерлігі, к�регендігі мен нағыз к�шбасшылығын» атап �тті [7].
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БҰҰ-ның бұрынғы Бас хатшысы Пан Ги Мун Семейдегі полигонға сапа-
ры кезінде Қазақстанға және оның Президентіне құрмет к�рсетті: «Президент 
Назарбаев осы ядролық полигонды жауып, Қазақстандағы ядролық қарудан 
құтылып, ерекше к�шбасшылық танытты» және әрі қарай: «Бүгінде бұл жер қа-
русыздану мен болашаққа деген үміттің символы болып табылады. Ядролық қа-
рудан азат әлемге к�шу Біріккен Ұлттар Ұйымының басты басымдықтарының 
бірі және адамзаттың ең жалынды тілегі болып табылады. Осы жерде, Семей-
де ядролық қаруы бар барлық мемлекеттерді Қазақстанның үлгісімен жүруге 
шақырамын» [8].

Кеңес Одағы ыдыраған кезде Тұңғыш Президент сыртқы саясат саласында 
үлкен сын-тегеуріндерге және жауап табуға тура келген к�птеген сұрақтарға 
кезікті. Оған ақыл-ой шекарасынан, ескі наным-сенімдерден тыс ойлауға, со-
дан кейін Қазақстан үшін жаңа бірегейлік қалыптастыра отырып, �з елін жаңа 
жолмен алып жүруге тура келді.

Н. Назарбаевтың �зі атап �ткендей, «сыртқы саяси бағытты қалыптастыру-
дың негізгі қиындығы елдің егемендігін тыныш, тұрақты жағдайда емес, мүлдем 
жаңа геосаяси жағдайда алуы болды. Дәл осындай сәтте Қазақстанның мүдде-
лерін тікелей немесе жанама қозғайтын халықаралық процестердегі мемлекеттің 
ұстанымын қатесіз анықтау талап етілді» [2, 88-б.].

Шетелде қазақстандық мүдделерді ілгерілету туралы с�з болған кезде, Тұңғыш 
Президенттің алдында тұрған міндеттердің ауқымын елестетудің �зі қиын. Кеңес 
заманында Республиканың халықаралық істерде тәжірибесі де, дәстүрі де, ел-
шіліктері де, сыртқы істер министрлігі де болған жоқ. Жалпы, Қазақстанның 
халықаралық сәйкестігі болған жоқ, Н. Назарбаев пен оның командасы Батыс- 
та да, Шығыста да шетелдік астаналармен бірге жұмыс істей бастады, олардың 
к�пшілігі елді ешкімге белгісіз мемлекет ретінде қарастырды.

Бірінші кезектегі міндет Қазақстанның негізгі ұлттық мүдделерін к�рсететін 
жаңа сыртқы саясатты айқындау болды және нақ осы қағидат Тұңғыш Прези-
денттің осы саладағы барлық ой-пікірлеріне назар аударды. Елді ядролық қару-
дан құтқаруға бел буған ол бұл соғыстан бас тартуға және дауларды бейбіт жол-
мен шешу қағидатын ұстануға негізделген сыртқы саясат болатынын анықтады. 
Бұл ұлттық шекаралардың мызғымастығын және Қазақстанды экономикалық, 
сондай-ақ саяси тұрғыдан әлемдік аренаға негізгі ойыншы ретінде шығаруға де-
ген ұмтылысын бекітер еді.

Тұңғыш Президент �з елі үшін ядролық қарусыздану тұрғысында айқындаған 
оң бағыт жаңа тәуелсіз мемлекетті дамытудың бүкіл кешенінде пайда әкелді. Бұл 
елдің жаңа к�п векторлы сыртқы саясатын және оның к�мірсутегінің орасан зор 
қорларын игеру үшін қажетті инвестицияларды тартудағы таңғажайып табысын 
жариялауға к�мектесті. Бұл Қазақстанға, әсіресе Қытаймен, Ресей Федерация-
сымен, ЕО және АҚШ-пен сенімді және дәйекті қарым-қатынас орнатуға жәр-
демдесті.

Тұңғыш Президенттің �зі жеке стратегиясын былайша сипаттады: «Менің 
ойымша, Қазақстанның сыртқы саясатының �зегі к�п векторлылық – біз си-
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ҚР Президенті Н.¥. Назарбаев Ханчжоу қаласында 	ткен «Үлкен жиырмалық» саммитіне қатысты, 2016 жылғы 4 қыркүйек. 
ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Баспас	з қызметінің мұрағаты

Қайрат �бусейітов

яқты тең құқықты, сындарлы, жемісті және �зара тиімді диалогқа ашық барлық 
елдермен �зара іс-қимыл жасауға ұмтылу болуы тиіс еді. Мен Қазақстан тәрізді 
қазіргі заманғы, күшті, �з еркіндігін қорғай алтын мемлекет үшін халықаралық 
істердегі жаһандық жеңіс жауларды іздеу емес, достар табу мақсатымен байла-
нысты деп санадым және санаймын» [1, 168-б.].

Ядролық қарудан бас тарту Тұңғыш Президенттің басшылығымен Қазақстанға 
бітімгершілік күш-жігер саласында лайықты дауыс беру құқығын берді.

Елбасының халықаралық бастамалары елдің танымалдығын қамтамасыз етіп 
қана қоймай, әлемдік қоғамдастықтың жаңа мүшесі ретінде Қазақстанға деген 
сенімнің іргетасын қалап қана қоймай, �ңірлік және жаһандық қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты нығайтуға елеулі үлес қосты және қосуын жалғастыруда.

Біздің еліміз Таулы Қарабақтағы Армения мен �зірбайжан арасындағы 
қақтығысты реттеуге қатысты, Қазақстан Батыс Сахара, Кот-д’Ивуар, Либерия, 
Гаити, Ливан және Ауғанстанға бітімгершілік күштерін жіберді.

Қазақстан Сирия бойынша келісс�здердің раундтарын �ткізу үшін платформа 
ұсынды және Тегеранның ядролық қару жасау ж�ніндегі ықтимал бағдарлама-
сы салдарынан Батыс пен Иран арасындағы қарым-қатынастардағы шиеленісті 
т�мендетуде, сондай-ақ Украинаның шығысындағы қақтығысты реттеу кезінде 
Мәскеу мен Киев арасындағы �зара қарым-қатынасты қалпына келтіруде медиа- 
тор болды.

Сонымен қатар, біздің еліміз Орталық Азияда да, одан тыс жерлерде де бей-
бітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған бірқатар халықаралық ұйым- 
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ҚР Президенті Н.¥. Назарбаев зорлық-зомбылық экстремизміне қарсы күрес ж	ніндегі саммитке қатысты, Нью-Йорк, 2015 
жылғы 30 қыркүйек. ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының Баспас	з қызметінің мұрағаты

дарда �з орнын алды және Біріккен Ұлттар Ұйымының құнды әрі белсенді мү-
шесі болды.

Саяси шиеленістің қазіргі жағдайында, ядролық �ршу ықтималдығы, жаңа 
технологиялардың �суі және қару-жарақты бақылаудың шарттық жүйесінің әл-
сіреуі жағдайында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы тәуелсіз Қазақстанның тағ-
дырына бұлжымас, дана және аса к�рнекті үлес қосуды жалғастыруда.

ҚР Тұңғыш Президенті және Қауіпсіздік кеңесінің Т�рағасы ретіндегі жаңа 
мәртебесінде Н. Назарбаев ядролық қаруды таратпау және ядролық қатерді 
қысқарту ж�ніндегі әлемдік процестің берік жақтаушысы әрі белсенді қаты-
сушысы болып қала береді.

Басқа елдерді ядролық қару қатері тарихтың игілігіне айналатын әлем құруда 
біздің еліміздің үлгісін ұстануға шақыра отырып, 2019 жылы Н. Назарбаев жаңа 
халықаралық платформа – Ядролық қарусыз әлем үшін жаһандық к�шбасшы-
лар альянсын құру идеясын ұсынды.

