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(30 шілде - 3 тамыз) 

 
 

Тurkic Weekly Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын 
ұсынады. Тurkic Weekly түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті 
мәселелері бойынша уақтылы ақпарат беріп, объективті талдау жасайды.  
 
Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық 

ақпарат-сараптамалық дайджест. 
 

 

 



 

ТҮРКІ КЕҢЕСІ АҒА ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАР  
КОМИТЕТІНІҢ ЖИЫНЫ ӨТТІ 

 
3 тамызда Қырғызстанның астанасы Бішкекте Түркі кеңесі Аға лауазымды тұлғалар 

комитетінің (АЛТК) 20-шы жиыны өтті. 
Отырыста Түркі кеңесінің 6 саммитінде қол қойылуы жоспарланған құжаттар мен 

кеңеске мүше мемлекеттердің ағымдағы басқа да мәселелелері қарастырылды. 
Жиналысқа мүше мемлекеттермен қатар Халықаралық Түркі академиясы (Астана) 

мен Түркі мәдениеті мен мұрасы қорының (Баку) өкілдері қатысты. 
Түркі кеңесінің 6 саммиті 3 қыркүйекте Қырғызстанның Ыстық көл облысында өтуі 

жоспарланған. 
Түркі кеңесі (Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі) – түркі 

мемлекеттердің басын қосатын халықаралық ұйым. 3 қазан 2009 жылы Нахчыванда 
(Әзербайжан) құрылған Түркі кеңесінің негізгі мақсаты - мүше мемлекеттер арасында жан-
жақты ынтымақтастықты дамыту.  Ұйымға мүше мемлекеттер - Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия. 

 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЗЫНАЛЫ  
САҚ ҚОРҒАНЫ ТАБЫЛДЫ 

Шығыс Қазақстанның Тарбағатай тауларында археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде алтын жәдігерлері бар сақ қорғаны табылды. Қазба жұмыстарының жетекшісі профессор Зейнолла Самашев «Осы жерде табылған құнды бұйымдардың көптігіне қарап, сақ ақсүйектері болған адамдардың немесе 
билеуші ер және әйел адамдардың жерленгенін айтуға болады» деді. 
Тарбағатай ауданындағы Елеке сазы қорғанынан 3 мыңға жуық құнды бұйымдар 

табылған. Құнды қазынаның бір кездері ОРталық Азияны билеп-төстеген ерте сақтардың патша әулетіне немесе бекзадаларына тиеселі екендігі болжануда. 
Табылған заттар арасында қоңырау пішіндес сырғалар, алтын жапсарлар мен бағалы 

тастармен әшекейленген алқа бар. Киімді әрлейтін алтын моншақтардың дайындалу 
тәсілі көне дәуірдегі шеберлердің жоғары деңгейін көрсетеді. 
Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов «Бұл жаңалық халқымыздың 

тарихы туралы мүлдем басқа ұғым қалыптастыруға мүмкіндік береді» деді. 
«Елеке сазы» мекенінде алтын заттар табылған 200-ге жуық қорғандар орналасқан, 

алайда қорғандардың көбі ерте кездің өзінде тоналып, Петр 1 билігі кезінде қазынаның 
бір бөлімі орын ауыстырған екен. Алғашқы зергерлік бұйымдар екі жыл бұрын табылған. 
Бұған қарамастан мамандар сақтарға тиеселі әлі де көп алтын қазына табылатынына 
сенімді. Әйгілі археолог Ерден Оралбай «Бұл жақта қорғандар көп, жаңалықтары көп болады» 
деген баға берді. 
Сақтар скиф халықтарының шығыс тармағы болып есептеледі. 


