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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 

ақпараттық-сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТҮРКИЯДАҒЫ РЕФЕРЕНДУМНЫҢ НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

Өткен жексенбі, 16-шы сәуір күні Түркияда ұлттық референдум өтіп, нәтижесінде мемлекет 

басшысының құзіреті кейейіп, уәкілеттіктері артты. Түркия Орталық сайлау комитетінің дерегі 
бойынша, ел тұрғындарының басым бөлігі президент билдігін жақтап дауыс берген. Референдумда 

қабылданған өзгертулер енді Ердоғанға жаңа өкілеттіктер беріп, оған 2029 жылға дейін президенттік 

қызметінде қалуға мүмкіндік береді.  
 
Сонымен, бюллетеньдердің 99,45% санағандағы нәтиже бойынша, конституцияға өзгеріс енгізуді 
жақтаған дауыс берушілер үлесі 51,37%, ал қарсы болғандар үлесі - 48,63%. 

Соңғы деректерге сүйенсек, онда реформаны қолдаушылар мен қарсы топ арасындағы айырма көп 

емес. Бұған қарағанда, оппозиция сайлау қорытындысының нәтижелерін қайта санауды талап етуі 
мүмкін.  
 
ВВС ақпарына сәйкес, Түркияның Ыстамбұл, Анкара, Измир сынды ірі қалаларының тұрғындары 

алдын-ала санақ нәтижесі бойынша өзгерістерге қарсы дауыс берген. Ал енді орталық Еуропа 

елдерінде тұратын түрік азаматтары негізінен реформаны жақтаған. 

Ел тарихындағы түбегейлі бетбұрыс аталған жексенбілік дауыс беру нәтижесінде Түркия парламенттік 

елден президенттік мемлекетке айналды.   
 
Жаңа өзгертулер нақты бірнеше саланы қамтиды. Атап айтқанда:  

- конституция жобасында келесі президент және парламент сайлауы 2019 жылдың 3-ші қарашасында 

өтеді делінген. Президент бес жылдық қызметке қатарынан екі мерзімге ғана сайлана алады; 

- президент министрлер мен басқа жоғары лауазымды шенеуніктерді тікелей өзі тағайындай алады; 

- ол сондай-ақ бір немесе бірнеше вице-президенттерді тағайындай алады; 

- қазір Бинали Йылдырым отырған премьер-министр қызметі қысқартылады; 

- президент елде төтенше жағдай жариялай алады. 

Негізгі екі оппозициялық партия өкілдері референдум нәтижелеріне күмән білдіріп, дауыстарды қайта 

санату керек деп санайды.  
 
Дегенмен, Р.Т.Ердоған мен оның жақтастары елге төрген террористік қауіп-қатердің алдын алу үшін 

маңызды басшылық шешімдер қабылдау қажет болатындықтан референдум өткізу заман талабы болды 

дейді. Бұдан бөлек, билік өткен тарихтағы оқиғаларды, атап айтқанда бір-бірін жиі алмастыру 

салдарынан елде дағдарыс пен мемлекеттік билік қызметіне кедергі келтірген  
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БІШКЕКТЕ ЕАЭО МЕН ҰҚШҰ-ҒА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫ КЕЗДЕСТІ 
 

14-ші сәуір күні Президент Алмазбек Атамбаевтың төрағалығымен «Ала-Арча» мемлекеттік резиденциясында 

Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті.  
Саммитке Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей президенттері – Серж Саргсян, Александр 

Лукашенко, Нұрсұлтан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин және Молдова Президенті И.Додон 

қатысты.  
 

Kabar агенттігінің жазуынша, қырғыз басшысы Алмазбек Атамбаев Еуразиялық экономикалық одақ мүшелерімен 

байланыс Қырғызстан үшін сыртқы саясаттағы негізгі басымдық. Бұл туралы президент Жоғары Еуразиялық 

экономикалық кеңестің кеңейтілген отырысында айтқан. «Қырғызстанның төрағалығы ұйымның келешектегі 
жұмысы мен қызметіне қатысты өз көзқарасын ұсынуға мүмкіндік береді. Қырғыз Республикасы экономиканың 

негізгі қозғаушы күші бизнес пен кәсіпкерлік болғандықтен 2017 жылды бизнесті дамытуға қолайлы жағдай 

жасауға арнауды ұсынды. Біздің 4 принципті: тауардың еркін айналымын, қызмет көрсету еркіндігін, қаржылай 

еркіндік пен еңбек ресурстарының еркіндігін ұстануда ортақ жұмыс жүргізгеніміз маңызды», - деді қырғыз 

басшысы.  
 