2019 жылғы қарашада Қазақстанның астанасында �ткен «Астана клубының» 
5-отырысында с�йлеген с�зінде Тұңғыш Президент бұл идеяны алға тартты, 
сондай-ақ ядролық қаруды таратпаудың құқықтық базасын нығайтуға шақы-
рды. Біз ядролық қарусыздану туралы қолданыстағы келісімдердің эрозиясын 
тоқтату қажеттілігін бірнеше рет айттық, – деді ол жиналған дипломаттарға, сая- 
саткерлерге, бизнесмендер мен ғалымдарға. – Келер жылы �тетін Ядролық қа-
руды таратпау шартына арналған шолу конференциясы қарсаңында осы құжат-
тың негізгі ережелерін әмбебаптандыру қажеттілігі ж�нінде тағы да ойлануымыз 
керек. Шарттан шығу үшін халықаралық жауапкершілік шараларын күшейту, 
оларды БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің деңгейінде тиісті қарарлармен бекіту қажет 
деп санаймын» [9].

Болашақтың айрықша стратегиялық к�рінісі бар жаһандық ауқымдағы сая-
саткер және дипломат ретінде Елбасы Үлкен Еуразия кеңістігіндегі ынтымақтас- 
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тық форматына ескі қайшылықтарды еңсеретін жаңа жолға әріптес мемлекет-
терді жақындастыру бойынша �з жұмысын жалғастыруда. Ол елдер мен әлемдік 
к�шбасшыларға «Үлкен Еуразия» идеясы т�ңірегінде топтасу және «суперкон-
тиненттің» әлеуетін іске асыру ұсынысымен жүгінді.

Оның «Үлкен Еуразия» жаңа геосаяси құрылымын құру ж�ніндегі тұжырымда-
масының негізінде саяси сенім мен жүйелі экономикалық диалогты қалпына 
келтіру арқылы біріккен күн тәртібін қалыптастыру қажеттігі туралы идея жатыр.

Біздің еліміздің �ңірлік деңгейдегі мәселелерді реттеудегі елеулі тәжірибесі-
не сүйене отырып, әлемдік саясаттанушылар Азиядағы �зара іс-қимыл және 
сенім шаралары ж�ніндегі кеңес (А�СШК) – Н. Назарбаевтың қауіпсіздік 
саласында паназиялық құрылым құру туралы тағы бір маңызды бастамасы – 
Ауғанстандағы және әлемдегі бейбітшілікке, қауіпсіздік пен тұрақтылыққа 
жәрдемдесу мақсатында Орталық Азия елдерінің күш-жігерін біріктіруде бел-
сенді р�л атқаруы мүмкін деген ойды білдіреді [10].

Келесі жылы А�СШК �зінің 30 жылдық даму кезеңінен �теді. Қазақстан-
ның Тұңғыш Президентінің 1992 жылы БҰҰ мінберінен халықаралық 
қоғамдастыққа ұсынған идеясы толық емес үш онжылдықта әлем халқының 
жартысынан к�бімен Азия құрлығының 90%-дан астамын алып жатқан және 
жаһандық экономикалық �судің үштен екісін қамтамасыз ететін 27 мемлекет-
тің қатысуымен тиімді жұмыс істеп тұрған форум ретінде іске асты [11].

Алайда, қазіргі уақытта Азия �зінің экономикалық әлеуеті бойынша ғана 
емес, әлемдік саясатқа ықпал ету дәрежесі бойынша да жаһандық халықара-
лық қатынастардың эпицентрі болып табылады.

Азия елдері арасындағы сенім мен ынтымақтастықты нығайтпай, қа-
уіпсіздіктің жаһандық және �ңірлік міндеттерін шешуде �ңірлік деңгейде де, 
жаһандық деңгейде де қандай да бір ілгерілеуге қол жеткізу қиын екені анық.

Диалог үшін жағдай жасау - �зекті мәселелер мен проблемаларды шешудің 
маңызды қадамы. А�СШК мемлекеттер осы функцияны орындай алатынын 
к�рсетті [12].

Кеңесті шақыру туралы идеяның қажеттілігі туралы 2002 жылы Қазақстанда 
�ткен форумның бірінші саммитінің қорытындылары әйгілейді. Бұл оқиғаны 
халықаралық және аймақтық ауқымда ерекше атап �ту артық емес: дәл осы та-
рихи іс-шарада Пәкістан мен Үндістан басшылары екі елдің аумақтық дауларға 
байланысты күрделі қарым-қатынасына қарамастан, алғаш рет кездесті [13].

Күш-жігерді шоғырландыру, ең алдымен, �ңірлік деңгейде жоғары маңызға 
ие болған қазіргі геосаяси жағдайларда сарапшылар кеңестің іске асырылмаған 
әлеуеті және оны қазіргі заманғы әлемнің шынайылығына одан әрі бейімдеу 
қажеттілігі туралы ойды жиі айтады.

Кеңестің мандаты бүкіл Азия құрлығын қамтиды, бұл Азиядағы басқа �ңір-
лік құрылымдардан айқын А�СШК артықшылығы болып табылады және осы 
құрылымды күшейту үшін мүмкіндіктер терезесін ашады.

А�СШК келісс�здерінің бір үстеліне �здерінің тарихи және мәдени дәстүр-
лері, саяси және экономикалық бағыттары бойынша әр түрлі мемлекеттердің, 
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негізінен, Азияның к�шбасшылары мен жоғары �кілдері жиналады. А�СШК 
қамтылған �ңірде Таяу шығыс және Оңтүстік Азия сияқты �ткір тұрақсыз-
дық аудандарының ірі ошақтары орналасқан. Кеңес қатысушылары Үндістан 
мен Пәкістан болып табылады, олардың арасындағы �ткір қарама-қайшылық 
қазіргі уақытта әлемде терең алаңдаушылық тудырады [14].

Форум Ауғанстандағы жағдайға және АҚШ әскерлерінің елден шығарылуы-
на байланысты қазіргі халықаралық жағдайға ерекше назар аударады.

Осы тұрғыда Қазақстанның т�рағалық етуі шеңберінде А�СШК әлеуетін 
одан әрі нығайту ж�ніндегі мақсатты жұмысты жалғастыру және Азияда жаңа 
сын-қатерлер мен қауіптерді болдырмау мақсатында оны ынтымақтастық пен 
диалогтың тиімді жұмыс істейтін алаңына айналдыруды аяқтау қажет.
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    Аңдатпа. Мақала Қазақстан Республикасының сырт- 
қы саясатына, оның стратегиясындағы орталықазия- 
лық және еуразиялық аймақтанудың орны мен р�ліне 
арналған. Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарын 
қалыптастыруға ықпал ететін ішкі және сыртқы фактор-
лар, процестер қарастырылады. Саяси басшылықтың 
с�йлеген с�здерінің мәтіндері және қалыптасу кезеңдері 
туралы түсінік беретін ресми құжаттар талданады.

     Түйінді с	здер:  Қазақстан, Орталық Азия, сыртқы 
саясат, �ңірлік ынтымақтастық, қауіпсіздік.

Кіріспе. Қазақстанның Орталық Азия елдерімен ын-
тымақтастығы екіжақты негізде және к�пжақты формат-
та отыз жылдық тәуелсіз даму кезеңін қамтитын күрделі, 
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бірақ оқиғаларға толы жолдан �тті. Осы уақыт ішінде к�птеген маңызды оқиға-
лар орын алды. Қазақстан басқа �ңірлік к�ршілерімен бірге саяси транзиттің 
қарапайым кезеңінен �тіп, бірқатар экономикалық дағдарыстарды еңсере алды. 

