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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 ақпарат-
сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 



Ағымдағы жылдың 15 наурызында Президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат 
Мирзиёев Қазақстандағы Өзбекстан жылын ашты. Салтанатты рәсім «Астана Опера» 
мемлекеттік опера және балет театрында өтті. Қырғызстан Президенті Сооронбай 
Жээнбеков пен Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Өзбекстандағы Қазақстан жылының 
ашылу рәсіміне қатысты. 
Қазақстандағы Өзбекстан жылының ашылу құрметіне мерекелік концерт қойылды. 
Кездесуді ашқан Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев екі халықтың мәдени 
жақындығын атап өтті: «Бүгін Астана мен Ташкент негізгі халықаралық және аймақтық 
мәселелер бойынша ортақ көзқарастарды қалыптастырды. Біз сауда-экономикалық 
ынтымақтастықты табысты дамытып келеміз. Мұның бәрі саяси еркіндіктің, халықтар 
арасындағы өзара түсіністіктің нәтижесі», - деді Н.Назарбаев. 
Сонымен қатар, ол өз сөзінде Орталық Азия – тарихы бай, өзіндік мәдени мұрасы бар 
адамзат өркениетінің көне бесігінің бірі болып табылатындығын атап өтті: «Біз ортақ 
құндылықтарымыз бен бірегей дүниетанымымызды сақтап қалдық. Бұл мереке біздің 
бірлігімізді, рухани тұтастығымызбен көп ғасырлық достығымызды одан әрі нығайтуға 
қызмет ете береді», – деді Н.Назарбаев.  
Өз кезегінде Өзбекстан Президенті Ш.Мирзиёев екі елдің мәдениеттерінің ортақ екендігін 
атап өтті: «Ең алдымен айтарым, біз бүгінде дархан да мейірімді қазақ даласында өз үйіміздей 
сезінеміз. Біз мақсатымыз бен ниетіміз ортақ тату отбасының бір мүшесіндейміз», - деді 
Өзбекстан басшысы. 
Қазақстандағы Өзбекстан жылының ашылу салтанатында Нұрсұлтан Назарбаев екі ел 
арасындағы саяси, экономикалық және мәдени қарым-қатынастарды нығайтуға және 
дамытуға қосқан зор үлесі үшін Шавкат Мирзиёевке І дәрежелі «Достық» орденін табыс етті. 
Шавкат Мирзиёев өз еңбегінің жоғары бағаланып, Қазақстандағы Өзбекстан жылын өткізу 
туралы бастама көтеріп, шешім қабылдағаны үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа зор ризашылық 
білдірді. 
Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында экономика, туризм және мәдени-гуманитарлық сала 
бойынша 200-ден астам іс-шараның өткізілуі жоспарланған. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kazakh Tourism Ұлттық компаниясы мен Ресейдің «Ростуризм» федералдық агенттігі 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 
Ресейдегі Қазақстан елшілігінің ақпараты бойынша, меморандум екі елдің туризмін дамытуда 
өзара тиімді ынтымақтастыққа, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Ресей 
Федерациясы арасындағы трансшекаралық турларды бірлесіп алға жылжытуға және 
инвестициялық жобаларға қатысу мәселелерін шешуге бағытталған.  
Kazakh Tourism ҰК АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Қайрат Садуақасовтың 
айтуынша, қол қойылған құжат тараптарға туристік қарым-қатынастарды «қалпына келтіру» 
мүмкіндігін береді. 
Сондай-ақ, 2018 жылы Петропавлда Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық 
форумы мәселелері бойынша қарым-қатынас туралы келісімге қол жеткізілді.  
Бұл оқиға еуразиялық кеңістіктегі гуманитарлық сала бойынша барлық негізгі 
мемлекеттердің өзара іс-қимылының дамуына үлкен үлес қосады. Сондай-ақ, бұл өз 
кезегінде өзара тиімді экономикалық байланыстардың беріктігі мен тұрақтылығын 
қамтамасыз етуде стратегиялық тұрғыдан қажет келісім. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 сәуір күні Астанада Орталық Азия елдері басшыларының кең көлемді күнтәртібімен 
кездесуі өтті. 
Ресми атауы қарапайым болғанымен, бейресми сарапшылар бұл кездесуді шараның тарихи 
маңызына меңзеп, аймақтық елдер саммиті деп бағаландыруда. 
Кездесу Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің 2017 жылдың қыркүйек айында БҰҰ Бас 
ассамблеясының 72-сессиясында жасаған ұсынысы бойынша жүзеге асты. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл бастаманы толығымен қолдап, алғашқы кездесуді 
Қазақстанның елордасы Астанада өткізуді ұсынды. 
Н. Назарбаев аймақтық форум басталмай тұрып, Қырғыз Республикасының Президенті 
Сооронбай Жээнбеков және Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен екі жақты 
кездесулер өткізді.  
«Үлкен бестік» деген сөз бұрын бес жақты жұмыс форматы болмағандықтан, Орталық Азия 
елдері үшін қолданысқа түспейтін. Енді мемлекет басшылары бұрын пайдалана алмаған 
мүмкіндікті қолға алу шешімін алды. Мұндай диалог алаңының артықшылықтарын Елбасы 
Н. Назарбаев былайша түсіндірді: «Бұл форматтағы кездесулердің халықтарымыз үшін 
басымдықтары мол. Ең әуелі мемлекеттеріміздің әлеуетінің біріктірілуі бұл аймақты 
мекендеген барлық халықтар үшін тиімді. Екіншіден, аймақішілік сауда мен бірін-бірі 
толықтыратын экономиканың көлемінің арттырылуы пайдалы. Үшіншіден, аймақтық 
қауіпсіздіктің нығайтылуы барлығымыз үшін маңызды. Төртіншіден, тарихи, этникалық 
және мәдени тұрғыдан тығыз байланыстағы халықтарымыздың жақындасуы. Жалпы 
алғанда жаһандық тәжірибе мен аймақтық ынтымақтастық халықтарға қызмет ететіндігін 
көрсетті», - деп атап көрсетті Елбасы шараның ашылу рәсімінде.  
Кездесуде көптеген мәселелер қарастырылды, атап айтқанда:  
 өзара тиімді сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық,  



