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«Тurkic Weekly» - Түркі əлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуы. 
Ол түркі тілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мəселелері бойынша 
объективті талдау жасайды. 
 
 

«Тurkic Weekly» - Түркі академиясы Халықаралық ұйымы шығаратын 
апталық ақпараттық-сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АҚТӨБЕДЕГІ ЛАҢКЕСТІК 

2016 жылғы 5 маусым күні Ақтөбе қаласында бір топ адам лаңкестік шабуыл жасады. Ресми 
органдардың тұжырымы бойынша оны дəстүрлі емес діни қозғалыстардың жақтаушылары 
жасаған. Ішкі істер министрлігінің мəліметтеріне сүйенсек, террористердің шабуылы 
нəтижесінде əскери, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ азаматтар құрбан 
болды. 

Бүгінгі күні қауіпсіздік саласындағы күштердің іс-қимылдары арқасында бірнеше 
қылмыскерлер жойылып, олардың кейбіреулері іздеу үстінде. Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, құқық қорғау органдары олардың барлығын 
табады, сондай-ақ тиісті жазасын алады. Террористік шабуылдар қоғамның көзқарасын 
өзгертіп, батыл айыпталуда. 

Ақтөбедегі оқиғаларға байланысты 9 маусым Қазақстанда Ұлттық аза тұту күні болып 
жарияланды.Ал 10 маусымда Мемлекет басшысының төрағалығымен Қауіпсіздік кеңесінің 
отырысы өтті Жиында биылғы 5 – 6 маусымда Ақтөбе қаласында болған оқиғаға баға беріліп, 
елдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың тізбесі анықталды. Сондай-ақ Бас 
прокурор Ж.Асановтың, Ішкі істер министрі Қ.Қасымовтың, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы В.Жұмақановтың жəне Ақтөбе облысының əкімі Б.Сапарбаевтың баяндамалары 
тыңдалды. 

Қазақстан Президенті қаза болған əскери қызметшілер мен еліміздің бейбіт тұрғындарының 
туған-туыстары мен жақындарына кеңес мүшелерінің жəне жеке өзінің атынан көңіл айтты. 
Осы орайда Мемлекет басшысы мемлекеттік органдарға ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
бағытталған тапсырмалар берді.  

Атап айтқанда, терроризм мен экстремизмге, қару айналымы мен оны сақтауға жəне сатуға 
қарсы əрекет ету саласындағы, көші-қонды жəне діни бірлестіктерді реттеу саласындағы 
заңнамалық бастамалар жиынтығын əзірлеу, қуатты құрылымдардың жұмыс тəсілдерін 
түбірімен қайта қарау жəне т.б. көзделген. 
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ТҮРКИЯДА ЛАҢКЕСТІК ШАБУЫЛЫ ЖАСАЛДЫ 

Өткен аптада Түркияда лаңкестік шабуылдар болды. «Euronews» айтуынша, 7 маусым күні 
Ыстамбұлда лаңкестік нəтижесінде 11 адам қаза тауып, 36 адам жарақат алды. Жауапты өз 
мойнына «Еркін Күрдтердің сұңқарлары» атты күрд тобы алды. Жарылыс қаланың 
еуропалық бөлігіндегі Везнеджилер ауданында полицияның арнайы күштеріне тиесілі 
автобустың  жанында жəне қоғамдық көлік аялдамасында жүзеге асырылды. Құрбан 
болғандардың ішінде 6 полиция қызметкері, 5 - бейбіт тұрғын бар. 

Аталған топ бұрын 17 ақпанда Анкарада болған автокөлік бомба жарылысының  
жауапкершілігін өзіне алған болатын. Ол жарылыста 28 түрік жауынгері қаза болды. Топ 
күрдтердің партияларына еш жатпайды.  

Сонымен қатар, бір күн өткесін яғни 8 маусымда Сирия шекарасында орналасқан Мардин 
аймағындағы Мидят қаласында автокөлікте бомба жарылды. Нəтижесінде, бір полицияны 
қоса алғанда, кем дегенде, үш адам қаза болды. 30-ға жуық адам жарақат алды. БАҚ-тың 
хабарлауынша, жарылыс бес қабатты ғимаратты қиратты. Бірнеше адам жарақат алды. 

Түркия Президенті Ердоғанның мəлімдемесінде былай делінген: «Біздің азаматтарға қарсы 
жасалған жойқын шабуылды қатты айыптаймыз. Мен қаза тапқандардың отбасылары мен 
туған-туыстарына көңіл айтамын, олардың тезірек сауығып кетуін тілеймін». 
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ƏЛИЕВТІҢ ГЕРМАНИЯ САПАРЫ 
 

6-7 маусым аралығында Əзербайжан Президенті Ильхам Əлиев Германияда жұмыс 
сапарымен болды. 

