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АУҒАНСТАНДАҒЫ «ТАЛИБАННЫҢ» 
ЖАҢА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӘЛЕМІ

2021 жылдың 7 қыркүйек күні «Талибан» қозғалысы уақытша үкімет құрамын 
жариялады. Үкімет мүшелерінің жалпы саны жиырмадан асады. Ендігі кезекте 
жаңа  үкіметтің сыртқы әлеммен байланысының қалай өрбитіні қызықтырып тұр. 
Осы орайда түркі әлемі елдерінің «Талибан» үкіметімен қандай қарым-қатынас 
орнататыны туралы мәселені қарастыруды жөн көрдік. 

Ең алдымен, түркі елдерінің ешбірінің «Талибанға» қарсы емес екеніне назар 
аударғымыз келеді. Орта Азия елдері арасында тек Тәжікстан ғана «Талибанмен» 
қарым-қатыныс орнатудан аяқ тартуда. Тәжікстан Республикасы президенті Има-
мали Рахмон ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай сөйлеген құт тықтау 
сөзінде:

“Қорыта айтқанда, Ауғанстандағы проблемалар қазіргі таңда бүкіл адамзатты 
алаңдататындай деңгейге жетті. Осыған орай халықаралық ұйымдарды, аймақтағы 
елдерді және бүкіл әлемді тағы да бір рет осы елдің проблемаларын шешу үшін 
шұғыл, әрі ұжымдық шаралар қолға алуға және Ауғанстанда өмір сүріп жатқан 
барлық ұлттар мен халықтардың мүдделерін ескеретін ұлттық келісім үкіметін 
құруға шақырамын», –  деген болатын.[1]

Сондай-ақ Ауғанстанның Тәжікстандағы төтенше және өкілетті елшісі де «Та-
либан» үкіметін мойындамайтынын мәлімдеген еді. 

Ал түркі мемлекеттері болса, керісінше, «Талибан» Кабулға басып кірген 15 
тамыз күнінен бастап бұл шындықты салмақты қабылдап, сындарлы саясат ұстануға 
тырысуда. Әсіресе, Ауғанстанмен көршілес Түрікменстан мен Өзбекстанның бұл 
мәселедегі белсенділігі бірден көзге түседі. «Талибан» мен бұрынғы Кабул билігі 
арасында Дохада өткен келіссөздерге бақылаушы болып қатысқан Өзбекстан мен 
Түрікменстанның бұрыннан «Талибанмен» жақын байланысы болғанын айтуға 
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болады. Бұл екі мемлекет көршілес ел ретінде Ауғанстанға қатысты барлық 
жиындарға қатысуда. Мәселен, өзбек және түрікмен дипломаттар 2021 жылдың 8 
қыркүйегінде Пәкістанның бастамасымен ұйымдастырылған «Ауғанстанның көр-
шілері» (Қытай, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Пәкістан) саммитіне 
[2] де, сондай-ақ дәл сол күні АҚШ Сыртқы істер министрлігі мен Германия 
Сыртқы істер министрлігінің бастамасымен ұйымдастырылған жиынға да қатысты. 
Аталмыш екінші жиынға әлемнің 20-дан астам елінен сыртқы істер министрлері, 
сондай-ақ БҰҰ, Еуроодақ және НАТО өкілдері қатысқанын айта кеткен жөн.[3]

18 тамыздан бастап Түрікменстанның өкілетті тұлғалары «Талибан» өкілдерімен 
тікелей кездесу өткізе бастады. Түрікменстанның Герат және Мазари-шариф қа-
лаларындағы консулдары «Талибанмен» кездесті. Осы кездесулерде екі ел хал қының 
бауырлас халықтар екендігі баса көрсетілген болатын. [4]  Сонымен қатар, 2021 
жылдың 1 қыркүйек күні мемлекет басшысы Гурбангулы Бердымұхаммедовтың 
тапсырмасымен Түрікменстаннан Ауғанстанға гуманитарлық көмек жөнелтілді.[5]