�ңір елдерінің �здері де күрделі және қарама-қайшылыққа толы, соның 
ішінде олардың геосаяси жағдайымен, к�п деңгейлі дамуымен, шешілмеген 
шекарамен, экономикалық және экологиялық проблемалармен шартталған 
эволюцияны бастан �ткерді. Белгілі болғандай, «Ұлы шахмат тақтасы» кітабын-
да американдық геосаясаткер Збигнев Бжезинский Орталық Азияның Еуразия-
ның �те тұрақсыз аймағына айналуын болжаған [1].

Одан әрі бұл мәселе бойынша сараптамалық ортада к�птеген пікірталастар 
туындады. Бірақ посткеңестік кеңістіктің азиялық б�лігіндегі геосаяси бәсеке-
лестік тұрақты түрде шиеленісіп, ірі державалар �здерінің стратегиялық мүд-
делері мен қатысуын тынымсыз алға тартқанына қарамастан, �ңірдегі жағдай 
ашық бәсекелестік пен қарсылыққа түскен жоқ.  

Орталық Азияның салыстырмалы түрде тұрақты дамуында �ңір елдерінің 
бірлескен күш-жігері үлкен р�л атқарды. Сыртқы периметрдің едәуір б�лігін-
дегі шиеленісті жағдай, шекараларға, су және энергетикалық б�лінуге қатысты 
еларалық проблемалар, мемлекеттілікті нығайту ж�ніндегі міндеттерді шұғыл 
шешу жиынтығында жаңа Орталық Азия мемлекеттерінің саяси элиталарынан 
салмақты тәсілдерді талап етті.

Зерттеудің мақсаты сауда-экономикалық, қауіпсіздік және халықаралық 
саясат саласындағы бірқатар жолдар бойынша Орталық Азия �ңіріндегі қа-
зақстандық белсенділікті талдау болып табылады. Бұл тұрғыда қазақстан-
дық басшылықтың Орталық Азия к�ршілерімен қарым-қатынасты нығайтуға 
бағытталған сыртқы саяси қызметі қызығушылық тудырады. Бұл бірқатар отан-
дық және шетелдік зерттеушілердің еңбектерінде к�рініс тапты. Қазақстанның 
сыртқы саяси стратегиясындағы Орталық Азия аймақшылдығының р�лі, Қа-
зақстанның �ңірлік қатынастар жүйесіндегі орны туралы пікірлер алуан түрлі.

�ңірлік кооперация процесіне тікелей тартылған белгілі қазақстандық дипло-
мат және ғалым С.Д. Пірімбетов 1993 жылы жасалған Қазақстан мен �збекстан 
арасындағы 1994-2000 жылдар кезеңінде экономикалық интеграцияны терең-
дету туралы келісім �ңірлік ынтымақтастық пен одан әрі интеграциялық баста-
маларға бастапқы серпін болды деп негізді түрде санайды. Бұл, шын мәнінде, 
басқа елдер қосыла бастаған үлкен келісімдерге жол ашты. Осылайша, екі ірі 
�ңірлік мемлекет Орталық Азия кооперациясының негізін қалаушы болды [2]. 

Сонымен қатар, бірқатар зерттеушілер елдердің к�зқарасындағы айыр-
машылықтарды атап �тті. Мысалы, француз зерттеушісі Марлен Ларюэль Орта-
лық Азиядағы меже белгілеу сипатына назар аударады және оның себептерінің 
бірі ретінде аймақтану идеясына сәйкес келмейтін к�зқарастарды анықтайды. 
Орталық Азия батыс пен шығыс арасындағы к�пір қызметін атқаратын қа-
зақстандық еуразиялық тұжырымдама азиялық қазіргі заманның серпінді си-
патына бағытталған. Бұл ұстаным «�збек туранизміне», этномәдени және �р-
кениеттік құндылықтарға негізделген консервативті ұстанымға аз ұқсайды [3].
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Нұр-Сұлтан мен Ташкент арасындағы айырмашылықтар мен символдық 
бәсекелестік туралы к�п айтылды, бірақ к�п жағдайда мұндай тәсіл нәтижесіз 
және жиі жасанды болды. �збекстандағы оқшаулау тәсілдерінің күшеюі кезеңін-
де, шын мәнінде, қазақстандық саяси дискурста Орталық Азия аймақшылдығы 
тақырыбы т�мендеді. Осыған байланысты Қазақстан �зінің бағытын Орталық 
Азия векторынан Ресеймен және Беларусьпен жақындасу жағына �згертті деген 
түсінік пайда болды. Алайда, жаңа мүмкіндіктің пайда болуымен Орталық Азия 
аймақшылдығының �зектілігі қайта артты.

Осылайша, 2019 жылы Аннет Бор британдық Chatham House үшін дайын-
далған «Kazakhstan: Tested by Transition»  талдамалық баяндамасында Қазақстан-
ның Орталық Азияның басқа елдерімен қарым-қатынасын еуразиялық инте-
грация призмасы арқылы қарастырады. Оның пікірінше, Қазақстан Ресей мен 
Орталық Азияның қалған б�лігі арасындағы к�пір ретінде қолайлы жағдайды 
сақтай отырып, �ңірлік идеяларды әзірлеу үшін Еуразиялық алаңды пайдаланды. 

Бірақ қазір, автордың пікірінше, қазақстандық стратегия Орталық Азия век-
торына қарай айтарлықтай дамыды. Аннет Бор бес факторды анықтайды: ұлттық 
бірегейліктің �суі, Ресейден кету, жаңа экономикалық модельді іздеу, �збекстан-
дағы реформалар және аймақтық сауданы тереңдету. Осы себептердің жиын-
тығында Қазақстан Орталық Азияның басқа мемлекеттері мен Ресей арасын-
дағы делдал ғана емес, �зін Орталық Азияның ажырамас б�лігі ретінде неғұрлым 
нақты сәйкестендіре бастады. Мұның нәтижесі бүкіл Орталық Азия �ңіріндегі 
ынтымақтастыққа деген сезілетін және �сіп келе жатқан үрдіс болды [4].

2019 жылы «Орталық Азиядағы аймақтандыру. Қазақстанның стратегиясы» 
атты баяндамасында �ңір үшін �зара іс-қимылдың аймақтық шеңберлері идеясы 
�міршең болып табылатынын атап �ткен  Орталық Азия елдерінің зерттеушілер 
тобы салыстырмалы түрде жаңа к�зқараспен талаптанады және ресми шең-
берлер мен ресми институттарды құрмай-ақ, осы тақырыптағы пікірталастар-
дың жалғасында жұмсақ регионализм форматын ұсынады. Қарым-қатынастың 
осындай сипатымен �зара әрекеттесу �рісі әр түрлі азаматтық құрылымдар-
дың халықаралық ынтымақтастыққа белсенді қатысуы арқылы айтарлықтай 
кеңейеді [5].

Қазіргі уақытта тақырыпқа деген қызығушылық Орталық Азия �зара іс-қи-
мылының күшеюімен байланысты, оған бес мемлекет к�шбасшыларының 
консультативтік кездесулерінің қолданыстағы форматы серпін беретіні с�зсіз. 
Оқиғалар дамуының мұндай векторы Орталық Азия елдерінің салыстырмалы 
түрде тұрақты дамуына, ірі сыртқы ойыншылардың, соның ішінде С5+ фор-
матында рәсімделген ойыншылардың тартылуына, сондай-ақ Қазақстанның 
тұрақты қызығушылығына және �збекстанның �ңірлік кооперация мәселе-
леріндегі белсенді ұстанымына байланысты болды. 

