
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 21 (72) (5-11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АСТАНАДА ЭКСПО 2017 КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ 
 

9-шы маусым күні Қазақстанның бас қаласы Астанада халықаралық «ЭКСПО-2017» 

мамандандырылған көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Әлемнің 17 мемлекетінің 

басшылары қатысқан шараны Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев ашты. Енді алдағы 3 айда әлемдік экологиялық қозғалыстың негізгі 
символы – ЭКСПО-ның бас ғимараты болмақ.  
 
Әлемдік басылымдардың жазуынша, көрме соңғы жылдары Қазақстанда, тіпті 
өңірде өткен ең ірі ауқымды оқиға болған. ЭКСПО маңызы жағынан бүкіләлемдік 

экономикалық форумдар, ал туристерді тарту тұрғысынан Олимпиадалар мен 

футболдан әлем чемпионаттары сынды оқиғалармен пара-пар болатын жаһандық 

шара екені сөзсіз.  
 
Көрмеге деген әлемдік басылымдар мен телеарналардың қызығушылығы зор.  
 
Көрменің ресми ашылу рәсімі Конгресс-Орталықта өтіп, кейін ол Амфитеатрдағы 

«Ұлы дала симфониясы» атты концерттік бағдарламамен жалғасты. Көрермендерге 

алты жүзден астам өнерпаздардың қатысуымен ән-би қойылымы ұсынылды. Бұл 

театрландырылған шоудың әр бөлімі белгілі бір тарихи оқиғаларды арқау 

еткенімен бәрі бір сюжеттік желіге өрілген. Керемет сахналық шоуда сондай-ақ, 

табиғи күштер мен баламалы энергия жасау жолдары да көрініс тапты. 
 
Жалпы шоуды қазақ халқының сан қырлы тарихының, тұрмыс-тіршілігінің 

сахналанған көрінісі деуге болады. Онда Қазақстанның негізгі даму кезеңдері мен 

сонау мифологиялық аңыздардан бүгінгі күнге дейінгі бітім-болмысы көрінеді.  
 
Театрландырылған шоудан кейін көрермендер арнайы трибунада отырған 

мемлекеттер басшыларына құрмет көрсетті. Бұдан кейін сахнаға мемлекеттік ту 

алынып шығып, Қазақстанның әнұраны шырқалды.  
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Әнұраннан кейін сахнаға ЭКСПО-ға қатысатын 115 мемлекеттің атрибуттары 

шығарылды.  
Арнайы құттықтау сөзінде Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ЭКСПО-

2017 көрмесін өткізуде Қазақстан үшін дауыс берген барлық мемлекеттерге алғыс 

білдірді.  
 

"2012 жылдың қараша айында Парижде 100-ден астам мемлекет осы көрмені 
өткізуге зор сенім білдірді. Біздің өтінішімізді және ұсынған тақырыбымызды 

қабыл алғандары үшін барлық елдерге ризашылығымды білдіремін. Осындай 

ауқымдағы көрме – бір мемлекеттің ғана атқарған ісі емес, бұл – осында өз 
жетістіктерін көрсетуге келген халықаралық қоғамдастықтың еңбегі. Астанадағы 

ЭКСПО халықаралық көрмесі – жаһандық кеңістікте елімізді танытудың және 

«Қазақстан» ұлттық брендін ілгерілетудің жаңа белесі. 
 

Біз «Болашақтың энергиясы» тақырыбын ұсына отырып, ғылыми прогрестің бел 

ортасында болуды қалаймыз, Біз келуге тілек білдіргендердің барлығын еліміздің 

басқа да өңірлерін аралап көруге, бірегей табиғатымызбен және тарихи 

мұрамызбен танысуға шақырамыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.   
    

Сондай-ақ, мемлекет басшысы «ЭКСПО-2017» көрмесін дайындау үдерісіне 

қатысушылардың барлығына шынайы қолдау көрсеткендері және көрме идеясын 

жүзеге асыруға атсалысқандары үшін алғыс айтты. 
 
Ресми бөлім аяқталған соң көрермендер "Нұр Әлем" сферасындағы проекциялық 

лазерлі шоуды және таңғажайып отшашуды тамашалады.  
 
Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрме 3 айға жалғасады, ал 10-шы маусымнан 

бастап павильондарды аралап көруге болады.  
 