Өзбекстан да алғашқы күндерден бастап «Талибанмен» жақын қарым-қатынаста. Осы 
тұрғыда 2021 жылдың 1 қыркүйек күні Өзбекстан тәуелсіздігінің 30 жылды ғына орай 
Ауғанстан Ислам Әмірлігінің құттықтау хат жолдауы да назар аударарлық жайт. [6]  

8 қыркүйек күні Ауғанстанда жаңа үкіметтің құрылуына байланысты Өзбекстан 
Сыртқы істер министрлігі:

«Өзбекстан Ауғанстанда уақытша үкіметтің құрылуын жылы қабылдады. 
Мұндай шешім елде жалпы ұлттық келісімге келудің, баянды бейбітшілік пен 
тұрақтылықты орнатудың бастамасы болады деп сенеміз. Ауғанстанның жаңа 
мемлекеттік органдарымен жақын қарым-қатынас және өзара ықпалдастық 
орнатуға дайын екенімізді білдіреміз», – деген  мәлімдеме жасады.[7]

Түркияның Сыртқы істер министрі Мевлүт Чавушоғлының мына мәлімдемесі 
басқа түркі мемлекеттерінің де Ауғанстанға қатысты ұстанымын көрсетеді: «Біз 
Ауғанстанға, әсіресе оның білім беру саласына  көп инвестиция салдық. Балалар 
мен әйелдер мәселелеріне қатысты жобаларға инвестициялар салдық. Сол себепті 
біздің Ауғанстан секілді елден шығып кетуіміз қате шешім болады. Көптеген елдер 
елшіліктерін кері шақырып жатқанда біз де кетіп қалсақ дұрыс болмас еді. Біз «бар-
лық нәрсені басқарайық» демейміз, «арадағы байланыстарды үзбейік» дейміз». [8] 

Осы орайда Қазақстан тағайындаған шәкіртақылармен жүздеген ауғанстандық 
түлектің Қазақстан университеттерінде оқу бітіргенін, сондай-ақ қазіргі таңда 100-
ден астам шәкірттің білім алып жатқанын айтып өткіміз келеді. [9]

Қорыта айтқанда, түркі мемлекеттері «Талибан» билігімен салмақты да сындарлы 
саясат ұстануда. Жаңа үкіметті мойындау мәселесінде де түркі мемлекеттерінің 
асығыс әрекет етпейтінін болжауға болады. НАТО мүшесі Түркиямен қоса басқа түркі 
мемлекеттерінің де Кабулдағы дипломатиялық өкілдіктерін жаппауы маңызды. 
Себебі тараптар бір-бірін дұшпан не болмаса қауіпті тарап ретінде қабылдамайды. 

Ой-сезімнің жетегінде кетпей, сондай-ақ белгілі бір идеологияларды бір шетке 
ығыстырып, шындыққа тура қарайтын болсақ, «Талибанмен» байланыс орнату, 
байланыс орнатпағаннан әлдеқайда жақсы. Қалай болғанда да, Ауғанстан Түркістан 
аймағымен көршілес ел және аймақтың Оңтүстік Азияға шығуында маңызды орынға 
ие. Сонымен қатар, аталған елдің түркі-ислам әлемінің бөлінбес бір бөлшегі екенін 
де мойындар болсақ, жаңа билікпен байланыс орнату негізінде түркі елдерінің 
мүдделеріне қайшы келмейді. Дипломатияның басты қағидасы болып табылатын 
«мемлекеттердің ішкі ісіне араласпа» деген ұстаным бойынша да ең дұрысы – осы! 
Ұлттық мүдделерге сүйенетін «реализм/шыншылдық» дегеніміз де осы!  