 аймақтық транзиттік-көліктік инфрақұрылымның кеңейтілуі,  
 су-энергетикалық және азық-түліктік әлеуетті тиімді түрде меңгеру,  
 өнеркәсіп пен қайта өңдейтін саланың дамуы,  
 алдыңғы қатарлы технология мен инновациялардың қолданылуы,  
 цирфлік экономиканың дамуы, 
 мәдениет пен өнер, білім мен ғылым, туризм және спорт салаларындағы 
ықпалдастықты тереңдету, 
 экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет саласында ынтымақтастықты нығайту.  
Мемлекет басшылары кездесуінің қорытындысы бойынша Н. Назарбаев су проблемаларын 
шешу бойынша табысқа қол жеткізілгенін мәлімдеп, аталған маңызды мәселе бойынша 
саяси саудаласудың болмайтынына назар аударды.   
Кездесу соңында аймақ елдерінің лидерлері Наурыз мейрамына орай Орталық Азия 
мемлекет басшыларының бірлескен мәлімдемесін жасады. Н. Назарбаев аймақтың барлық 
көшбасшылары атынан Владимир Путинге Ресейдегі президенттік сайлауда жеңіске жетуге 
тілектестік білдірді.  
Бұдан басқа, Н. Назарбаев пен С. Мирзиёев Қазақстандағы Өзбекстан жылын салтанатты 
түрде ашты. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы екі жақты саяси, экономикалық және 
мәдени байланыстарды нығайтуға және дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін Нұрсұлтан 
Назарбаев Шавкат Мирзиёевты 1-дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады. 
Өткен кездесуді тарихи маңыздылығы жоғары. Бұлай деп есептеуге келесі маңызды екі 
фактор негіз болады:  
• Біріншіден, Қазақстанмен қатар аймақтың екі негізгі елінің бірі Өзбекстанның жаңа 
басшылығының сындарлы стратегиялық ұстанымы;  
• Екіншіден, 1991 жылдан бері өткен соңғы 26 жылда өңір елдері тәуелсіз дамуының даңғыл 
жолын жүріп өтіп, әртүрлі жетістіктері мен шығындарын басынан өткеріп, енді бір-біріне 
шынайы қызығушылықтың сипаты мен деңгейін толығымен түсініп отыр. 
Бес бауырлас елдің тығыз ынтымақтастығы Орталық Азияны өзін-өзі қамтамасыз ететін 
аймаққа және Еуразиядағы тәуелсіз ықпал орталығына айналдырмақ. 
 