Астанадағы EXPO көрмесіне екі миллион адам келеді, оның 85 пайызы – 

қазақстандықтар, ал қалғандары ТМД, Қытай, Еуропа, Түркия және АҚШ-тан 

келетін шетелдік туристер болады деп күтілуде. 
 
"Нұр Әлем" - Астана ЭКСПО-2017 көрмесінің орталық нысаны. Ауданы – бес мың 

шаршы метрді құрайды. Бұл диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр құрайтын 

әлемдегі ең үлкен сфералық ғимарат. Сфераның өзінде қуат көздерінің негізгі 
түрлері көрсетілетін «Болашақ мұражайы», сондай-ақ келушілерді Қазақстанмен 

таныстыратын павильон бар. Сонымен қатар, 2050 жылғы Қазақстанның астанасы 

«Болашақ Астана» композициясы қойылған. 
 
Жалпы алғанда, әлемдік БАҚ-ты көрменің мазмұнды ашылу салтанаты 

таңқалдырғанын атап өткен жөн. Салтанатты рәсімге ШЫҰ-ның 8 мемлекеті 
басшыларының қатысуы да шараның салмағын арттыра түсті. Айта кетейік, 

ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің ашылу күнімен орайластырыла Астанада 

Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 

отырысы өтті. 
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ШЫҰ ЖАҢА КЕЗЕҢГЕ ҚАДАМ БАСТЫ:  
АСТАНАДАҒЫ САММИТ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

Астанада 8-9 маусым күндері ШЫҰ-гың кезекті саммиті өтті. Бұл жиын басталмай 

тұрып-ақ тарихи және аса маңызды деп бағаланған болатын.   
 
Алдын жоспарланғандай, Астанадағы саммит нәтижесінде Үндістан мен Пәкістан 

Шанхай Ынтымақтастығы ұйымына толыққанды мүше болып қабылданды.  
 
Саммит екінші күні, яғни 9-шы маусымда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 

мемлекеттер басшылары кеңесінің шағын құрамдағы отырысы Тәуелсіздік 

сарайында өтті. Кейіннен мемлекеттер басшылары кеңейтілген құрамдағы отырыс 

өткізді. Ол жиынға бақылаушы-мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 

өкілдері қатысты.  
 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 

өткен жиынға Өзбекстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан басшылары мен бақылаушы 

мемлекеттер өкілдері қатысты.  
 
Сонымен бірге отырысқа Біріккен Ұлттар ұйымының Бас хатшысы Антониу 

Гутерриш, ТМД, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен Оңтүстік Шығыс 

Азия елдері қауымдастығының басшылары қатысты.  
 
Бақылаушылардың пайымдауынша, соңғы жылдары ШЫҰ халықаралық аренада 

беделді мемлекетаралық ұйым ретінде танылып, жан-жақты ынтымақтастықтың 

тиімді механизміне айнала білді.  
 
Алдын қабылданған құжаттарға сәйкес, Астана саммитінде Үндістан мен Пәкістан  
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ресми түрде Шанхай Ынтымақтастығы ұйымының толық құқылы мүшелігіне 

қабылданды. Үндістан мен Пәкістанды ұйымның мүшелігіне қабылдау ШЫҰ-ның 

әлеуетін арттырып, бүгінгі халықаралық к.н тәртібінде тұрған заманауи 

мәселелерді шешетін, қауіпсіздік пен тұрақтылықты, сондай-ақ әлем мен 

аймақтағы тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жан-жақты механизм ретіндегі 
рөлін арттыруға үлес қосады.  
 
Саммитте сөйдеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев: «Аймақтық қауіпсіздікті нығайту, 

елдеріміз арасындағы  экономикалық өзара іс-қимылды ілгерілету және мәдени-

гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту жолында ауқымды жұмыс атқарылды. 

Шарттық-құқықтық база қалыптасты. Ұйымның берік институционалдық негізі 
жасалып, аймақтық және жаһандық ықпалы артып келеді. Астана саммиті 
ұйымның жаңа тарихына бастау болып отыр. ... Бұл отырыс алты тарапты 

форматта соңғы рет өтіп отыр. Бүгін біз Үндістан Республикасы мен Пәкістан 

Ислам Республикасын қабылдау рәсімін аяқтап, оларға ШҰЫ-ның мүше-мемлекеті 
мәртебесін беру жөніндегі шешімге қол қоямыз. Жаңа мүшелерді қабылдау 

ұйымның дамуына зор серпін беріп, оның халықаралық беделінің артуына септігін 

тигізеді», - деп мәлімдеді.   
 