Бұл ретте, Қазақстан тек �ңірлік медиатор ғана емес, жалпы проблемалардың 
интеграцияланған шешімдерін іздейтін проактивті субъект болып табылады. 
Қазіргі кезеңде елдің �ңірлік кооперация процестеріне қатысуы ерекше серпін-
де тұр. 
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ОРТАЛЫҚАЗИЯЛЫҚ Ж¥НЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ВЕКТОРЛАР АРАСЫНДА
Тәуелсіздіктің бастапқы кезеңінде Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарын 
қалыптастыру биполярлық халықаралық жүйе жоғалғаннан кейін барлық пост-
кеңестік елдерде орын алған жағдайларға байланысты болды. Фрэнсис Фукуя-
маның әйгілі эссесінде к�рініс тапқан дәуір реформатор саясаткерлерді жаңа 
егемен мемлекеттерді құруға шабыттандырды [6]. Бірақ олардың алдында жаңа 
және күрделі сын-тегеуріндер мен міндеттер тұрды. Жаңа тәуелсіз мемлекет-
тердің салыстырмалы түрде жоғары әлеуметтік-мәдени деңгейіне қарамастан, 
бұрынғы командалық жүйенің экономикалық тетіктерінің тиімділігі таусылды. 
Экономиканы нарықтық жағдайларға бейімдеу және халықтың �мір сүру дең-
гейінің күрт т�мендеуіне жол бермеу үшін түбегейлі және к�птеген қайта құруды 
енгізу қажет болды.  

Алайда, �здеріңіз білетіндей, транзиттік кезеңде объективті шығындар бол-
ды. Экономика тұрақты құлдырады, кәсіпорындар жабылды, жұмыссыздықтың 
�суі байқалды. Бұл жағдайда жаңа мемлекеттердің әрқайсысы ішкі және сыртқы 
сынақтарға қатысты құрылымды оңтайлы түрде �згерте алатын жаңғырту қағи-
даттары мен әдістерін іздеді.

Ресеймен ортақ шекарасы, тығыз �неркәсіптік байланысы, бірлескен к�лік 
және энергетикалық желісі бар Қазақстан солтүстік к�ршісінің экономика-
сындағы түбегейлі �згерістердің әсерінен шет қалмады.  Ырықтандыру, баға 
белгілеу, жекешелендіру бойынша реформалар және дағдарысқа қарсы �зге де 
шаралар іс жүзінде бір толқынмен жүргізілді. Осы оқиғалар айналымына Қыр- 
ғызстан да тартылды.

Сонымен бірге, �збекстан бірқатар ішкі және сыртқы себептерге байланыс- 
ты мұндай түбегейлі �згерістерді жүзеге асыруға асықпады. Ташкент серпін мен 
тұрақтылықтың арасындағы таңдауда дамудың негізі ретінде екінші қағидатты 
қабылдады. 

Тәжікстанда, �здеріңіз білетіндей, бұрынғы Одақтың бүкіл кеңістігінде 
болған қоғамдық �мірді ырықтандырудың әсерінен ішкі саяси процестер тү-
бегейлі сипатқа ие болып, азаматтық соғысқа әкелді. Қалыптасқан ахуалға және 
жағдайды бейбіт жолмен реттеу ж�ніндегі ұзаққа созылған келісс�здерге байланыс- 
ты Душанбе тек 1998 жылға қарай �зі үшін Орталық Азияның күн тәртібін дербес 
анықтай алды. Бұл бағыт Тәжікстан үшін �зекті болды, �йткені ол елді геосаяси 
тығырықтан шығарды, тұрақтандырудың маңызды факторына айналды, эконо-
микалық дамуды жеделдетті және гидроэнергетика әлеуетін ашты [7].

Түркіменстан табиғи газдың бай қорына ие бола отырып, Таяу Шығыстың 
бірқатар елдерінің үлгісі бойынша жедел жаңғыруға толықтай сүйене алар еді. 
Бұған оң бейтараптық саясаты – түрікмен басшылығы алғаш рет 1992 жылы шіл-
деде Хельсинкиде �ткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ж�нінде-
гі кеңестің саммитінде жариялаған қағидат ықпал етуі де мүмкін. Содан кейін 
1995 жылы желтоқсанда елдің бейтарап мәртебесі БҰҰ деңгейінде бекітілді. 

Бірақ �з тәуелсіздігінің бастапқы кезеңінде Ашхабад Украина мен Балтық ел-
деріне газ жеткізу проблемаларына тап болды, �йткені қаржылық операциялар 

Санат К�шкімбаев, Болат �уелбаев
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реттелмеген және тұрақсыз болды. Сондай-ақ, түрікмен тарапы мен ресейлік 
«Газпром» арасында қайшылықтар күшейе түсті. Ресейлік компания газ тасы-
малдау саласында �зінің монополиялық жағдайын пайдаланып, шарттар мен 
бағаларды белгіледі. 

Тек 1999 жылға қарай тараптар арасындағы келіспеушіліктердің қызуы 
т�мендеді. Бірақ Ашхабад үшін �ткен жол саяси режимнің сипатын қалыптасты-
ру тұрғысынан маңызды болды, �йткені газ экспорттауда үлкен қиындықтарға 
тап болған ел осы кезеңде терең әлеуметтік-экономикалық дағдарысты бастан 
кешірді, соның арқасында мемлекеттік субсидиялау және ресурстарды дирек-
тивті б�лу билікті орталықтандырудың негізгі факторына айналды. 

Осылайша, бастапқы позицияларда Орталық Азия мемлекеттерінің қалып-
тасуының әр түрлі деңгейдегі және әр түрлі сипаттағы процесін байқауға бола-
ды. Дегенмен, бүкіл одақтық инфрақұрылымның қарқынды б�лшектенуі және 
ТМД-ның институционалдық әлсіздігі кезеңінде де қазақстандық басшылық 
экономикалық кооперация үшін әрдайым ашық болды. 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.�. Назарбаев экономикалық интегра-
цияның артықшылықтары туралы алғашқылардың бірі болып с�з қозға-
ды. �неркәсіптік әлеует пен �ндірістік байланыстарды сақтау мақсатында 
ол 1994 жылы Еуразиялық одақ (ЕАО) құру идеясын ұсынды. Орталық Азия 
елдерінің ынтымақтастығы ол кезде проблемалық болып к�рінген жоқ және 
неғұрлым ауқымды транс�ңірлік кооперацияға маңызды қадам ретінде к�рінді. 

1994 жылы Н.�. Назарбаев «Еуразиялық одақ жобасын іс жүзінде іске асы-
ру кезеңдерінің бірі ретінде Орталық Азия одағын ресімдеуді қарастыруға бо-
латынын» атап �тті [8]. Екі жылдан кейін Қазақстанның Тұңғыш Президенті �з 
с�зінде «�ңірлік негізде, атап айтқанда Орталық Азияда интеграциялық «ядро-
ларды» қалыптастыру процесіне» назар аударды. «Бұл – ТМД-ның үлкен ішкі 
жүйесіндегі интеграциялық торап», - деп нақтылады ол [9]. 

Оның пайымдауынша, кооперация ісінде экономикалық трансформация 
түріне және елдер тобының �мір сүру деңгейіне жақын елдер тиімді болады. 
Олар географиялық тұрғыдан бірыңғай нарығы бар, тауарлардың, капиталдың 
және жұмыс күшінің еркін қозғалысы бар жергілікті орталықтар құра алады 
және екі жылдамдықты әрі к�п деңгейлі интеграция үшін ортаға тартушы күш 
жасай алады. 

Еуразиялық интеграцияның басты идеясы жаңа тәуелсіз мемлекеттердің бір-
лескен күш-жігерімен қалыптасқан Еуропа мен Азия арасында экономикалық 
тұрғыдан жеткілікті кеңістік құру болды. Олай болмаған жағдайда, осы кеңістік-
тегі бытыраңқы елдер дамыған батыс және/немесе шығыс мемлекеттер үшін 
шикізат қосымшаларына айналуы мүмкін. 