PhD докторы Дінмұхаммед Әметбек,
Халықаралық Түркі академиясы сарапшысы
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5 қыркүйекте Пәкістан тарапының бастамасы бойынша Өзбекстан, Тәжікстан, 
Түрікменстан, Пәкістан, Иран және Қытайдың Ауғанстан жөніндегі арнайы өкілдерінің 
виртуалды форматта келіссөздері өтті.

Тараптар Ауған дағдарысын бейбіт жолмен реттеу бойынша өңірлік күш-жігерді 
шоғырландырудың, елде кең өкілдік негізінде инклюзивті үкіметті жедел құрудың, 
адам құқықтарын, оның ішінде әйелдер мен ұлттық азшылықтарды қамтамасыз етудің 
маңыздылығын атап өтті.

Талибандардың Ауғанстандағы халықаралық террористік ұйымдардың қызметіне 
және көрші мемлекеттерге осы елдің аумағынан қандай да бір қауіп-қатерге жол бермеу 
жөніндегі міндеттемелерін орындау маңыздылығына назар аударылды.

Ауғанстанға жан-жақты көмек көрсетудің, атап айтқанда пандемия кезеңінде гума-
нитарлық көмек көрсетудің және азық-түлік дағдарысына жол бермеудің басым бағыт-
тары туралы пікір алмасылды.

Түркі елдерінің ішінде кездесуге Ауғанстанның тікелей көршілері-Түркіменстан мен 
Өзбекстан қатысты. Алайда, ауған тақырыбы бүкіл түркі әлемі үшін бірдей өзекті.

АУҒАНСТАННЫҢ КӨРШІ ЕЛДЕРІНІҢ АРНАЙЫ 
ӨКІЛДЕРІНІҢ ОНЛАЙН-КЕЗДЕСУІ ӨТТІ
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ 
КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕЗДЕСУІНІҢ 

ҚҰЖАТТАРЫ БҰҰ БА 75-ШІ СЕССИЯСЫНЫҢ 
ҚҰЖАТЫ БОЛЫП ТАНЫЛДЫ

Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуінің қоры-
тындысы бойынша бірлескен мәлімдеме және Орталық Азия елдері әйелдері 
диалогының декларациясы БҰҰ Бас Ассамблеясының 75-ші сессиясының құжаты 
ретінде мойындалып, БҰҰ-ның ресми тілдерінде жарияланды және мүше елдер 
арасында таратылды.

Бұл өңірлік дамуды ілгерілету үшін Орталық Азия платформасының маңыз ды-
лығын айқын растау болды.

Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылғы 6 тамызда Каспийдің түрікмен жағалауында 
Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті Консультативтік кездесуі сәтті 
өтті.

Мемлекеттер басшылары келіссөздер қорытындысы бойынша Орталық Азия мем-
лекеттері басшыларының консультативтік кездесуінің қорытындылары бойынша 
бірлескен мәлімдеме қабылдады.
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8 қыркүйекте ОАЯҚАА туралы келісімшартқа қол қойылуының 15 жылдығына 
орай Орталық Азиядағы Ядролық қарудан азат аймақ туралы келісімшартқа 
қатысушы мемлекеттердің Сыртқы істер министрлерінің бірлескен мәлімдемесі 
жарияланды. Мәлімдемеде атап айтқанда:

• Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың (ЯСЖТСК) 2 -қо-
сымшасында көрсетілген мемлекеттерді шарттың күшіне енуі үшін тез арада оған 
қол қоюға және ратификациялау бойынша шаралар қабылдауға шақырамыз.

• Ядролық қаруға тыйым салу туралы келісімшарттың (ЯҚТК) 6 -бабының 
орындалуын жеңілдетуге арналған келісімінің күшіне енгенін атап өтеміз. Бұл 
оқиға аймақ елдерінің ОАЯҚАА келісімшартына қол қойғанына 15 жыл және Семей 
полигонының жабылғанына 30 жыл толуымен тұспа -тұс келуі терең символдық 
мәнге ие.