Берлинде Ильхам Əлиев пен Германия Федеративтік Республикасының Федералдық 
канцлері Ангела Меркельдің баспасөз конференциясы өткізіліп, екі елдің басшылары 
мəлімдеме жасады. 

Ильхам Əлиевтің Германия сапары маңызды болды. Өйткені Германия Еуропадағы жетекші 
елдердің бірі болып табылады, ал Əзербайжан əрқашан Германиямен жоғары деңгейде 
қарым-қатынастар орнатуға мүдделі. 

Халықаралық қатынастар жəне парламентаралық байланыстар жөніндегі парламент 
комитетінің төрағасы, Еуропа Кеңесі Парламенттік Ассамблеясы (ЕКПА) əзербайжандық 
делегацияның басшысы Самад Сеидовтың пікіріне сəйкес, сапар кезінде жасалған мəлімдеме 
Таулы-Қарабақ проблемасын жəне оккупацияланған Əзербайжан жерлеріне байланысты 
бағдарламалық мəлімдеме болып табылады. 

Əзербайжан сарапшыларының пікірінше, Əзербайжан мен Германия арасындағы 
экономикалық қатынастар күн сайын нығаюда. Президент Ильхам Əлиев неміс 
компанияларын Əзербайжанға инвестиция жасауға шақырды. Неміс компанияларының 
Əзербайжанға келуі, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы, технологиялар мен басқа да 
салалардағы ынтымақтастық шикізаттық емес секторларды дамытуға жағдай туғызады. 
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ТМД ҮКІМЕТ БАСШЫЛАРЫНЫҢ БІШКЕКТЕГІ КЕҢЕСІ 

7 маусым күні Бішкекте ТМД Үкіметі басшылары кеңесінің кезекті отырысы өтті.  

Отырыс қатысушылары сауда-экономикалық, энергетика, денсаулық сақтау жəне білім беру 
салаларындағы интеграциялық өзара іс-қимылды дамытуға арналған мəселелерді талқылады. 

Атап айтқанда, біржақты форматтағы отырыста делегация басшылары ТМД органдарының 
2016 жылға арналған бірыңғай бюджетіне өзгертулер енгізу туралы мəселені қарады, деп 
мəлімдеді Атқарушы комитеттің төрағасы - ТМД Атқарушы хатшысы Сергей Лебедев 
кеңейтілген құрамдағы отырыс барысында.  

Күн тəртібінен тыс ТМД Атқарушы комитетінің ТМД елдері Басшылары Кеңесінің 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қазандағы ұсыныстары туралы хаттама шешімін 
жүзеге асыру барысы жайлы мəлімет тыңдалды.  

«Осы мəселе аясында ТМД қызметін жетілдіру туралы өткір жəне конструктивті пікір алмасу 
өтті жəне Кеңеске ТМД елдерінің тұрақты өкілетті өкілдеріне, Экономикалық мəселелер 
жөніндегі комиссияға жəне ТМД Атқарушы комитетіне біржақты форматта өткен отырыс 
барысында айтылған барлық ескертулерді, пайымдаулар мен пікірлерді ескертуді тапсыратын 
хаттама шешімі қабылданды», - деді С.Лебедев, сондай-ақ ол бұл мəселе биылғы жылдың 16 
қыркүйегінде Бішкекте ТМД Мемлекет басшылары Кеңесінде қаралатынын айтты.  

Барлығы Достастық елдерінің түрлі салалардағы ынтымақтастығын одан əрі кеңейту жəне 
тереңдетуге бағытталған жиырмадан астам құжат жобалары қаралды. 

ТМД ҮБК-нің келесі отырысы 2016 жылғы 28 қазанда Минскде өтеді. 
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ШЫҰ ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫН НЫҒАЙТУДА 

8 маусым күні Астана қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттері 
қорғаныс министрлерінің кезекті кеңесі өтті. 

Кеңеске ҚР Қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов, ҚХР Мемлекеттік кеңес мүшесі – 
ҚХР Қорғаныс министрі Чан Ваньцюань, Қырғыз Республикасы Қорғаныс істері жөніндегі 
Мемлекеттік комитетінің төрағасы Марат Кенжисариев, РФ Қорғаныс министрі Сергей 
Шойгу, Тəжікстан Республикасының Қорғаныс министрі Шерали Мирзо, Өзбекстан 
Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Бас штабтың басшысы Шавкат 
Норматов қатысты. 

