
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 18 (69) (1-7 мамыр) 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ЫНТЫМАҒЫ АРТА ТҮСТІ 

 

Есептік кезеңде Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің соңғы уақыттағы екінші 
кездесуі болды. Яғни, Өзбекстан президентінің Қазақстанға жасаған жұмыс сапары 

аясында Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиеевпен кездесті. 
Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу барысында өзбек басшысының биыл 

наурызда жасаған мемлекеттік сапарында екі тарап арасында қол жеткізілген 

келісімдерді жүзеге асыру мәселелері талқыланған.  

Кездесуде Қазақстан басшысы алдыңғы кездесуден бері екі ел арасында іскерлік 

белсенділіктің артуы байқалатындығын айтты. Осылайша «биылғы бірінші тоқсанда 

экономиканың түрлі саласындағы іскерлік өзара қарым-қатынастың деңгейі артты. Осы 

орайда, көлік-логистика саласын, автоөнеркәсіпті, сондай-ақ өңірлік ынтымақтастықты 

атап өтуге болады. 2017 жылғы алғашқы үш айда тауар айналымы 37%-ға өсті, – деп 

мәлімдеді Н.Назарбаев өз сөзінде.  

Өз кезегінде, өзбек басшысы Ш.Мирзиеев екіжақты кездесулердің жиілігі 
мемлекетаралық қатынастар тиімділігіне тікелей әсері бар екендігіне назар аударды.   

Айта кету керек, наурыздағы кездесуден кейін екіжақты және көпжақты сипаттағы 

көптеген мәселелер тез шешіле бастаған. Мысалы, осы жолғы кездесуде Ш.Мирзиеев 

Ресейден мұнай тасымалдау мәселесінде көрсетілген қолдау үшін Қазақстан тарапына 

алғысын білдірді.  
Кездесу барысында екі ел басшылары сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

бірқатар нысандарды барып көрді. БАҚ хабарлауынша, Мемлекеттер басшыларына 

«Caspian Food» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін аралау барысында кәсіпорынның 

жүзім өсіру, шарап жасау ісін дамыту саласындағы жұмысы жөнінде мәлімет берілді.  
Жалпы, қазақ-өзбек байланыстары жаңа дейгейге көтерілуде, яғни екі ел басшылары 

тұрақты түрде кездесу үшін «сағаттарын сәйкестендіріп» тұратын деңгей. Жеке 

кездесулер мен келіссөздердің бұндай бейресми механизмі пайда болған кедергілерді тез 

жойып отыруға мүмкіндік береді. Айта кетер болсақ, қазақ-өзбек ынтымақтастық 

форматы, көптеген мамандардың пікірінше, аймақ елдері арасындағы өзара қарым-

қатынастарды жақсартуға серпін болмақ. ҚР мен ӨР қарым-қатынастарының үлгісі 
екіжақты ынтымақтастыққа болсын, аймақтағы жағдайға болсын оң әсерін тигізуде. 
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЖАПОН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫНЫҢ АРТУЫ 

 

Орталық Азия үнемі әлемдік және аймақтық державалардың басты назарында. Осылайша 

есептік кезеңде Ашхабадта Орталық Азия және Жапония сыртқы істер министрлерінің 

алтыншы отырысы болып өтті. Кездесу басты тақырыптарының бірі өзара сауда және 

инвестицияны кеңейту үшін әлеуетті пайдалану шараларын әзірлеу болды. 

Түркімендік ақпараттық агенттіктің хабарлауынша, шарада Жапония сыртқы істер 

министрі Фумио Кисида мен оның әріптестері – Қазақстаннан Қайрат Абдрахманов, 

Қырғызстаннан Эрлан Абдылдаев, Тәжікстаннан Сирожиддин Аслов, Өзбекстаннан 

Абдулазиз Камилов және Түркіменстаннан Рашид Мередов қатысқан.  

Орталық Азия мен Жапония сыртқы саясат мекемелері қабылдаған құжатта тараптар 

былай деп мәлімдеді: «Қатысушы елдер сыртқы істер министрлері Ауғастандағы әскери-

саяси жағдай бұрынғыша қиын екендігін атап өтіп, Ауғанстан үкіметі мен халқын саяси 

тұрақтылық пен елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге 

бағытталған шараларында қолдау білдіруге деген ниетін білдірді». 
Сарапшылардың айтуынша, Жапония соңғы кездері аймаққа ерекше көңіл бөлуде. Қытай 

мен басқа да аймақсырты акторлар белсенділігі аясында Токио да өзара тиімді 
ынтымақтастық жолдарын іздеуде. Көпжақты ынтымақтастық үшін өзекті 
тақырыптардың бірі қауіпсіздіктің дәстүрлі емес қауіптерімен күресу міндеті болды. 