1990-шы жылдардың ортасында біріктіруші тораптар р�ліне бір мезгілде �з-
бекстан, Қазақстан және Қырғызстан үшжақты қауымдастығы және Қазақстан, 
Ресей мен Беларусь Кеден одағы үміткер бола алды. Қазақстан осы бірлестіктер 
арасындағы табиғи к�пір ретінде к�рінді, оған елеулі сыртқы саяси күш-жігер 
жұмсалды. 
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«Елдегi жағдай және 1997 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi 
бағыттары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің бірінші Жолдауын-
да тәуелсіз дамудың бес жылындағы Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің 
басты нәтижелерінің бірі ТМД мен Орталық Азия одағын құру және нығайту 
бастамасы болғаны к�рнекі еді. Басымдық деңгейі бойынша ТМД, Ресей, �з-
бекстан және Қырғызстан, Орталық Азия, АҚШ, Еуропалық Одақ және Қытай 
векторлары атап �тілді.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ВЕКТОРЫ 
Қазақстанның сыртқы саясатының Орталық Азия векторы стратегиялық маңыз- 
ды және сонымен қатар айтарлықтай күрделі болып қала берді. Мұның негізгі 
себептері тек географиялық жақындық пен саяси-экономикалық және әлеу- 
меттік-мәдени параметрлердің ұқсастығы ғана емес. Орталық Азия елдері 
бір уақытта халықаралық қатынастардың тәуелсіз субъектісі ретінде әрекетін 
бастағаны да емес. К�п жағдайда қиындықтар ұлттық құрылыс пен бірегейлік 
проблемаларымен, аймақ елдерінің сыртқы саяси басымдықтарын қалыптас- 
тырумен, геосаяси ортаның әсерімен және қалыптасатын жаһандық трендтер-
мен байланысты болды. 

�ңірді ірі державалар қоршайды. Бұл – жалпы �ңірлік субъективтіліктің 
қалыптасуына жағдай жасайтын геосаяси орта. �рбір тарап үшін шартты күш 
орталығына бағытталған сыртқы саясат бұрмасы геосаяси тепе-теңдікті жоғал-
тудың, демек, тұрақтылықтан айырылудың маңызды тәуекелдерін қамтиды.

Бұл орайда жағдай Балтық және Оңтүстік Кавказ елдерінің дамуынан тү-
бегейлі ерекшеленеді. Балтық мемлекеттері �з бағыттарын түбегейлі �згертіп, 
еуропалық құрылымдарға толығымен интеграцияланды. Оңтүстік Кавказ ай-
мағындағы оқиғалардың дамуына Армения саясатында ресейшіл бағытты, ал 
�зірбайжанда түрікшіл бағытты анықтайтын Қарабақ қақтығысы орасан ықпал 
етті. Грузияда М. Саакашвилидің билік құрған кезеңінен бастап батыстық бағыт 
басым болды.  

Керісінше, Орталық Азия елдерінің сыртқы саяси тұжырымдамалары қа-
лыпты реңкте қалды. Оларда к�п векторлылық, к�п қырлылық, прагматизм, 
екіжақты және к�пжақты дипломатия, қосылмау және бейтараптық сияқты 
анықтамалар к�рініс тапты. Тіпті, құбылмалы халықаралық геосаяси конъюнк- 
тураны ұстана отырып, аймақ елдерінің үкіметтері �здеріне жарияланған қағи-
даттардан айтарлықтай ауытқуға мүмкіндік бере алмады. 

Орталық Азия қоғамдарында дәстүрлі құндылықтар мен жаңғыру ұмтылыс- 
тары бір-бірімен тығыз байланысты. Мұндай жағдайларда белгілі бір үрдістер 
мен факторлардың басым �суі елеулі ішкі күйзелістердің к�зі болуы мүмкін. 

Тәжікстандағы азаматтық соғыс және Қырғызстандағы бірқатар т�ңкерістер 
сериясы осының салдары болды. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттерінің 
сыртқы саяси к�зқарастарының эволюциясы қарама-қайшы ішкі процестердің 
әсерінен қалыптасқаны қисынды. Сонымен қатар, әлеуметтік-экономикалық 
даму халықаралық сауда мен инвестицияларды жан-жақты кеңейтуді талап етті. 

Санат К�шкімбаев, Болат �уелбаев
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Ішкі факторлармен қатар сыртқы әлеммен байланыстың �суі бес ел үшін 
�ңірлік ынтымақтастықты дамыту үшін салыстырмалы түрде ұқсас жағдайлар 
жасады. Сонымен қатар, әр кезеңде қатынастар әр түрлі формада дамыды. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Одақ ыдырағаннан кейінгі экономика-
лық және саяси үдерістер елдердің кооперациясына ынталандырушы әсер етті. 
Аймақ елдерінің бес к�шбасшысының алғашқы консультативтік кездесуі 1991 
жылы 13 желтоқсанда �тті. Орталық Азияның бес к�шбасшысы ортақ тәсіл-
ді әзірлеп, ТМД құрылған 1991 жылғы 21 желтоқсандағы Алматыдағы саммит 
қарсаңында одан әрі даму векторына әсер еткен мәлімдемені қабылдады. 

�рине, басшылардың тұлғааралық қарым-қатынасы маңызды р�л атқарғаны 
с�зсіз. Жаңа тәуелсіз мемлекеттердің шамамен бірдей бастапқы ұстанымдары 
және олардың басшыларының ділдік жақындығы кейінгі кездесулерде салыс- 
тырмалы түрде сенімді атмосфера тудырды. 1993 жылғы қаңтарда Ташкентте 
�ткен кездесуде Орталық Азия президенттері алғаш рет бес елдің экономика-
лық мамандануын ескере отырып, �ңірлік саясатты үйлестіруге әрекет жасады. 

Бір жылдан кейін, 1994 жылы Қазақстан мен �збекстан басшылары Біртұтас 
экономикалық кеңістік құру туралы шартқа қол қойды, оған кейіннен Қырғыз-
стан қосылды. Кешірек 1998 жылғы 26 наурызда Тәжікстан ұйымға кіру туралы 
шешім қабылдады. Бірлестік тауарлардың, к�рсетілетін қызметтердің, капитал-
дың, жұмыс күшінің еркін қозғалысы үшін жағдай жасауды мақсат етіп қойды 
және мүше мемлекеттердің келісілген есеп айырысу, бюджет, салық, баға, кеден 
және валюта саясатын қамтамасыз етуі тиіс болды.

Бұл кезең Орталық Азия ынтымақтастығы үшін маңызды. Экономикалық 
басымдықтағы �сіп келе жатқан к�п бағыттылық мемлекетаралық �зара іс-қи-
мыл деңгейінде үнемі к�рініс тапса да, тұтастай алғанда, саяси ерік-жігер мен 
күш-қуат �ңірдегі теріс ортаға тартушы процестерді тежеді. 

Орталық Азия елдерінің к�шбасшылары бастапқы кезеңде �ңірлік инте-
грация идеяларына белгілі бір құндылық пен перспектива беріп, оларды саяси 
дискурстың маңызды б�лігіне айналдыра алды. Сонымен қатар Арал теңізінің 
экологиялық апаты, �ңірдің ядролық қарусыз мәртебесі, Ауғанстандағы әске-
ри-саяси жанжал және жаңа трансшекаралық қатерлер мен сын-тегеуріндер си-
паты сияқты проблемаларға жалпы к�зқарастар әзірленді.

Жаңа ғасыр шебінен бастап Орталық Азия елдері арасындағы қатынастар 
дамуының келесі кезеңіне ішкі ұлттық және �ңірлік проблемалар, сондай-ақ 
әлемдік және �ңірлік державалар тарапынан �ңірге деген қызығушылықтың ар-
туы әсер етті. Экономикалық реформаларды жүргізу жылдамдығы мен бағыт-
тылығындағы айырмашылықтар, Қырғызстанның 1998 жылғы желтоқсанда 
ДСҰ-ға кіруі ұлттық экономикаларды дамыту стратегиясындағы сәйкессіздік-
терді айқындады. Бұл кеден және салық саясатының бірыңғай қағидаттарын 
әзірлеу бойынша одан әрі келісілген іс-қимылдарды тоқтата тұруға алып келді. 