Қытай төрағасының сөзіне қарағанда ҚХР да ШЫҰ-ның мүмкіндіктерін оң 

бағалайды. Атап айтқанда, Си Цзиньпин жиында сөйлеген сөзінде ШЫҰ елдері 
арасында сауда-саттық процедураларын жеңілдететін келісім жасауды ұсынды. «Біз 
ШЫҰ елдері арасында автокөлік қатынасын дамытатын бағдарламаларды 

қолдаймыз. Бұл аймақтық транспорт желісін дамытып, транзиттік потенциалды 

ашуға мүмкіндік береді», - деп мәлімдеді Си Цзиньпин.  
 
Бұдан бөлек, қатысушылар ШЫҰ аймағындағы қауіпсіздікке байланысты өзекті 
мәселелерге қатысты өз пікірлерін ортаға салды. Халықаралық және аймақтық 

мәселелер жөнінде өзара пікір алмасты. Олар террористік және экстремистік 

топтар тарапынан төнген қатердің артуына орай өз қауіптерімен бөлісті. Ресей 

президенті Владимир Путиннің айтуынша, қауіп-қатерге қарсы тұру үшін ұйымға 
мүше және мүше емес басқа да мемлекеттермен белсенді қарым-қатынас құру 

керек. В.Путин ШЫҰ аумағы үшін ең үлкен қауіп Ауғанстандағы дағдарыстан 

келеді деді. Ол ШЫҰ-Ауғанстан байланыс-тобының жұмысын жандандыруды 

ұсынды.  

Жалпы алғанда, Астанада өткен ШЫҰ саммитін дүние жүзі қауымдастығы әлемдік 

саясат үшін өте маңызды шара деп бағалады. ШЫҰ ауқымының кеңеюі әлемдік 

қауымдастық пен жаһандық ойыншылардың ұйымға назарын еселей түсті.  
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ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ ӨСТІ 

ШЫҰ саммитінің алдында ҚХР төрағасы Қазақстанға ресми сапармен келді. Барлық 

дерлік бақылаушылар Қытай билігі сыртқы саяси әріптестер тізімінде Қазақстанға 
ерекше мән беретінін айтады. Си Цзиньпиннің Пекинде «Белдеу және жол» 

халықаралық форумын өткізгеннен кейінгі алғашқы шетел сапарын Қазақстанға 
жасауы бұның айғағы. Айта кету керек, қытайлық «Белдеу және жол» бастамасы 

2013 жылы Назарбаев университетінде алғаш жария етілген кезден өз бастауын 

Астанада алған.  
 
Шағын құрамдағы кездесу барысында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастар басқа елдерге үлгі екендігін айтты. 

«Бізді шешімі табылмайтын мәселе жоқ және экономикалық тұрғыдан Қытай 

Қазақстанның маңызды әріптесі». Қазақстан Президенті қазірге дейін Қазақстан 

арқылы Қытайға 100 миллион тонна мұнай, 180 милллиард метркуб газ 

тасымалданғанын қосты. Елдер арасындағы сауда айналымы қытайлық кеден 

қызметтері мәліметі бойынша 46%-ға, қазақстандық мәліметтерге сәйкес 30%-ға 
өскен.  
 
Қытайдың «Бір белдеу – бір жол» жобасындағы белсенділігін айта келе, Нұрсұлтан 

Назарбаев бұл жоба аясында Нұрлы Жол жобасы туралы келісімге қол қойылып, ол 

бойынша Қытай шекарасынан Каспий теңізіне дейін темір жол салынғандығын еске 

салды. Жоба қытайлық Хоргос шекаралық портын Алматы қаласымен қосады. 

Осылайша Орта Азия мен Қытай арасында байланыс қамтамасыз етілді.  
 