Нақтырақ айтқанда, аталмыш құжатта «Ауғанстаннан бастау алатын анаша тасымалымен 

күрес бойынша тиісті шаралар қабылдау қажеттілігі, және анашаның дәстүрлі түрлеріне 

қоса терроризмді қаржыландыру көзі болып отырған опиаттар сынды жаңа 

психобелсенді  заттарды қолдану қаупінің өсуі» аталған. Бұл тұрғыдан Жапония 

аймақтағы наркотикке қарсы агенттік қызметкерлерін даярлауға тұрақты қаржы бөліп 

келе жатқандығы хабарланды.   

Сонымен бірге, өзекті тақырыптардың бірі ОА елдері мен Жапония арасындағы өзара 

сауда, транспорттық әлеуетті дамыту болып қалып отыр. Осылайша, кездесу барысында 

аталмыш аймақ көліктік-логистикалық әлеуеті мәселелерін талдау мен зерделеуде 

жапондық технологиялар мен тәжірибені қолдануға қызығушылық білдірілді. Бұл 

жағдайда, Жапондық халықаралық ынтымақтастық агенттіктерінің (JICA) рөлі ерекше 

аталды.  
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 АСТАНА ПРОЦЕСІНІҢ 4-ШІ РАУНДЫ АЯҚТАЛДЫ  
 

Ү.ж. 3-4 мамыр Қазақстан астанасында шиеленісіп жатқан барлық тараптар мен қызығушы 

сыртқы ойыншылар қатысуымен Сирия бойынша келіссөздердің 4-ші раунды өтті. Бұл 

кездесуде ресми Дамаск пен араб республикасының қарулы оппозиция өкілдері, сондай-ақ, 

Ресей, Иран, АҚШ, Түркиядан делегациялар қатысты. Одан бөлек Астанаға БҰҰ Бас 

хатшысының Сирия бойынша арнайы елшісі Стаффан де Мистура да келді. 

Айта кету керек, бұл шара ертеректе жоспарланғанына қарамастан, кездесудің дәл осы 

форматы қазіргі жағдайда аса өзекті болып отыр. Бұл соңғы кездегі Сириядағы жағдайдың 

қауырт ушығуымен байланысты. Хан-Шейхундағы химилық шабуыл соңынан АҚШ-тың Шайрат 

аэродромын зымыранмен атқылауы орын алды. Осылайша Сириядағы және оның төңірегіндегі 

жағдай өршіге түсті. Үкіметтік күштер мен сириялық оппозицияның өзара айыптаулары, 

сондай-ақ, сыртқы ойыншылардың әрекетке көшуге деген даярлығы тек Таяу Шығыстағы 

емес бүкіл әлемдегі ахуалды нашарлатты. Осындай жағдайда Астанада келіссөздердің кезекті 

раундын ұйымдастыру мүмкін емес болып көрінген. Дегенмен, біріккен дипломатиялық күш-

жігер арқасында, бірінші кезекте Қазақстан СІМ-нің, сириялық шиеленістің барлық 

қатысушыларын тағы да келіссөздер үстеліне отырғызу мүмкін болды. 

Нәтижесінде, төртінші раунд Сирияда бейбітшілік орнатуға жол аша алатын нақты құжат 

қабылдаумен аяқталды. Жекелеп айтқанда, бітімгершіліктің кепіл-елдері (Ресей, Иран, 

Түркия) БҰҰ Бас хатшысы арнайы елшісі Стаффан де Мистура, АҚШ пен Иордания 

бақылаушылары, ресми Дамаск пен қарулы оппозиция бөлігінің көзінше араб 

республикасындағы деэскалация аймақтарын құру бойынша меморандумге қол қойды. 

Осылайша, деэскалация аймақтары төрт ауданда орналасады. Бұл Идлиб провинциясы және 

Хомсадан солтүстікке қарай көрші аудандардың кейбір бөліктері (Латакия, Хама және Алеппо 

провинциялары). Шығыс Гута және оңтүстік Сирияның бірқатар провинциялары (Дераа мен 

әл-Кунейтра).  

Негізі, сарапшылар айтуынша Астана кездесуі кезекті мәрте өз міндетін атқарған: барлық 

тараптарды келіссөздер үстеліне отырғызды, өз ұстанымын жеткізіп, ортақ тұстарды табуға 

мүмкіндік жасады.  
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ҚАЗАҚСТАН ЕКІ БІРДЕЙ МЕЙРАМДЫ АТАП ӨТТІ 
 

1-ші мамырда Еліміз – Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтті. Бұл елдегі бейбіт 
өмір үшін керекті достық, түсіністік, келісім мейрамы. Аталмыш мейрам Қазақстан 

Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қаулысына сәйкес 1996-шы 

жылдан бері тойланып келеді. 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүретін Қазақстан үшін 

бұл мейрам ең сүйікті мейрамдардың біріне айналды. Оның мақсаты Қазақстанның 

түрлі этнос өкілдерін одан сайын жақындастыру.  