Орталық Азия нарығы Қытайға, Түркияға және басқа да ірі тұтынушыларға 
кеңінен ашылған кезде қайшылықтар күшейе түсті. �збекстанның шекаралық 
және кедендік бақылауды күшейтуі және Беларусь, Қазақстан мен Ресей Кеден 
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одағы шеңберінде ортақ кедендік аумақты қалыптастыруы ішкі �ндірісті қорғау 
ж�ніндегі жауапты шараларға ғана айналды, бірақ проблемаларды түбегейлі 
шешкен жоқ. 

Орталық Азия елдерінің экспорттық-импорттық операцияларындағы �зара 
сауданың үлес салмағы жыл сайын т�мендей бастады, тауарлар мен к�рсетілетін 
қызметтер қозғалысында кедергілер к�бірек пайда болды. 2001 жылғы қаңтарда 
Алматыда �ткен Орталық Азия экономикалық одағының (ОАЭО) саммитінде 
оның қатысушылары арасында жинақталған қайшылықтар айқын болды. 

Халықаралық саясатта да елеулі �згерістер болды. ХХІ ғасырдың басы ха-
лықаралық терроризмге қарсы күрестің күшеюімен ерекшеленді, нәтижесінде 
АҚШ пен НАТО елдері Орталық Азияның бірқатар елдерінде әскери базалар-
ды орналастырды. Батыс коалициясының Ауғанстанға басып кіруін әлемдік қа-
уымдастық қолдағанына қарамастан, �ңір үшін державалар арасындағы геосая-
си маневр дәуірі басталды. 

�збек Қарши-Ханабад пен қырғыз Манасындағы шетелдік әскери база-
лардың жабылуы т�ңірегіндегі оқиғалар АҚШ-тың Ресей және Қытаймен ай-
мақтағы ықпалы үшін бәсекелестігінің арта түскенін айғақтайды. Мәскеу мен 
Бейжің Ауғанстан аумағында Вашингтон мен Брюссельдің терроризмге қарсы 
операцияларына ресми түрде қарсы болмағанымен, Ташкент пен Бішкек олар-
дың жасырын қарсыласуының салдарын ауыр сезінді.

Осы жағдайларда қазақстандық сыртқы саясат жаһандық �згерістерге бейім-
делу режимінде болды. Онда Орталық Азияның күн тәртібі жаһандық сын-те-
геуріндермен, Ауғанстан мен Ирактағы соғыспен, халықаралық терроризм қа-
терінің таралуымен ұштасады. Мұның бәрі РФ, ҚХР, АҚШ, ЕО, Орталық Азия 
және ислам әлемі басымдықтары қойылған 2001 және 2005 жылдардағы сыртқы 
саясат тұжырымдамаларында к�рініс тапты. 

Дегенмен, Қазақстан Орталық Азиядағы �ңірлік кооперацияны тереңдетуге 
үмітін үзген жоқ. 2005 жылғы ақпандағы �зінің жыл сайынғы Жолдауында қа-
зақстандық к�шбасшы Н.�. Назарбаев Орталық Азия мемлекеттерінің одағын 
(ОАМО) құруға бастамашылық жасады. Құжаттың сыртқы саяси блогының лейт-
мотиві Қазақстан басшысының оңтүстік к�ршілеріне тұрақтылық, �ңір прогресі, 
экономикалық және әскери-саяси тәуелсіздік жолдары ретінде одан әрі интегра-
цияға шақыруы болды. Н.�. Назарбаев атап �ткендей, «Қазақстан, �збекстан, 
Қырғызстан арасында жасалған мәңгілік достық туралы шарт осындай бірлесу 
үшін берік негіз бола алады. Мен �ңіріміздегі басқа да елдерді де естен шығарып 
отырғанымыз жоқ. Біздің экономикалық мүдделеріміз де, мәдени-тарихи тамыры-
мыз да, тіліміз, дініміз де, экологиялық проблемаларымыз да, керек десеңіз сырт- 
қы қатерлеріміз де ортақ.  Еуропалық Одақтың сәулетшілерінің �здері де осындай 
алғышарттарды армандаған да болар.  Біз тығыз экономикалық интеграцияға к�-
шуіміз және ортақ нарық пен ортақ валютаға қарай ілгерлеуіміз керек» [10].

Сонымен қатар, 2000-шы жылдардың екінші жартысынан бастап �ңірлік коо- 
перацияда �ңірдегі жағдайды тұрақтандыру қажеттігіне байланысты үзілісті 
к�руге болады. Белгілі бір дәрежеде қазақстандық басшылық тұрақтылық пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ Орталық Азияда қолайлы сыртқы 

Санат К�шкімбаев, Болат �уелбаев



89KAZAKHSTAN  JOURNAL 
OF FOREIGN STUDIES

Қазақстан сыртқы саясатының Орталық Азия векторы: жетістіктер, сын-тегеуріндер, перспективалар

экономикалық және сыртқы саяси ортаны құруға назар аудара отырып, страте-
гияны қайта қарастырды. Қазақстан �зінің ұлттық мүдделерін әлемдік аренада, 
оның ішінде �ңір елдерінің ортақ мүдделерін қорғау және ілгерілету арқылы да 
қорғауды айқындады. 

2010 жылы ЕҚЫҰ-ға, 2011 жылы ИЫҰ-ға және 2017-2018 жылдар аралығын-
да БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне т�рағалық ету шеңберінде Қазақстан бүкіл �ңір 
атынан �кілдік етті және Орталық Азия мемлекеттерінің ортақ мүдделерін мақ-
сатты түрде қорғады.

Осылайша, 2009-2011 жылдарға арналған «Еуропаға жол» бағдарламасының 
«Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-дағы �кілдігінің басымдықтары» б�лімінде 
қауіпсіз, тұрақты және гүлденген Орталық Азияны құру, �ңірдің тартымдылығын, 
оның ішінде экономикалық тартымдылығын арттыру процесінде ЕҚЫҰ-ның 
әлеуеті мен құралдарын пайдалану маңызды міндет болды [11]. 

Сонымен қатар, �зінің «ЕҚЫҰ тағдыры мен болашағы» бағдарламалық мақа-
ласында Н.�. Назарбаев «бірқатар географиялық, тарихи және экономикалық 
жағдайларға байланысты батыс пен шығыс елдері арасындағы тұрақты және қа-
уіпсіз к�пір болуға қабілетті ауқымды және перспективалы �ңір – Орталық Азия 
мемлекеттерінің ғана зор сауда және транзиттік әлеуетке ие екенін» атап �тті [12].

2011 жылы Астанада �ткен ИЫҰ Сыртқы істер министрлері кеңесінің 38-ші 
сессиясында Қазақстанның т�рағалығымен алғаш рет ИЫҰ-ның Орталық Азия- 
мен ынтымақтастық ж�ніндегі іс-қимыл жоспары қабылданды. Бұл жоба �ңір 
үшін де, мұсылман қоғамдастығы елдері үшін де сауда операцияларын, инвести-
цияларды ынталандыруда, �зара қызығушылық тудыратын �неркәсіптік жоба-
ларды жүзеге асыруда ұйым тарапынан қолдау мен �зара іс-қимылды к�здеді. 
ИЫҰ-ның Орталық Азия бойынша арнайы бағдарламасын жасауды мұсылман 
елдері қауымдастығы қолдады [13].

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіндегі 2017-2018 жылдардағы тұрақты 
емес мүше ретіндегі т�рағалығының қорытындысы бойынша с�йлеген с�зінде 
ҚР Сыртқы істер министрі Б.Б. Атамқұлов қазақстандық дипломаттар �ңірлік 
бейбітшілік, қауіпсіздік, ынтымақтастық және даму аймағының моделін құра 
отырып, �ңірдің барлық елдерінің мүдделерін үйлесімді үйлестіру қажеттілігін 
басшылыққа алғанын атап �тті. Бұл ретте Қазақстан халықаралық күш-жігерді 
Орталық Азия мемлекеттерінің белсенді р�лі жағдайында Ауғанстанды эконо-
микалық тұрақтандыруға бағыттауды ұсынды. Қазақстандық сыртқы саясат ве-
домствосының басшысы атап �ткендей, «Қауіпсіздік кеңесінде Орталық Азия-
ның ортақ мүдделерін білдіру, осы органның күн тәртібіндегі �зекті мәселелер 
бойынша тұрақты консультациялар �ңірдегі к�ршілеріміз тарапынан жоғары 
баға мен ризашылыққа ие болды. Мұндай тәсілдің бауырлас мемлекеттердің 
жақындасуына, �зара түсіністік пен құрметтің тереңдеуіне ықпал еткеніне 
сенімдіміз», – деп түйіндеді ол [14].