• Ядролық қаруды таратпаудың жаһандық режимін нығайту және бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық күш-жігерді біріктіру 
мақсатында ОАЯҚАА мен Атом энергиясы жөніндегі Африка комиссиясы (АФКОНЕ) 
арасындағы, сондай-ақ ОАЯҚАА мен Латын Америкасы және Кариб бассейніндегі 
ядролық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйым (ОПАНАЛ) арасындағы өзара түсіністік 
туралы меморандумдарға қол қоюды қоса алғанда, қазіргі ядролық қарудан азат 
аймақтармен серіктестікті кеңейтуге мүдделілік білдіреміз.

• Әлемнің түрлі өңірлерінде, соның ішінде Таяу Шығыс пен Корей түбегінде ядро-
лық қарудан азат Жаңа аймақтар құру жөніндегі күш-жігерді қолдауға шақырамыз.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЯДРОСЫЗ 
АЙМАҚ ТУРАЛЫ ШАРТҚА ҚАТЫСУШЫ 

МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МИНИСТРЛЕРІНІҢ БІРЛЕСКЕН МӘЛІМДЕМЕСІ
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ӨЗБЕКСТАН ХАЛҚЫ 35 МИЛЛИОН
 АДАМНАН АСТЫ

2021 жылдың басынан бастап Өзбекстанның тұрақты тұрғындарының саны 440 
мыңнан асып, 35 миллион адамға жетті, деп хабарлайды Өзбекстан Респуб ликасының 
Мемлекеттік статистика комитеті. 

Ресми мәлімет бойынша, Өзбекстанның тұрақты тұрғындары 2021 жылдың  
7 қыркүйегіндегі сағат 15: 00 -дегі жағдай бойынша 35 миллион 82 адамға жетті. 
Олардың 17,5 миллионнан астамы ерлер, 17,4 миллионнан астамы әйелдер. 

2021 жылдың 1 қаңтарында елдің тұрақты тұрғындарының саны 34,55 миллион 
адамды құрады.
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6 қыркүйекте Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Қорғаныс мини-
стрі Таалайбек Өмірәлиевті қызметінен босатып, орнына Бақтыбек Бекболотовты тағай-
ындады. Бұл туралы дүйсенбіде қырғыз көшбасшысының баспасөз қызметі хабарлады.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚОРҒАНЫС 
МИНИСТРІН АУЫСТЫРДЫ
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ТҮРКИЯ ӨЗБЕКСТАНДА ТЕХНОПАРК
 ҚҰРУҒА НИЕТТІ

Түркия Өзбекстанда технопарк құруға ниетті, деп хабарлады Trend Түркия 
Республикасының Үкіметінде.

Ақпаратқа сәйкес, қазіргі уақытта тараптар арасында технопарк құру бойынша 
келіссөздер жүргізілуде.

Технопаркті құру 2021 жылдың соңына дейін аяқталады деп күтілуде.
Тараптар уағдаластыққа қол жеткізген жағдайда технопарк Түркияның өнеркәсіп 

және технологиялар Министрлігімен құрылатыны атап өтілді.
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8 қыркүйекте Өзбекстанның Әзtрбайжандағы Елшілігінің бастамасы бойынша Bada 
Network платформасында Әзербайжан, Өзбекстан, Грузия дипломаттары мен сарапшы-
ларының қатысуымен дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстел жұмысына Өзбекстанда жүзеге асырылып жатқан реформалар тұжы-
рымдамасын ұсынған Өзбекстанның Әзербайжандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі 
Бахром Ашрафханов қатысты.

Өзбек «Даму стратегиясы» орталығының атқарушы директоры Элдор Туляков «Өз-
бекстан Республикасын дамытудың 2017-2021 жылдардағы бес басым бағыты бойынша 
іс-қимыл стратегиясын» іске асыру қорытындыларымен таныстырды.

