
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 20 (71) (29 мамыр – 4 маусым) 
 

 

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 АКАДЕМИЯСЫ ІІ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФОРУМЫН ӨТКІЗДІ 

 

Астанада Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO) ұйымдастырған «Ұлы дала» ІІ 

гуманитарлық ғылымдар форумы өтті. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласына арналған Форумның ашылу салтанатына Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова мен БҰҰ, ЮНЕСКО, 

ИСЕСКО, ECO Science Foundation, Түркі кеңесі, ТҮРКСОЙ, ТүркПА сынды 

халықаралық ұйым басшылары мен өкілдері қатысты. Сонымен бірге дипломаттар, 

мемлекет және қоғам қайраткерлері, іргелі зерттеу орталықтарының басшылары, 

көрнекті ғалым-зерттеушілер қатысқан алқалы жиынды Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова құттықтау сөзімен ашып, Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың форум жұмысына сәттілік 

тілеген арнайы Құттықтау хатын оқып берді.   

АҚШ, Венгрия, Германия, Қытай, Моңғолия, Оңтүстік Корея, Үндістан, Ресей мен 

түркі мемлекеттерінен келген 300-ге жуық ғалым-зерттеушілер мен сарапшылар 6 

панельді отырыста мазмұнды баяндамалар жасап, Елбасы мақаласында көтерілген 

міндеттер мен тақырыптар төңірегінде пайымды пікірлерін ортаға салды. 

«Рухани жаңғыру жолында», «Ғылым киесі: ғылыми интеграция және ортақ 

құндылықтар», «Тарихи жады және болашаққа көзқарас», «Түркі әдеби дәстүрі және 

қазіргі кезең», «Түркі тілдері: зерттеу, қорғау және дәріптеу», «Әлем өркениетіндегі 

Түркі мәдени мұрасы» атты алты секцияда ғылымды дамыту мәселелері, қазақ тілінің 

латын әліппесіне көшуі, киелі жерлер мен қастерлі мекендерге арналған «Туған жер» 

бағдарламасы сынды мәселелер талқыланып, сындарлы пікірлер айтылды. 
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Түрік тарихы құрылымының басшысы Рефик Тұран: Бұл форумның алдыңғыға 

қарағанда ауқымы кең. Өткен жылғы форуммен салыстырғанда биыл Түркі әлемінің 

ынтымақтастығына, түркі мәдениеті мен әдебиетін дамытуға қатысты маңызды 

мәселелерді қамтиды. Бұл форум біздің ғасырлар қойнауынан бергі тарихымыздың 

ортақ екенін тағы бір рет айқындап отыр.  

Сонымен бірге, биылғы форум аясында TWESCO Түркі әлемі ғылымына сіңірген ерен 

еңбегі мен бауырлас халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі 

үшін көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, академик Мырзатай Жолдасбекұлы 

Жолдасбековті, сондай-ақ биыл 90 жасқа толған танымал ғалым, Татарстан 

Республикасының қоғам қайраткері, академик Мирфатых Закиевич Закиевті алтын 

медальдармен марапаттады. 

Бұдан бөлек, шара барысында TWESCO соңғы жылдары шығарған кітаптардың 

көрмесін ұйымдастырды. 

Айта кетерлігі, Форум аясында қатысушылар тарапынан құнды ойлар айтылды. 

Мысалы, ЮНЕСКО-ның Түркиядағы ұлттық комитетінің төрағасы Өжал Оғыз түркі 

тілдерін келешекте жойылып кету қаупінің алдын алу үшін түркітілдес халықтарды 

ынтымаққа шақырды. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабарлады. Эксперттің 

пікірінше, экономикалық, әлеуметтік байланыстарға, мәдениетке деген 

қызығушылыққа қарамастан түркі тілдерінің жойылу қаупі бар екенін ескертеді. 