Бұдан бөлек, Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінің басшылары Бішкектегі Жоғары Еуразиялық 

экономикалық кеңестің отырысы нәтижесінде 11 құжатқа қол қойды. Атап айтқанда, Молдоваға ЕАЭО-ға 
бақылаушы статусын беру туралы шешім қабылданды. Одақ мемлекеттерінің 2017-2018 жылдарға арналған 

макроэкономикалық саясатының негізгі бағыттары бекітілді. Еуразиялық экономикалық комиссия 

коллегиясының 2 мүшесі ротацияланып, комиссия жұмысының ережелеріне бірқатар өзгертулен енгізілді.  
 

Мемлекет басшылары сонымен бірге ЕАЭО органдарының 2016 жылғы жұмысына жасалған сыртқы аудит 

қорытындыларын бекітіп, келесі Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысының 11-ші қазанда, Мәскеу 

қаласында өтетінін мақұлдады.    
 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ЕАЭО елдерін дағдарысты еңсеру үшін бір-біріне қолдау көрсетуге 

шақырды. Оның айтуынша, дағдарыс мәңгілік емес, құлдыраудың соңы өсімге ұласады. Сондай-ақ, Қазақстан 

басшысы Одаққа қатысушы елдердің көпшілігі былтыр күрделі жағдайға қарамастан, экономикалық 
көрсеткіштер өсіміне қол жеткізгенін атап өтті.  
 

Ол, сондай-ақ, аталған оң үрдісті орнықтыру қажеттігін айта келіп, осы бағыттағы басты қадамдарды атап 

көрсетті. 
 

Н.Назарбаев сөйлеген сөзінде теміржол тарифын бір ізге салу жөнінде келісімге қол қою арқылы әріптестердің 

60 млн доллар көлемінде қаржы үнемдегенін, сонымен бірге Қырғызстанға ЕАЭО нормаларына бейімделуі үшін 

қаржылай көмек кһөрсету туралы шешім қабылдағанын айтып өтті. Елбасы Қызғызстанмен басқа да салалар 

бойынша ынтымақтастықты жалғастыратынын және көмек көрсету қажет болған жағдайда үнемі қолдау 

білдіруге ыңғай танытатынын білдірді.    
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ҚАЗАҚСТАН ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУДІ ЖОСПАРЛАП ОТЫР 
 

Өткен аптада республикалық «Егемен Қазақстан» газетінде Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласы жарық көрді. Аталған мақалада Елбасы 2017 жылдың соңына дейін 

қазақ әліпбиінің латын графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдауды ұсынды.  
 
«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын 

әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық, кедергілер 

болмақ емес. 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілдерімен 

ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын 

қабылдау керек», - делінген Н.Назарбаевтың мақаласында. 
 
Қазақстан басшысы сонымен бірге «2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды 

және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет» деп жазады. 

Назарбаев жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де 

қолданыла тұратынын айтқан. Елбасы 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан-

2050» стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісу керектігін 

мәлімдеген болатын.  
 
Мақала жарияланғаннан кейін мемлекеттік органдардың басшылары латын әліпбиіне көшудің 

механизмін түсіндірді. ҚР Білім және ғылым министрінің мәлімдеуінше, қазақ әліпбиін 

латыншаға ауыстыру 2025 жылға дейін бірнеше кезең бойынша жүзеге асады. Министрдің 

ойынша, жоғары буын өкілдері жаңа әліпбиге бірден үйреніп кетпеуі мүмкін. Алайда, мектеп 

жасындағы балаларға бұл аса қиындық тудырмауы тиіс.  
 
Ал, президент кеңесшісі, ҚР бұрынғы сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов 

журналистерге білдірген пікірінде латын әліпбиіне көшу уақыт талабы екенін және қазір 

күллі әлемнің латын әліпбиімен жұмыс жасайтынын айтқан.   
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 АҚШ-РЕСЕЙ-ҚЫТАЙ ҮШБҰРЫШЫ  
 

Қазіргі таңда біз АҚШ-Қытай-Ресей үшбұрышының арасында жаңа үдерістер мен қарым-

қатынастар өрбіп жатқанына куә боп жүрміз. Өткен аптада АҚШта өткен қытай-америкалық 

диалогы Д.Трамптың сайлауалды кампаниясында берген уәделерін орындай алмайтынын 

көрсетті. Өйткені, Трамптың сайлауалды насихатының негізін Қытайға қарсы ұрандар 

құрағаны белгілі. Алайда, АҚШтың бүгінгі президенті боп отырған Трамп ертеректегі 
популистік ұрандарын Қытай мен Америка арасындағы салмақты стратегиялық диалогқа 

алмастырған. Нәтижесінде Си Цзиньпин мен Д.Трамп кездесуі барысында тараптар бірқатар 

өзекті мәселелер бойынша келісімге келді. Оның ішінде, Вашингтон «бір Қытай» принципін 

ұстануға уәде етті.  
 