Сондай-ақ, Әзербайжан, Өзбекстан, Грузия сарапшылары өңірлік қауіпсіздік, көлік 
дәліздерін дамыту, Ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі гуманитарлық бастамалар 
мәселелеріне және өңірлік ынтымақтастықтың басқа да негізгі тақырыптарына басым 
назар аударды.

«Дөңгелек үстелдің» модераторы және бірлескен ұйымдастырушысы – Baku Network 
сараптамалық платформасының директоры Гүлнар Мамедзаде.

ӘЗЕРБАЙЖАН, ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ
 ГРУЗИЯ ДӘЛІЗДЕР МЕН 

КОММУНИКАЦИЯЛАРДЫ ДАМЫТУДА
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8 қыркүйекте Ауғанстанмен көршілес елдердің Сыртқы істер министрлерінің бей-
неконференцбайланыс форматында кездесуі өтті. Бұл кездесу Пәкістанның бастама-
сымен ұйымдастырылды.

Cондай-ақ консультацияларға Иран, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан сыртқы 
саяси ведомстволарының басшылары қатысты.

Түрікменстан Сыртқы істер министрінің орынбасары Вепа Хаджиев көрші елдегі 
және жалпы өңірдегі ағымдағы оқиғалар мәселелері бойынша түрікмен тарапының 
көзқарасын білдірді.

«Қазіргі кездесуді Түрікменстан Ауғанстандағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге және осы елді одан әрі жан-жақты дамытуға шоғырландырылған 
өңірлік тәсілді әзірлеу мүмкіндігі ретінде қарастырады», - деп атап өтілді түрікмен 
тарапының сөйлеген сөзінде.

АУҒАНСТАНМЕН КӨРШІЛЕС ЕЛДЕРДІҢ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІНІҢ 

КЕЗДЕСУІ ӨТТІ
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ӘЗЕРБАЙЖАН-ҚАЗАҚСТАН 
ҮКІМЕТАРАЛЫҚ КОМИССИЯСЫНЫҢ

 17-ШІ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

9 қыркүйекте Бакуде Әзербайжан Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасын-
дағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссия-
ның 17-ші отырысы өтті.

Отырысқа Үкіметаралық комиссияның тең төрағалары, Әзербайжан Энергетика мини-
стрі Парвиз Шахбазов пен Қазақстанның сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлта-
нов бастаған делегация қатысты.

Отырыста сөз сөйлеген Энергетика министрі, Комиссияның тең төрағасы Парвиз Шах-
базов Бақыт Сұлтановты Үкіметаралық комиссияның тең төрағасы лауазымына тағайын-
далуымен құттықтап, жұмысына табыс тіледі. П.Шахбазов Әзербайжан мен Қазақстан 
ортақ тарихқа, ұқсас мәдени және рухани құндылықтарға негізделген достық пен бауы-
рластықтың берік байланыстарымен байланысты екенін, ал бүгінгі өзара іс-қимыл Әзер-
байжанның жалпыұлттық көшбасшысы Гейдар Әлиев пен Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баға жетпес еңбегінің арқасында 
жоғары деңгейде қол жеткізілгенін атап өтті.

Министр сондай-ақ, 2021 жылдың 7 айында екі ел арасындағы тауар айналымы 62 
миллион АҚШ долларын құрағанын және сауда ынтымақтастығының барлық бағытта-
ры бойынша экспорттық-импорттық операциялар көлемін ұлғайту үшін үлкен әлеует бар 
екенін атап өтті: «Әзербайжанда өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, қызмет көрсету, 
Құрылыс және көлік салаларында қызметін жүзеге асыратын 152 қазақстандық кәсіпо-
рын тіркелген. 1995-2021 жылдары Әзербайжан Қазақстанға 203,7 миллион АҚШ долла-
рын, ал Қазақстанға 94,8 миллион АҚШ долларын инвестициялады».
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Қазақстанның сауда және интеграция министрі, комиссияның тең төрағасы Бақыт 
Сұлтанов Әзербайжанның тарихи жерлерін оккупациядан босатуға байланысты өз құт-
тықтауын білдірді.