«Біріккен Ұлттар ұйымының жұмыс тілдері алтау: орыс, араб, қытай, ағылшын, 

француз, испан екенін білесіздер. Халықаралық қауымдастық осы тізімге кірмейтін 

басқа тілдердің бәріне қауіп бар санайды. Ол алты тілден бөлек тағы 5-10 тіл 

сақталуы мүмкін. Ал, басқа тілдер жаһандану салдарынан жоғалып кетеді. Мұндай 

қауіп түркі тілдеріне төнбеуі үшін бізге бір-бірімізге жақындап, түсінісуге 

тырысуымыз келек»,- деді ол «Ұлы дала» екінші гуманитарлық ғылымдар форумында. 

Оның сөзіне сәйкес, бүгінде әлемде қазақ, қырғыз, өзбек, әзербайжан, түрікмен, 

түрік сынды басқа да түркі тілдерінде сөйлейтін 300 миллион адам сөйлейді екен.   

Сонымен қатар, Түрік тарихы құрылымының басшысы Рефик Тұран түркі 

мемлекеттеріне өз егемендіктерін сақтап, қиын жағдайларда жол табу үшін түркі 

философиясына, мәдениеті мен әдебиетіне бет бұруға кеңес береді. «Бұл жүзжылдық 

өте маңызды ғасыр. Біз тарихымыз бен құндылықтарымызды келесі ұрпақтарға 

жеткізуіміз керек. Өз тарихын ұмытқан буынның келешегі жоқ. (...) Бүгінде түркі 

мемлекеттерінің негізгі мақсаты – егемендіктерін сақтап қалу. Экономиканы, 

саясатты, әлеуметтік-мәдени пәндерді  зерттеу арқылы біз жақындаса аламыз. Түркі 

мәдениеті, философиясы мен әдебиеті – біздің құндылықтарымыздың қайнар көзі. 

Халықтарымыз рухани дағдарысқа ұшыраған сәттері дәл осы құндылықтарымызға 

оралуымыз керек деп ойлаймын», - деді ол Форумда жасаған баяндамасында. Рефик 

Тұран сондай-ақ, 10-шы ғасырды – түркі халықтарының бір-біріне қарсы тұрған 

тарихи кезеңді де тілге тиек етті.  Соның салдарынан ислам әлемі, оның ішінде түркі 

халықтары үшін үлкен апатқа ұшырады. Ислам және Түркі әлемдерінің жаңаруы 

тарих толқынына Осман испериясының – әлемдегі үш жетекші мемлекеттердің 

бірінің шығуымен байланысты. Ал, оның рухани дағдарыстардың салдарынан күйреуі 

Түркі әлемінің ыдырауының негізгі себептерінің бірі, - деді Р.Тұран. 
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КАСПИЙ МАҢЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ САММИТІНЕ ДАЙЫНДЫҚ 
БАСТАЛДЫ  

Алдын бекітілген жоспарға сәйкес, Каспий маңы мемлекеттері келешекте өтетін 

Каспий маңы мемлекет басшыларының саммитінің күн тәртібіне ұсынылар 

тақырыптарды талқылайтын түрлі іс-шаралар ұйымдастыруда. Атап айтар болсақ, 

есептік кезеңде Ашхабадта мамандар Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы 

конвенциясын талқылады.  

Түрікменстан үкіметінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Ашхабадта Каспий маңы 

мемлекеттерінің Сыртқы істер министрлерінің деңгейінде Каспий теңізінің 

құқықтық мәртебесі туралы конвенциясын әзірлейтін жұмыс тобының 49-шы 

отырысы өтті.  

Басқосуда Каспий маңы мемлекеттерінің делегация басшылары конвенцияның 

жекелеген шарттарына байланысты өз елдерінің мүдделерін жеткізді. Конвенцияның 

–халықаралық құжаттың негізгі баптары талқыланған. 

Құжат жобасында кеме ісі, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдалану, 

оның ішінде Каспийдің биологиялық ресурстарын тиімді қолдануға қатысты 

халықаралық құқықтың заманауи принциптері мен нормалары қамтылған. Бұл жайлы 

таратылған ақпаратта айтылады. 