2010-шы жылдардың басынан бастап �ңірлік қауіпсіздіктің күн тәртібі, оның 
ішінде Қазақстанның халықаралық құрылымдарға проактивті қатысуы есебінен 
айтарлықтай кеңейді және ауқымдылыққа ие болды. Бұл ҚР сыртқы саясаты-
ның 2014-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасында к�рініс тапты. Оның 
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бірінші және негізгі басымдығы Орталық Азияның саяси тұрақты, экономика-
лық орнықты және қауіпсіз дамуына мүдделілік болып табылады. Құжатта Қа-
зақстан �ңірлік тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жаңа, оның ішін-
де шектес аумақтардан таралатын сын-тегеуріндер мен қауіп-қатерлерге қарсы 
іс-қимыл жасау үшін жан-жақты күш-жігер жұмсауға ниет білдіргені к�рсетілді. 
Бұдан басқа, еліміздің жанжалға бейім әлеуетті азайту, әлеуметтік-экономика-
лық проблемаларды шешу, су-энергетикалық торап пен �зге де қайшылықтар-
дың түйінін шешу мақсатында ішкі �ңірлік интеграцияны дамытуға ұмтылысы 
атап �тілді. �ңірді халықаралық саясат пен экономиканың бірыңғай интегра-
цияланған субъектісіне айналдыру перспективалы мақсат болып белгіленді [15].

Содан кейін тұжырымдама басымдық ретінде елді халықаралық эконо-
микалық байланыстар жүйесінде орнықты позицияға ілгерілету тәсілдерінің 
бірі ретінде еуразиялық экономикалық интеграцияны айқындайды. Бұл рет-
те саяси егемендіктің мызғымастығы, қабылданатын шешімдердің экономи-
калық негізділігі, кезеңділік, прагматизм және �зара пайда, интеграцияның 
барлық органдарындағы тараптардың тең �кілдігі және интеграциялық �зара 
іс-қимылдың барлық деңгейлеріндегі консенсус негіз қалаушы қағидаттар бо-
лып табылады деген ескертпе бар. Сонымен бірге елдік басымдықтарда Ресей 
мен Қытай біздің оңтүстік к�ршілеріміз атап �тетін негізгі серіктестер ретінде 
б�лінген [15]. 

Тиісінше, бес мемлекет арасындағы аймақтық ынтымақтастықтың қазіргі 
кезеңі мемлекет басшыларының консультативтік кездесулері түрінде, алдыңғы 
кезеңдердің бірқатар сәтсіздіктеріне қарамастан, �зіндік тарихы мен платфор-
масына ие. Күн тәртібі бұрынғы құрылымдар шеңберіндегі мәселелерді қоюдан 
ерекшеленсе де, �ңірлік емес акторларсыз бесжақты формат, тәсілдерде сақтық 
таныту және Орталық Азия елдерінің �ңірлік ерекшеліктер мен жаңа жаһандық 
трендтерді ескеруге ұмтылысы түбегейлі сипатқа ие болды. 

ЖАҢА СЕРПІН
2018 жылғы наурызда Астанада �ткен бесжақты форматтағы консультативтік 
кездесу Орталық Азия ынтымақтастығын жандандырудың жаңа кезеңінің баста-
уы болып табылады. �збекстандағы маңызды �згерістер және онда экономика-
лық реформалардың басталуы осы оқиғаның алғышарты болды. Жаңа �збек бас-
шылығы барлық к�ршілермен және алыс серіктестермен проблемаларды �зара 
қолайлы негізде шешуге деген батылдығын к�рсетті. Бұл Ташкенттің Бішкек 
пен Душанбе арасындағы қарым-қатынасын едәуір жақсартып, тұтастай алған-
да, аймақтағы жағдайды едәуір сауықтырды. 

2018 жылғы наурызда Қазақстан астанасындағы к�пжақты кездесу к�бі-
не байқау түрінде болғанына қарамастан, �ңірлік кооперация үшін түйінді сәт 
болды. Елдер �ңірлік емес ойыншылармен қарама-қайшылыққа түспей, ортақ 
проблемаларды талқылады. Іс-шараның �зі к�ктемгі Наурыз мейрамына орай-
ластырылғаны символдық мәнге ие болды, бұл комплиментарлық ахуалды к�з-
деді. Кездесуге түрікмен президенті Г. Бердымухамедов қатыспаса да, Ашхабад 
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Түрікменстан Меджлисінің т�рағасы А. Нурбердыевті делегат ретінде жіберді. 
Сондықтан жұмыс форматы астаналық кездесуге барынша лайықты болды.

Сондай-ақ, астаналық кездесудің сәтті �туінен шабыт алған �збекстан �ңір-
лік диалогты одан әрі жалғастыру және тереңдету үшін �зінің дипломатиялық 
ресурстарын одан әрі жандандыра түскені де маңызды. �збек басшылығы �з ал-
дына �те �ршіл және прагматикалық міндеттер қойып отыр, олардың арасында 
Орталық және Оңтүстік Азияның ірі �ңіраралық хабын құру бар. 

Осы мақсатта Ташкент елде де, Ауғанстанның шекаралас аудандарында да 
теміржол және автомобиль инфрақұрылым жобаларын жүзеге асыруда. Бұл рет-
те Ауғанстан аумағындағы әскери-саяси ахуалдың күрделі сипатын, Үндістан 
мен Пәкістан арасындағы жоғары жанжалды әлеуетті, сондай-ақ Оңтүстік Азия 
елдерінің саяси элиталары мен бизнес ортасының қатаң прагматизмін еске-
ре отырып, �збек тарапы үшін солтүстік бағытта ауқымды транзиттік әлеуетті 
сақтап қана қоймай, Орталық Азия к�ршілерінен қолдау мен сенімді тірек алу 
түбегейлі маңызды. 

Осыған байланысты Ташкент �ңірлік және �ңіраралық байланыстарды 
нығайту бойынша бірқатар ірі халықаралық бастамалар к�терді. Олардың қа-
тарында – 2019 жылғы қарашада Ташкентте �ткен Орталық Азия мемлекеттері 
басшыларының екінші консультативтік кездесуі. 2021 жылғы тамызда �збек та-
рапының Түрікменстанда белсенді атсалысуымен �ңір елдері к�шбасшылары-
ның үшінші консультативтік кездесуі нәтижелі �тті. 

Нұр-Сұлтан, Ташкент және Аваз қалаларында �ткен жоғары саяси деңгейдегі 
Орталық Азия форумдары елдер арасындағы тығыз �зара іс-қимыл үрдісінің сал-
дары болды. Бұл ретте, жаңа �ңірлік ынтымақтастықтың жаңа кезеңі ағымдағы 
жағдайларға салыстырмалы түрде жоғары бейімделуімен сипатталады. Регла-
ментке және рәсімделген күндерге қатаң байлану жоқ. Бұл ретте бес мемлекет-
тің к�шбасшылары �зекті мәселелер бойынша жеткілікті түрде тығыз үйлесімде 
болады. Мұны пандемия зардаптарына қарсы іс-қимылмен және Қырғызстанға 
2020 жылдың күзінде ішкі саяси дағдарыстан шығуға жәрдемдесумен байланыс- 
ты олардың әрекеттері растайды. 