Министр екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы, Үкіметаралық ко-
миссияның қызметі, сондай-ақ бүгінгі отырыстың екіжақты қатынастарды одан әрі да-
мытуға қосқан үлесі туралы айтты. Ол екі ел арасындағы тауар айналымы бойынша де-
ректер ынтымақтастықтың қолда бар әлеуетін пайдалануды арттыру перспективаларын 
айғақтайтынын атап өтті. Қазақстан қысқа мерзімде Әзербайжан экономикасына қажет-
ті тауарларды жеткізуді ұлғайтуға дайын. Мұндай салаларға металлургия өнеркәсібі, 
мұнай-химия өнеркәсібі, тамақ өнеркәсібі және т. б.

Қазақстан, өз кезегінде, ауыл шаруашылығы өнімдері, мұнай-химия өнімдері және т. 
б. бірқатар өнеркәсіптік тауарларды жеткізуге мүдделі. Бақыт Сұлтанов дәстүрлі сауда-э-
кономикалық ынтымақтастықпен қатар, көлік-логистикалық сауда тізбектерін тиімді 
қайта құруда өзара тиімді байланыс орнату қажеттігін атап өтті. «Болжам бойынша, 2028 
жылға қарай бүкіл әлем бойынша сауда ағындарының көлемі 45% - ға өседі, ал логисти-
каның негізгі бөлігі жерүсті көлігіне тиесілі болады. Қазір біздің міндетіміз – Транска-
спий көлік дәлізін әлемдік жабдықтау жүйесіне дұрыс интеграциялау»,  – деп атап өтті 
министр.

Қорытындысында Әзербайжан Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасын-
дағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық бірлескен комиссия-
ның 17-ші отырысының қорытындысы бойынша хаттамаға қол қойылды. Комиссияның 
18-ші отырысын 2022 жылы Нұр-Сұлтанда өткізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӘЗІРБАЙЖАН САУДА 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ БОЙЫНША 

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Қазақстанның сауда және интеграция министрлігі мен Әзербайжанның экономика 
министрлігі арасында сауда ынтымақтастығы бойынша меморандумға қол қойылды. 
Бұл туралы Әзербайжанға сапармен келген Қазақстанның сауда және интеграция мини-
стрі Бақыт Сұлтанов Facebook-те жазды. 

Оның Әзербайжанның Экономика министрі Микаил Джаббаровпен кездесуі бары-
сында тараптар екіжақты тауар айналымын арттыру мүмкіндіктерін талқылады.

Б.Сұлтанов Қазақстан таяу уақытта Әзербайжан экономикасы талап ететін металлур-
гия және мұнай-химия салаларының тауарларын, тамақ өнеркәсібі өнімдерін жеткізуді 
ұлғайтуға дайын екенін атап өтті.



16

Turkic Weekly #243                                                                                                     International Turkic Academy

ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӘЛІЗДЕР БОЙЫНША ЖҮК 

ТРАНЗИТІН ҰЛҒАЙТУДЫ ЖОСПАРЛАП ОТЫР

Әзербайжан мен Қазақстан халықаралық дәліздер бойынша жүк транзитін ұлғайту-
ды жоспарлап отыр.

Бұл туралы Әзербайжанның көлік министрі Рашад Нәбиевтің 9 қыркүйекте Бакуде 
өткен Қазақстанның сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановпен кездесуі ба-
рысында белгілі болды.

Ведомствоның мәліметінше, тараптар жүк тасымалдау тарифтерін біріздендірудің 
және кедендік рәсімдерді синхрондаудың маңыздылығын атап өтті.

Сонымен қатар, министрлер екі түркі елінің көлік және ақпараттық-коммуникация-
лық технологиялар саласындағы екіжақты ынтымақтастығын талқылады.
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