Бұл тұрғыда айта кету керек, сапар алдында «Казахстанская правда»-да Қытай 

төрағасының Қазақстан мен Қытай ынтымақтастық болашағы туралы мақаласы 

жарық көрді. Бұл мақаласында қытай басшысы Қазақстан-Қытай қарым-

қатынастарына жоғары баға беріп, сондай-ақ екіжақты байланыстардың дами 

түсетініне сенімділік білдіреді.  
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Астанада сөйлеген сөзінде Си Цзиньпин: «Шынымен мен үшін жағымды оқиға. Сізбен 

кездесуді жаным сүйеді – бұл менің әсем Қазақстанға жасаған үшінші сапарым. 

Біздің арамызда өте тығыз, жоғарғы деңгейдегі байланыстар орнаған. Біз 
мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастардың үлгісін көрсетіп жүрміз деп айсақ та 

болады», - деді.  
 
Тараптар арасында ашық диалог орын алып, нәтижесінде бірқатар келісімдерге қол 

жеткізілді. Басшылар ортақ мәлімдемеге қол қойды.  
 
- Қазақстан мен Қытай үкіметі арасында Қазақстанға тікелей инвестиция құятын 

қытай-қазақ өнеркәсіптік қуат ынтымақтастық қорын жекелеген табыс салық 

салымынан босату туралы келісімге қол қойды. Тараптар сондай-ақ, Хоргос өзенінде 

«Шүкірбұлақ (Алмалы)» ауыл қорғайтын ортақ бөгенін салу бойынша ынтымақтастық 

туралы келісімге қол қойды.  
 
- Қазақстан Қаржы министрлігі мен ҚХР Мемлекеттік салы әкімшілігі арасында 

салық мәселелері бойынша өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы 

меморандум; көлік инфрақұрылымын нығайту туралы меморандум. Сонымен бірге, 

Қазақстан Ауылшаруашылық министрлігі мен ҚХР сапа, инспекция және карантин 

бойынша бас басқармасы арасында Қазақстаннан Қытайға экспортталатын 

тоңазытылған ұсақ мал (қой мен ешкі) етіне қойылатын инспекция, карантин және 

ветеринарлық-санитарлық талаптар бойынша протоколға қол қойылды.  
 
 «Самрұқ-Қазына» қоры мен ҚХР халықаралық саудаға қолдау көрсету комитеті 
арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Бұған қоса біріккен кино 

өнеркәсіп саласында ынтымақтастық туралы келісімдер бекітілді; «Қазақстан» 

мемлекеттік арнасы мен ҚХР орталық телевидениесі арасында өзара түсіністік және 

ынтымақтастық туралы меморандум, сондай-ақ, ҚР Тұңғыш Президент кітапханасы 

мен Қытай қоғамдық ғылымдар академиясы арасында ғылыми-мәдени ынтымақтастық 

туралы келісім.  
 
Айтылғандардан бөлек, алғаш рет Қазақстан мен Қытай біріккен киножоба туралы 

келісім бекітті. Осылайша, Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық 

кітапханасында «Композитор» фильмін түсіруді бастау салтанаты өтті. Шара 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі мен баспа, кино, радио 

және телехабар бойынша ҚХР Мемлекеттік әкімшілігі арасындағы Үкіметаралық 

келісімге қол қою аясында болды.  
 
Қорыта келе, Қазақстан мен Қытай Қазақстан аумағында 51 кәсіпорын ашуды 

қарастыратын кең ауқымды инвестициялық бағдарламаны жүзеге асырып 

жатқандығын айта кету керек. Соңғы мәліметтер бойынша, олардың үшеуі жұмысын 

бастап кеткен, тағы 10-нан астам кәсіпорын іске асырылуда. Жалпы, Қазақстан-

Қытай байланыстарының жан-жақты тереңдеуіне басшылардың саяси пайымы және 

«Нұрлы Жол» және қытайлық «Бір белдеу – бір жол» бастамаларын түйістіруді жүзеге 

асыру негіз болуда.  
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КАТАР АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ УШЫҒУДА  

 
Соңғы уақытта Таяу Шығыста үлкен өзгерістер орын алуда. Бұл аймақтағы жаңа 

геосаяси дағдарыс тетігі пайда болды деп айтуға толық негіз бар. Әрі, бұл жолы әңгіме 

Сирия жайында емес. Ақпараттық тұрғыдан айтсақ, Катар мен Парсы шығанағының 

басқа монархиялары арасындағы шиеленіс Сирия тақырыбын басып кетті.  
 