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сөзіне сәйкес «Қазақстан халқының бірлігі күні – 

қазақстандық патриотизм, отанға болған адалдық, бабалар жеріне болған махаббат 

мейрамы».  

Білетініміздей Қазақстанның үлкен отбасына қазақ, өзбек, әзербайжан, түрік, орыс, 

украин, неміс, корей, ұйғыр, қырғыз, еврей, армян, грузин, және көптеген басқа 

ұлттар кіреді. Бұл халықтың әрқайсысы өзінше ерекше, бірақ барлығы бірігіп олар – 

тұтас тату халық. Бірінші мамыр мейрамының мәні осында. Бұл күні республиканың 

барлық облыстарында мерекелік шаралар өтті. Мейрамға арналған негізгі шара 

Астанада «Қазақ Елі» ескерткіші алдындағы алаңда болды. Ашық алаңда ұлттық-мәдени 

бірлестіктер өнер ұжымдары, Астана мемлекеттік академиялық филармония әртістері, 
хореографиялық топтар, казақ эстрада жұлдыздары қатысуымен театрландырылған 

қойылым ұйымдастырылды.  

Сонымен бірге, 7-ші мамырда қазақ армиясының (Отан қорғаушылар) күні аталып өтті. 
Қазақстанда бұл күні әскери парад өткізу дәстүрге айналды. Биыл да «Қазақ Елі» 
алаңында кеңкөлемді парад ұйымдастырылды.  

Білетініміздей, қазақ армиясы Мемлекет басшысының 1992 жылғы 7-ші мамырдағы 

Қаулысымен Казақ КСР территориясында орналастырған КСРО Қарулы күштер 

құрамдары негізінде құрылды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Қарулы күштері 
жаңа замануи сипатқа ие болды.  
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В.ПУТИН МЕН А.МЕРКЕЛЬ КЕЗДЕСУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
 

Есептік кезеңде Сочиде Ресей мен Германия басшыларының келіссөздері өтті. 
Владимир Путин мен Ангела Меркель халықаралық маңызды мәселелерге басым көңіл 

бөлді. 
Сарапшылардың айтуынша, А.Меркельдің Ресей сапары Брюссель мен Сауд Арабиясын 

қосатын марафонның бір бөлігі.  
Осылайша, ресей-герман келіссөздерінің басты тақырыбы Украина айналасындағы 

жағдай болды. Тараптар Минскі келісімдері өте баяу жүзеге асып, келіссөздерде үнемі 
бәрін басынан бастап отыру керектігіне, яғни бітім орнату қажеттілігіне, байланысты 

өз наласын білдірді. Сонымен қатар, Путин де, Меркель де Минскі келісімдерін 

баламасыз екенін және «норманд форматын» сақтау керектігін айтты. «Бұрынғы 

жоспарды орындамай тұрып, жаңа жоспар жасауға болмайды», деп мәлімдеді В.Путин.  

Сауда-экономикалық ынтымақтастық бойынша келіссөздер де өте өзекті болды. Неміс 
БАҚ-ның айтуынша, ГФР Ресейдің жетекші сауда әріптесі ретінде қалып отыр, биылғы 

жылдың басында сауда айналымының өсімі байқалған. Сондай-ақ, Германия – Ресей 

газының ең үлкен тұтынушысы және Ресей экономикасына инвестиция салу бойынша 

бірінші орында, оның көлемі $16 млрд. Белгілі болғандай, 2016 жылы екі ел 

арасындағы сауда айналымы 11%-ға қысқарып, $40,7 млрд. құраған. 

Тараптар Сириядағы жағдайға да кеңінен тоқталды. Путин айтқандай, Ресей Хан-

Шейхундағы оқиғаларды мұқият тексеруді қолдайды. «Біз кез келген түрдегі химиялық 

қару қолдануды айыптаймыз, сириялық бейбіт тұрғындардың қазасына кінәлі 
адамдарды тауып жазалау керек. Бірақ бұл мұқият әрі риясыз тексеру нәтижесінде 

ғана іске асады», - деп айтты В.Путин. 

В.Путин айтуы бойынша, бірінші шарт – ол атысты тоқтату, және Ресей өзінің түрік 

және ирандық әріптестерімен Астанадағы процесс аясында оған қол жеткізе алды.  
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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.  

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тәуелсіздік 57, Бейтбітшілік және келісім сарайы 

Астана, 010000    |    Қазақстан 
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