Сондай-ақ кеңеске ШЫҰ Бас хатшысының орынбасары Сабыр Имандосов пен ШЫҰ 
Өңірлік лаңкестікке қарсы құрылымы Атқару комитеті директорының орынбасары Чжоу Цин 
қатысты. 

Кездесу барысында қорғаныс ведомстволарының басшылары халықаралық жəне өңірлік 
қауіпсіздіктің өзекті мəселелері бойынша пікір алмасып, бұл салада ШЫҰ мемлекеттері 
арасындағы өзара түсіністіктің жоғары деңгейін атап өтті. Халықаралық терроризм мен 
өңірлік экстремизмнің өршу қауіп-қатері жағдайында қорғаныс ведомстволарының 
басшылары Ұйымның кеңістігінде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуда үйлестірілген 
жəне бірлескен іс-қимылдың маңыздылығын ерекше атап өтті. 

Осыған орай, қорғаныс ведомстволарының басшылары қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне 
ШЫҰ мүше мемлекеттерінің жанындағы шекаралардан əскери қауіп-қатерлерге қарсы іс-
қимыл, сондай-ақ жедел ақпарат алмасу бойынша қорғаныс ведомстволарының 
ынтымақтастығын дамыту мəселелері жөнінде үйлестірілетін, консультативтік тетіктерді 
жетілдіруге уағдаласты. 
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ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
ІС-ШАРАЛАРЫ 

Есепті кезеңде Қырғыз Республикасында Түркі кеңесінің ұйымдастыруымен бірнеше іс-
шаралар өткізілді. 7 маусымда Қырғыз елінің Шолпан-ата қаласында Түркі кеңесіне мүше 
мемлекеттердің Туризм министрлерінің 3-ші отырысы өтті. 

Түркі кеңесінің Бас хатшысы Рамиль Гасановтың модераторлығымен өткен алқалы басқосуға 
сондай-ақ, БҰҰ Бүкілəлемдік туристік ұйымының Бас хатшысы Рифаи Талеб, Қырғыз 
Республикасының  Мəдениет, ақпарат жəне туризм министрі Алтынбек Мақсұтов, 
Əзербайжан Республикасы Мəдениет жəне туризм министрінің орынбасары Назим Самедов, 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің орынбасары Замир 
Сағынов, Түркия Республикасының Мəдениет жəне туризм министрінің орынбасары Хусейн 
Яйман, ТҮРКСОЙ ұйымының өкілі Қожагелді Кулуев, Түркі академиясы халықаралық 
ұйымының (TWESCO) басшысы Дархан Қыдырəлі қатысты. 

Биыл өтетін Түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің саммитінің тақырыбы туризм 
болғандықтан отырыстың маңызы өте зор. Жиында қатысушылар халықаралық «Жаңа 
Жібек жолы» жобасын жəне Ұлы Жібек жолының бойымен өтетін белгіленген туристік 
маршруттарды қарастырды. Кездесу соңында Түркі кеңесіне мүше 11 мемлекеттің 
тур.операторлары туризм саласындағы БҰҰ-ның Этикалық кодексіне қол қойып, 
қатысушылар баспасөз-мəслихатын өткізді. 

Сонымен қатар, Түркі академиясы халықаралық ұйымының (TWESCO) басшысы Дархан 
Қыдырəлі Қырғыз Республикасы Мəдениет, ақпарат жəне туризм министрі Алтынбек 
Мақсұтовпен, Білім жəне ғылым министрінің орынбасары Нұрмамат Эсенкуловпен, сондай-
ақ   Ыстықкөл облысының губернаторы Асхат Акибаев мырзамен кездесті. 
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Халықаралық Түркі академиясы 2010 жылы Əзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан 
жəне Түркия мемлекет басшыларының тарапынан құрылды. Ол көне дəуірден қазіргі 
заманға дейінгі түркі əлемінің тілдерін, мəдениетін жəне тарихын толыққанды 
зерттеуді жүргізеді жəне оны үйлестіретін халықаралық ұйым болып саналады. Түркі 
академиясы осы саладағы ғылыми қызығушылық білдіретін əлемнің ғылыми-зерттеу 
жəне білім орталықтарының арасында ынтымақтастық орнатуға ықпал етеді. 
 
www.twesco.org | 57-49-86 
57 Тəүлсiздiл даңғылы, Бейбiтшiлiк жəне келiсiм сарайы 
Astana, 010000 | Қазақстан 
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