Сонымен қатар, Си мен Трамп әлемнің қақтығыс нүктелеріндегі ахуалды жан-жақты 

талқылады. Сарапшылардың пікірінше, америкалықтар қытай тарапын КХДР-ді тежеу 

керегіне сендіре алған секілді.   
 
Осыдан кейін араға бір апта салып Трамп Пхеньянның тағы бір рет бомба сынауына 

мүмкіндік бермеу үшін Солтүстік Кореяға ескерту соққысын жасауға әзір екенін мәлімдеді. 
Қытайлық баспасөзде бұл мәлімдемеге екіұдай көзқарас болды. Америкалық әуе 

атқыштарының Қытай шекарасына тым жақын келуі ресми Пекинге ұнамағаны анық. 

Қытайдың «жэньминь жибао», «глобал таймс», синьхуа сынды басты баспасөз құралдарында 

америкалықтардың Корей түбегіндегі жоспарларын сынаған материалдар жарық көрді.  
 
Бір жағынан, АҚШтың Сириядағы белсенді іс-әрекеттеріне Пекин ешқандай реакция 

білдірмеді. Тіпті БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіндегі сириялық дағдарысқа арналған дауыс беру 

ҚХРдың Сириядағы ахуалға қатысты өзгерген саясатын көрсетті. Бұған дейін барлық дауыс 

берулерде Қытай Ресеймен бірге қарсы дауыс беретін. Бұл жолы өткен аптада өткен дауыс 

беруде тыс қалды. Яғни, Қытай осы амалы арқылы америкалық позицияны жақтайтынын 

білдірді деуге болады. Бұл жағдайға Мәскеуде қуана қоймағаны анық. Ресей, әлбетте, 

резолюцияға вето жариялады. Дегенмен, одан америкалықтар көп нәрсе жоғалта қоймады.  
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Араға бірнеше күн салып америкалықтар басқа ракеталық соққы жасады. Бұл жолы 

Ауғанстан аймағына. БАҚ-тың хабарлауынша, АҚШ Ауғанстандағы ДАИШ террористік 

ұйымының аумағы мен мүшелеріне ең ірі ядролық емес бомба тастаған. Пентагон 

мәлімдемесіне сәйкес, ол GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) бомбасы. Бұл 

бомба сондай-ақ Mother of All Bombs («Барлық бомбалардың анасы») атауымен де мәлім. Ақ 

үйдің баспасөз хатшысы Шон Спайсердің айтуынша, ол соққының мақсаты ДАИШ қолданатын 

тоннельдер жүйесін талқандау болған.  

АҚШтың мұндай күрт әскери іс-әрекеттеріне орай сарапшылар Корей түбегіндегі ахуалға 
шын алаңдаушылық білдіре бастады.  

Сирия мен Ауғанстанға жасалған шабуылдар ресей-америкалық байланысқа біраз кері әсер 

етті. Мысалы, америкалық басылымдар соңғы аптада Трамптың Ресейге қатысты 

позициясының өзгере бастағанын жарысып жазуда. АҚШ Конгресінде Ресейге қатысты жаңа 

санкциялар жобасы ұсынылды. Мамандардың пікірінше, аталған құжаттар алдағы уақытты 

қабылдануы мүмкін.   

АҚШ Мемлекеттік хатшысы Р.Тиллерсонның Ресейге сапары да осындай қырғи-қабақ кезбен 

тұспа-тұс келді. Дереккөздердің мәлімдеуінше, Тилеррсон мен .Лавров ешқандай нақты 

келісімдерге келе алмаған. Әлбетте, кездесу тараптардың ұстанымдарын анықтауға оң әсер 

етті. Дегенмен Ресейдің Сириядағы химиялық шабуылдың мән-жайын анықтайтын арнайы топ 

құру керек деген ұсынысы жауапсыз қалды.  

Ресей Федерациясының сыртқы саяси ведомствосының басшысы С.Лавров ол кездесу жайлы 

былай деп мәлімдеме жасады: «АҚШтың Шайрат аэродромына жасаған ракеталық 

шабуылының арандатушылық рөлін басып айтқам келеді. Біз бұл жайлы АҚШ мемлекеттік 

хатшысымен егжей-тегжейлі талқыладық. Нәтижесінде енді мұндай оқиға қайталанбауы тиіс 
деген ортақ шешімге келдік. Содай-ақ, біз тиісті органдардан қосымша эксперттерді 
шақырып, ол оқиғаға қатысты тәуелсіз обьективті тергеу жүргізуді талап ететін боламыз», 

деді.   
Жоғарыда айтылғандардан түйетініміз, АҚШ-Ресей-Қытай үшбұрышында айтарлықтай 

өзгерістер болып жатыр. Тараптардың бірнеше ұстаным бойынша пікірлері қабыспайды. 