Бұған дейін Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғауға қатысты және қауіпсіздік 

саласындағы ынтымақтастыққа байланысты шеңберлік конвенцияға қол қойылғаны 

туралы хабарланған болатын.  

1998 жылдың шілдесінде Қазақстан мен Ресей Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің 

ара-жігін ажыратуға келісім жасап, 2002 жылдың мамырында бұл келісім хаттамамен 

бекітілді. Хаттамада ең бірінші жер қойнауын пайдалану құқығын іске асыруға 

басымдық берілді. Осындай келісім Қазақстан мен Әзербайжан арасында 2001 

жылдың қарашасында жасалды, ал келісімге хаттама 2003 жылдың ақпанында 

жасалды. 2003 жылдың 14 мамырында Қазақстан, Ресей және Әзербайжан арасында 

Каспий теңізі түбінің шектес учаскелерін межелеп бөлу сызықтарының түйісу 

нүктесі туралы келісім жасалды. 
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ҚАЗАҚСТАН ҚЫРҒЫЗСТАНҒА КӨМЕКТЕСЕДІ  
 

Есептік мерзімде Қазақстанның Парламенті Мәжілісі Еуразиялық экономикалық 

интеграция жағдайында экономикалық ынтымақтастықты дамыту туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметі арасындағы Келісімді 
ратификациялау туралы заң жобасын қабылдады, - деп хабарлайды ТАСС.  

 

"Келісім нормаларына сәйкес Қазақстан тарапы Қырғыз Республикасының 

Еуразиялық экономикалық одаққа интеграциясы процесіне жәрдемдесу мақсатында 

Қырғыз тарапына 100 млн. АҚШ долларына барабар көмек көрсетеді", - деп 

мәлімдеді ҚР Ұлттық экономика министрі Т.М. Сүлейменов заң жобасын 

депутаттарға ұсынған кезде. 

 

Оның сөзіне сәйкес, көмек қырғыз тарапына Қырғыз Республикасының Еуразиялық 

экономикалық одаққа қосылуы жөніндегі «Жол карталарында» көзделген іс-
шараларды іске асыруға берілетін болады. «Атап айтқанда ЕуразЭО кедендік 

шекарасының қырғыз учаскесінде кедендік инфрақұрылымды жақсартуға, Қырғыз 

Республикасының санитариялық, ветеринариялық, фитосанитариялық жүйелерін 

ЕуразЭО талаптарымен сәйкестендіруге беріледі», - деді Т.Сүлейменов. 

 

Бұл ретте, көмек техникалық жәрдемдесу туралы үкіметаралық жекелеген 

хаттамаларға сәйкес кезең-кезеңмен ақша қаражаттары, таурлар, мамандарды оқыту 

түрінде берілетін болады. Көмек көрсету тәртібі мен оны жүзеге асыру механизмі 
бөлек хаттамамен рәсімделеді.  
 

Заңнамалық процедураларға сәйкес, заң жобасын Мәжіліс мақұлдағасын құжат 

Парламент Сенатының (жоғары палата) қарауына ұсынылады.  

ЕуразЭО - Қазақстан, Армения, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің қатысуымен 

құрылған экономикалық одақ. ЕуразЭО өз жұмысын 2015 жылдың 1-ші қаңтарынан 

бастады.   
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ЕО-ҚЫТАЙ САММИТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
31-ші мамыр мен 2-ші маусым аралығында ҚХР Мемлекеттік кеңесінің төрағасы Ли Кэцян 

ресми сапармен Германия мен Бельгияға барып, ЕО-Қытай саммитіне қатысты. Қытай 

төрағасының Еуропа сапарының негізгі мақсаты – Еуропаның жетекші мемлекеттерінің 

назарын өзінің «Бір белдеу – бір жол» атты бастамасына аудару болды. Мамыр айының 

ортасында Пекинде өткен Форумға Үлкен жетілік елдерінің басшылары қатыспағаны 

белгілі. Сол үшін де алдын-ала ойластырылған саммитті қытай басшылары тиімді 
пайдаланып, өздеріне қосымша назар аударта алды.   