Бес елдің президенттері арасындағы диалог сындарлы арнада �туде. Оған 
�ңір ішінде де, геосаяси орта тарапынан да қысым артып келе жатқан �зекті 
мәселелер кешені міндеттейді. Мән-жайлар одан әрі �ңір шеңберінде форс-ма-
жорлық құбылыстарға жедел ден қоюға және олардың салдарын тоқтатуға мүм-
кіндік беретін интеграцияланған тәсілді қалыптастыруға итермелейді. 

Дәстүрлі проблемаларды: сауда-экономикалық айналымды ұлғайту, су-энер- 
гетикалық ресурстарды б�лу, халықаралық к�лік коммуникацияларын, ту-
ризмді дамыту және т.б. талқылауды жалғастыруға қарамастан, кооперацияға 
қатысушылардың алдында жаңа елеулі тәуекелдер пайда болды:

- COVID-19 короновирустық инфекциясының пандемиясы халықтың ден-
саулығына ауқымды қауіп т�ндірді, бұл санитарлық және шекара маңы қызмет-
терінің, денсаулық сақтау жүйелерінің келісілген іс-қимылын, ғылыми әлеуетті 
біріктіруді қажет етті; 
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- экономикалық дағдарыс санитарлық-эпидемиологиялық шектеулер мен 
шекаралардың жабылуы салдарынан �ңір ішінде қарқынды сауда алмасуды 
жолға қою, сондай-ақ жұмыс күшінің қауіпсіз қозғалысын реттеу міндетін 
қойды;

- трансшекаралық техногендік қауіптерден туындаған климаттық күн тәртібі 
�ңірлік экологиялық, су және энергетикалық мәселелерді, сондай-ақ экономи-
каны к�міртексіздендіру шараларын �зекті етті; 

- Ауғанстандағы жағдай және оның аумағындағы гуманитарлық апат �ңірдің 
барлық елдерінің халықаралық қауіпсіздік саласындағы үйлестірілген іс-қи-
мылын және к�рші елдің халқына к�мегін талап етеді. 

Қалыптасқан жағдайда Қазақстанның сыртқы саясаты икемді және праг-
матикалық күйде қала береді. Ташкентті аймақта жандандыру Нұр-Сұлтан 
үшін тиімді, �йткені экономикалық трансформация түрі мен �мір сүру деңгейі 
жағынан жақын елдер арасында интеграциялық «ядроларды» қалыптастыру ту-
ралы тезис �зекті болып қала береді. 

Осыған байланысты к�рші елдегі экономикалық реформалар айрықша оң 
сипатта қабылданады. �ңірдің екі ірі мемлекеті арасында к�п жоспарлы қаты-
настарды одан әрі нығайту бойынша жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Қысқа мерзім 
ішінде тараптар ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету, шекара маңындағы 
�зара іс-қимылды дамыту, жаңа жолдар салу және әуе рейстерін ашу ж�ніндегі 
жол картасын іске асыруға кірісті. Ірі бастамалардың қатарында Қазақстан мен 
�збекстан шекарасында «Орталық Азия» халықаралық сауда-экономикалық 
ынтымақтастық орталығын (ХСЭЫО) құру болды. Бұл жоба жоғары �ңірлік 
перспективаға ие. ХСЭЫО бүкіл �ңірдегі сауда-экономикалық байланыстар-
дың дамуына серпін береді, �ңіраралық инфрақұрылымдық және сауда жобала-
ры жаңа серпін алады. Қазақстан 10%-дан астам үлеспен �збекстанның негізгі сыр- 
тқы сауда серіктестерінің үштігіне кіреді. �з кезегінде, Қазақстанның сыртқы 
саудасының жалпы к�леміндегі �збекстанның үлес салмағы шамамен 3,5%-ды 
құрады. Сонымен қатар, Қырғызстанмен, Тәжікстанмен және Түрікменстанмен 
екіжақты қатынастар дамуда.

2020-2030 жылдарға арналған жаңартылған сыртқы саяси тұжырымдамада 
Нұр-Сұлтанның геосаяси және геоэкономикалық координаттар жүйесінің жа-
уапты да негізгі элементі ретінде Орталық Азияда к�шбасшы тұғырын бекітуге 
арналған желісі айқын белгіленді [16]. Бұл стратегия Президент Қ. Тоқаевтың 
2021 жылғы қыркүйекте Қазақстан халқына Жолдауында расталды [17]. Осы-
лайша, Қазақстанның сыртқы саясатының Орталық Азия векторы елде де, сол 
сияқты оның оңтүстік к�ршілері арасында да үлкен қызығушылық туғызады.

Қорытынды. Қазақстандық сыртқы саясат Орталық Азия және Еуразиялық 
даму векторы арасында балама ретінде құрылды деген пікір дұрыс емес. Жоға-
рыда айтылғандай, Орталық Азия елдерінің бірігуі тәуелсіздіктің бастапқы ке-
зеңінде қазақстандық басшылық үшін неғұрлым ауқымды транс�ңірлік инте-
грацияның қажетті құрамдас б�лігі ретінде к�рінді. 
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Идеяның �зі байланыстардың үзілуімен жаңа мемлекеттер Батыс пен 
Шығыстың дамыған елдерінің шикізат �сінділеріне айнала отырып, �здерінің 
ойдағы әлеуеті мен экономикалық �зін-�зі қамтамасыз етуін шапшаң жоғалта 
бастаған сын-тегеуріндерден туындады. Қазақстан посткеңестік елдерге бірлес- 
кен күш-жігермен осы қауіпті трендті тоқтатуды ұсынды. Мәселенің мұндай 
тұжырымы бүгінде де �зектілігін жоғалтпайды. 

Бұл ретте Қазақстан үшін �ңірлік ынтымақтастықтың �зі бағалы жетістік 
болып к�рінді және қазіргі жағдайда да сол күйінде қалады. Тәуелсіз дамудың 
отыз жылдық кезеңінде экономикалық теңгерімсіздіктерге, ұлттық протекцио-
низмге, тауарлардың бақылаусыз кері экспортына, аумақтық-шекаралық дау- 
ларға, этносаралық қақтығыстарға, су және энергетикалық ресурстарды б�лу 
саласындағы теңгерімсіздікке қарамастан, Орталық Азия мемлекеттері тікелей 
және ашық мемлекетаралық қақтығыстарға жол бермеді.
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ж�ніндегі құжаттарда �ңірлік қатынастардың дамуы әрдайым басым орын алды. 
Қазақстан �ңірлік проблемаларды бірлесіп шешуді талап ете отырып, тәсілдер-
де икемділік танытты, кей тұстарда кідіріс алды. Орталық Азия аймақшылдығы 
қалыптасқан геосаяси жағдайлардың әсерінен Нұр-Сұлтан стратегиясына бе- 
йімделді. 

Орталық Азияның дамуына қатысты жекелеген сарапшылар арасындағы 
жоғары үміт пен күмәншілдікке қарамастан, �ңір әлемдік қоғамдастық үшін 
�зіндік ерекшелігін жоғалтқан жоқ. Оның тұрақты дамуы �ңірлік әлеуетті сақтау 
үшін жағдай жасады, бұл бес елмен С5+ �зара іс-қимыл форматтарын жолға қоя 
бастаған жаһандық және �ңірлік державалар тарапынан к�рініс тапты. Бұл рет-
те Қазақстанның �ңірдегі дәйекті сыртқы саяси стратегиясы, сондай-ақ барлық 
Орталық Азия елдерінің ортақ ұстанымдары айқын к�рінеді. 

Қазіргі кезеңде Ауғанстан факторы Орталық Азия кооперациясының алдына 
түбегейлі жаңа міндеттер қойып отыр. Аймақ мемлекеттерінің к�шбасшылары 
к�рші елді экономикалық оңалтуды қолдайды, бұл онда мемлекеттік құрылысқа 
белсенді бірлесіп жәрдемдесуді к�здейді. 
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