  



 
 
 

Ағымдағы жылдың 15 наурызында Астана процесіне кепілгер елдер – Түркия, Ресей және 
Иранның Сыртқы істер министрлері Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров пен Джавад Зариф 
Астанада кездесіп, Сириядағы жағдайды талқылады.  
Қамтылған негізгі тақырыптардың бірі – бүкіл әлемдік қоғамдастықтың алаңдаушылығын 
тудырған Шығыс Гутадағы жағдайдың өршуі болды. Сондай-ақ Дамаскіге қарсы болуы 
ықтимал АҚШ әскери операциясына қатысты жағдай да күнтәртібіне алынды.  
Сонымен қатар, кездесуде Сириядағы деэскалация аймақтарының қызметі, сондай-ақ 
бірқатар саяси және гуманитарлық мәселелер талқыланды. 
Кездесу қорытындысы бойынша дипломаттар Сирия билігі мен оппозицияға қақтығысты 
реттеу бойынша бірқатар практикалық ұсыныстар жасап, бірлескен мәлімдеме жасады. 
Сириядағы атысты тоқтатудың кепілі болып табылатын елдер арасындағы сенім сапалы жаңа 
деңгейге көтеріліп, тараптар келіссөз процессі аясындағы қарым-қатынастарды одан әрі 
дамытуға ниет танытты.  
Астана процессінің кезекті раунды кепіл елдердің сыртқы істер министрлерінің осы 
кездесуінен кейін өткізілетін болады. 
Астана процессіне кепілгер үш елдің өзара ықпалдастығы қазіргі Таяу Шығыстағы 
өзгерістер мен оқиғалар үшін маңызды рөл атқарады. Бұлар ХХІ ғасырда бүкіл әлемнің 
тағдырына айтарлықтай дәрежеде әсер етері хақ.  
Әлемдік қоғамдастық Қазақстанның маңызды жаһандық мәселелерді шешуге қосқан үлесін 
жоғары бағалайды. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Әзербайжанның астанасы Баку қаласында «Инклюзивті қоғам құруда қайшылықтарды 
теңестіру» тақырыбында VI Жаһандық Баку форумы болып өтті. 15 сәуір бейсенбі күні 
басталып, үш күнге созылған форумға 50 елден 500-ден астам делегат қатысты.  
Форумның ашылу салтанатына Әзербайжан Президенті Илхам Алиев және Әзербайжанның 
Бірінші вице-президенті Мехрибан Алиева қатысты. 
Форумға қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде Президент И.Алиев осы жылы елде 
Әзербайжан Халық Республикасы құрылуының 100 жылдық мерейтойының атап өтілетініне 
назар аударды. Әзербайжан Халық Республикасы кезінде көптеген еуропалық елдерден 
бұрын әйелдерге дауыс беру құқығын беріп қана қоймай, Шығыста құрылған тұңғыш 
республика болды.  
Алиев елдің экономикалық жетістіктері, аймақтық энергетика және көлік-логистикалық 
жобалары туралы баяндады.  
Қазіргі таңда жеті елді біріктіретін Оңтүстік газ дәлізі жобасы табысты іске асырылуда. 
Әзербайжан құбырлары Еуропадағы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. 
Әзербайжан кейбір елдердегі мұнайға деген сұраныстың 40% дейін қамтамасыз етеді.  
Қарабах қақтығысына тоқталған Алиев аталған қақтығысты БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
қарарлары және Әзербайжанның аймақтық тұтастығын қалпына келтіру туралы Хельсинки 
Қорытынды актісі негізінде ғана шешуге болатынын атап көрсетті. 
Түркияның Премьер-министрі Бинали Йылдырым да Азербайжанның аймақтық 
тұтастығын қолдап сөйледі. Ол сондай-ақ Кавказ аймағының қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 
Әзербайжан, Грузия және Түркияның бірлескен қадамдары туралы баяндады.  
Б.Йылдырым Қытайдан Лондонға көлік режимін өзгертпей тікелей тауарларды жеткізуге 
мүмкіндік беретін теміржол жобасы, әсіресе Баку-Тбилиси-Карс темір жолын айрықша атап 
өтті.  



Форумға Халықаралық Түркі Академиясының (TWESCO) президенті Дархан Қыдырәлі мен 
Академия сарапшысы Физули Меджидли қатысты. Форумның қарсаңында Әзербайжан 
Президенті И.Алиев Д. Қыдырәліні қабылдап, оған «Достық» орденін табыс етті. TWESCO 
Басшысы Д. Қыдырәлі Әзербайжан Республикасы Президенті Илхам Алиевтің 2017 жылғы 
28 желтоқсандағы Жарлығымен   Қазақстан мен Әзербайжан халықтары арасындағы достық 
қарым-қатынастарды дамытуға қосқан үлесі үшін «Достық» орденімен марапатталды.  
Сондай-ақ аталған форум аясында АҚШ Конгресі кітапханасы мен Мысырдағы Александрия 
кітапханасының бірлескен бастамасымен 18-19 наурызда VII Халықаралық кітап саммиті өтті.    
VI Жаһандық Баку форумы 2013 жылдан бері өткізіліп келеді. Ұйымдастырушы - Низами 
Генджеви атындағы халықаралық орталық. Форум Шығыс Еуропа, Орталық Азия және 
Оңтүстік Кавказдағы ең беделді пікірталас алаңдарының бірі.  
 
 
 
 