Сонымен, маңызды саммит нәтижесінде бірқатар келісімдерге қол жеткізілді. Еуропалық 

баспасөз құралдары хабарлағандай, Қытай мен Еуропалық одақ климаттың өзгеруімен 

күресетін альянс құруға келіскен. Тараптардың пікірінше, бұл АҚШ климат туралы 

Париж келісімінен шыққан жағдайда салдарды жұмсартуға көмектесуі мүмкін.  Осымен 

19-шы рет өткен ЕО-ҚХР саммиті бұл жолы да ірі келіссөздерге қол қоюмен аяқталды. 

Десе де, бұл жиындағы негізгі келісім климаттың өзгеруімен күресетін құжат болды. Бұл 
шешім екі тұрғыдан өзекті: бір жағынан еуропалықтар Париж келісімінен шығамыз деген 

АҚШ-қа өзге де державалармен қарым-қатынас жасайтынын көрсетсе, екінші жағынан, 

қытайлардың өзі зор жауапкершілік алып, жаһандану идеяларына бастамашы бола 

алатынын ашық көрсете алды. 

Financial times-тың жазуынша, бұл құжатта Пекин мен Брюссель климат туралы Париж 

келісіміндегі «тарихи жетістіктерді» жүзеге асыруды жылдамдататын іс-шараларды жүзеге 

асыруға келіскен. Газеттің пайымдауынша, ЕО мен Қытай арасындағы альянс АҚШ 

президенті Трампқа деген халықаралық қауымдастық сенімінің азаюының көрінісі. 
Трамптың алдыңғы әрпістесі Обаманың 2015 жылы мақұлдап, келіскен Париж келісім-

шартынан шығуымыз мүмкін деген шешімінің нәтижесі.    
ЕО пен Қытай өкілдері хабарлағандай, саммитте басқа да бірқатар құжаттар қабылданған. 

Мысалы, ЕО Қытайға қоршаған орта қалдықтарын нарықтық реттеуге қатысты жоспарын 

жүзеге асыру үшін 10 млн евро бөлуге келіскен. Сонымен бірге, Қытай мен ЕО әлеуеті 
нашар мемлекеттердің жасыл технологияларға негізделген экономикасын дамытуға 
уағдаласты. 
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ЭР-РИЯД КЕЗДЕСУІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Биылғы жылдың 20-шы мамыры күні Сауд Арабиясы Корольдігінің астанасында 

бірқатар айтулы іс-шаралар өтті. Біріншіден, АҚШ-тың қатысуымен араб-мұсылман 

саммиті болды. Екншіден, араб мемлекеттерінің жеке кездесуі өтті.  
Араб-мұсылман саммитіне Орталық Азия елдерінің басшылары да белсенді қатысты. 

Кездесуге АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуы аталған шараның салмағын 

арттыра түсті. Айта кету керек, бұл Трамптың Сауд Арабия Корольдігіне жасаған 

алғашқы сапары болатын. Айтулы басқосуға, сондай-ақ, 50 мемлекет шақырылған. 

Олардың ішінде Парсы шығанағының алты мемлекеті, Мысыр, Иордания, сонымен 

қатар Түркия мен Әзербайжан да бар.  

Сарапшылардың пікірінше, Таяу Шығыс пен Парсы шығанағындағы қауіпсіздік 

мәселелеріне АҚШ-тың да қосылуы аталған аймақтардағы күш құрылымдарына жаңа 

көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Ашығын айтқанда, эксперттер Парсы 

шығанағындағы геосаяси жағдайдың өзгеруінен қауіптенеді. Әсіресе, 

америкалықтардың араласуы бірқатар текетірестер туғызуы мүмкін дейді. АҚШ-Сауд 

Арабиясы тізбегіндегі қарым-қатынастардың өзгеруі Қазақстанның жақын серіктестері 
Ресей, Түркия, Әзербайжан және басқа мемлекеттермен арадағы байланыстарға да 

әсер етуі мүмкін.   