Дәстүрлі сириялық дағдарыс тақырыбына енді КХДР мен ауғанстан төңірегіндегі мәселелер 

қосылды. 

Соңғфы оқиғаларды ескерсек, алда Корей түбегіндегі ахуал алға шығатын секілді. ҚХР СІМ 

басшысы Ван Идің мәлімдеуінше, Солтүстік Корея төңірегіндегі қақтығыс кез-келген сәтте 

тұтануы мүмкін. Қытай тарабы оның алдын алу үшін шұғыл әрекеттерге баруда. Қытай 

мамандарының айтуынша, КХДР төңірегінде от тұтанар болса, онда ешкім жеңімпаз 

болмайды. Демек, Солтүстік Кореяға ракеталық абуыл болған жағдайда Пхеньян құр қалмай, 

ядролық қарумен «жауап беретіні» түсінікті.   
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ИРАНДА САЙЛАУАЛДЫ ТАРТЫС БАСТАЛДЫ 
 

Өткен жұмада Иранда өтетін президент сайлауының нақты уақыты мәлім болды. Иран БАҚ-

тарының хабарынша, Иран Ислам Республикасындағы 12-ші президент сайлауына бір айдан 

астам уақыт қалды. Кандидаттарды тіркеу 11-ші сәуірде басталған. ИИР ІІМ Сайлау штабына 

алғашқы екі күннің өзінде 287 адам өтініш тапсырған. Оның 247-сі ер азамат болса, 13-і әйел 

үміткерлер.  
 

Иран баспасөзінің дерегіне сәйкес, сайлау 19-шы мамырда өтеді. 11-15 сәуір аралығында Иран 

басшысы болуға жалпы 1636 адам ықылас танытқан, оның 1499-ы ер азаматтар және қалған 

137-і әйелдер. Осы уақыт аралығында сайлауға қатысқысы келетін барлық саясаткерлер мен 

үміткерлер ІІМ-не тиісті құжаттарды тапсырып үлгеруі тиіс болған. Ал Штаб мүшелері 
сәйкесінше, 16-20 сәуір аралығында тіркелген кандидаттарды тексеріп, іріктейді. Сайлауға 
қатыстырылмайды деп шеттетілген үміткерлер 21-25 сәуір аралығында апелляция беріп 

үлгеруі қажет. Осылайша 26-шы сәуірде президенттік тартысқа қатысатын барлық 

кандидаттардың нақты тізімі жарияланатын болады. Мысалы, 2001 жылғы сайлау алдында 

сүзгіден өткен кандидаттар саны 10 болған, 2005 ж. — 7, 2009 ж. — 4, 2013 ж. — 6 үміткер 

тіркелген. Сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарына берілетін мерзім – 28-ші сәуір мен 17-ші 
мамыр арасы.  
 

ИИР Конституциясына сәйкес, ең көп дауыс жинаған кандидат президент сайланады. Егер 

алғашқы айналымда кандидаттардың ешқайсысы дауыстың жарты бөлігін иелене алмаса, онда 

жеңімпаз келесі аптаның жұмасында өткізілетін екінші турда беогіленеді. Екінші турға 
алғашқы айналымда ең көп дауыс жинаған екі кандидат қана қатысады.  
 

Үміткерлерді тіркеу ың-шыңсыз, тыныш өткен. 12-ші сәуір күні тіркеу штабына Иранның 6-

шы президенті Махмуд Ахмадинежад келіп, тіркелді..  
 

Сарапшылардың пайымынша, негізгі тартыс соңғылардың бірі боп тіркелген Тегеран мэрі 
Мохаммад Багер Галибаф, ИИР бірінші вице-президент Эсхак Джахангири және Иранның 

қазіргі президенті Хасан Роухани мен «Иран революциялық күштерінің халықтық фронты» 

альянсының өкілі Эбрахим Раиси арасында өрбуі ықтимал.  
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Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия 

мемлекет басшылары тарапынан құрылды. Академия көне дәуірден қазіргі заманға 

дейінгі Түркі әлемінің тілдері, мәдениеті және тарихы бойынша жан-жақты зерттеулер 

жүргізіп, оларды үйлестіретін халықаралық ұйым болып табылады. Түркі академиясы 

Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында 

ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  
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