Саммит аясында қатысушы мемлекеттер басшыларының бірнеше кездесулері өткенін 

де айта кеткен жөн. Әлемдік БАҚ әсіресе, Қазақстан, Өзбекстан мен Тәжікстан 

президенттерінің кездесуіне үлкен қызығушылық танытты. Еуропалық журналистер 

Нұрсұлтан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев пен Эмомали Рахмоновтың кездесуі өте жылы 

және достық жағдайда өткенін жазды. Бұл кездесу әлемдік қауымдастық тарапынан 

зор қызығушылық тудырды, әрі Орталық Азия достығының шынайы көрінісі деп 

бағаланды.  
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Дегенмен, саммиттің жалпы нәтижелері көңіл көншітерлік деуге келмейді. Сауд 

Арабиясы бұл жиынды өткізгенде нақты мақсат көздегені белгілі. Бір жағынан, Эр-

Рияд АҚШ-тың жаңа басшылығымен Б.Обама кезінде қиындап кеткен байланыстарын 

дұрыстап алуды жоспарлаған. Сауд Арабиясы Корольдігінің АҚШ инфрақұрылымын 

дамытуға 40 млрд доллар бөлу туралы шешімін де осымен түсіндіруге болады. Бұрын-

соңды мұндай саммит өткізбеген Сауд Арабиясының бұл әрекетін сондай-ақ, Ислам 

әлемінің көшбасшысы ретіндегі имиджін арттыруға бағытталған қадам деп бағалауға 
болады.  

Екінші жағынан алғанда, Корольдік АҚШ-тың Таяу Шығыстағы, әсіресе Ирандағы 

рөлін күшейту, сонымен қатар Йемендегі операцияларды қолдау мақсатын өз 
мүддесіне пайдаланып қалуға тырысқан. Мысалы, биылғы наурыз айында Трамп 

әкімшілігі 2016 жылы Йемендегі дағдарыс кезінде Обама қабылдаған Эр-Риядқа 

америкалық қару-жарақ саудасын азайту туралы шешімінің күшін жойды.   

Жалпы алғанда, саммиттің негізгі нәтижелерінің бірі - араб мемлекеттерін Иран 

мәселесінде тежеу туралы ұстанымға біріктірді. Айта кетерлігі, саммит Ирандағы 

президент сайлауымен қатар ұйымдастырылды. Ал, Ирандағы сайлауда реформатор-

президент Хасан Роухани алғашқы турда-ақ жеңіске жетті.  

Трамптың Сауб Арабиясына жасаған сапары мен саммит нәтижелерін қорытындылай 

келе мынадай тұжырымдар жасауға болады:  

Бірқатар АҚШ лауазымды тұлғаларының мәлімдемелеріне қарағанда, Вашингтон 

модераторлық функцияны Сауд Арабиясына беру арқылы Таяу Шығыс пен Парсы 

шығанағындағы жағдайды қайта қарастыруға шешім қабылдаған секілді. Аймақтағы 

ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін нақты механизм немесе құрылым құру 

бастамасын қолдау арқылы АҚШ аймақты фрагментациялау идеясын қолдайтынын 

байқатты. Бұл жаңа форматқа басқа да қатысушылар тартылуда.  

АҚШ ұсынған жаңа механизмдер тек Иранға ғана емес, сонымен бірге ИИР мен 

Сирияны қолдайтын барлық елдерге қарсы бағытталған. Яғни, Таяу Шығыста 

әлдеқайда кеңейтілген ойыншылар шеңберінің қатысуымен жаңа конфронтация белең 

алуы мүмкін. Егер Вашингтон сүннит мазһабындағы араб мемлекеттерін терроризмге 

қарсы күресте біріктіре алса, онда Таяу Шығыстағы дағдарыс әлдеқайда басқыншылық 

сипатқа ие болуы мүмкін.  
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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. Түркі академиясы Түркі әлемін 

зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында ынтымақтастықты 

арттыруға ықпал етеді.  
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