Белгілі болғандай, 5-ші маусымда Сауд Арабиясы, Бахрейн, БАӘ және Египет Катармен 

дипломатиялық қатынастарын үзіп, бүкіл шекараны жауып тастады. Бұған Катар 

әмірінің Катар Мемлекеттік жаңалықтар агенттігінде Сауд Арабиясын сынап, Иранды 

қолдаған хабарламасы себеп болды. Кейінірек Катар СІМ жаңалықтар агенттігінің 

сайты біреу бұзып кіргендігін мәлімдеді. Әйтсе де, бұл жылдам әрекетке көшкен араб 

монархияларын тоқтатпады.  
 
Сол күннің ертесінде Катар ішінде ДАИШ, әл-Каида, Мұсылман бауырлар бар 

террористтік ұйымдар әрекетін қаржыландырғаны анықталды. «Financial Times» Катар 

лаңкестерге 1 млрд. доллар бөлгендігі туралы мәліметтерді келтірген. Бірақ бұл жерде 

де Катар билігі өз қарсы дәлелдерін келтіріп, бұл қаржы тұтқындағы Катар 

азаматтарын босату үшін төленген құн екендігін айтты.  
 
Катар билігі келтірген айғақтар сенімсіз көрінгендіктен Катарға қарсы коалициялық 

шара қолдануын жалғастырды. Белгілі болғандай, жоғарыда көрсетілген елдер 

Катардың барлық дипломаттарына елден шығып кетуі үшін 48 сағат берген. 

Дипломатиялық қарым-қатынастар үзілді.  
 
Құрама штаттар жағдайды түсінбей жатқандай. Бір апта ғана бұрын Дональд Трамп 

Эр-Риядқа барып, аймақтың барлық басшыларымен, оның ішінде Катар билігімен 

кездескен болатын. Вашингтон Иранды ұстап тұратын бейресми коалиция құрғысы 

келетіндігін жасырмады. Бірақ, Вашингтон бәрі керісінше кетеді деп күтпеген.  
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АҚШ Таяу Шығыстағы барлық аймақтық державалармен тығыз қатынаста болуға 
тырысып келеді. Бұл тұрғыдан оларға араб елдері арасындағы текетірес өте тиімсіз. 
Әсіресе, АҚШ-тың аймақтағы ең үлкен әуебазасы Катарда орналасқанын ескерсек.  
 
Дегенмен, басқа да пайымдар бар. Мысалы, мамандардың жартысы соңғы әрекеттер 

АҚШ-пен келісілген дейді. Вашингтон Сирияда белсендірек болғысы келеді және сол 

үшін Сауд Арабиясы мен аймақтың басқа да елдері күштерімен түрлі лаңкестік 

топтарды қаржыландыруды әлсіретуді көздейді. Сөйтіп бақылаушылардың көбінің 

айтуы бойынша шынымен көптеген лаңкестік ұйымдарды қаржыландыратын Катардан 

бастады.  
 
Таяу Шығыстағы соңғы текетіреске келер болсақ, дәстүрге сай, бұл аймақтағы кез-

келген өзгерістер алдымен мұнай бағасына әсер етеді. Тиісінше әлемдік экономикаға 
да.  
 
Бүгінде ОПЕК мүшелері мұнай өндіруді қысқарту жоспарына сай әрекет ететіні 
белгілі. Қалай десек те, ОПЕК-тің барлық қатысушылары қабылданған нормаларды 

ұстанып келеді. Бұл жағдайда Катар билігі қандай әрекетке баратындығын әзір айту 

қиын. Катар келісім күшін тоқтата тұрып мұнай өндіру көлемін арттыруға тырысуы 

ықтимал. Бірақ, тасымалдау бағытына байланысты мәселе туындайды.  
 
Айтпақшы, Таяу Шығыс пен Парсы шығанағындағы тұрақсыздық бірыңғай мұнай 

бағасына әсер ете береді деп айта алмаймыз. Мысалы, бұл күндері мұнай нарығы 

қомақты өсті. Сөйтіп соңғы мәліметтерге сай, Brent маркалы мұнай құны 1,4% қосып 

баррель үшін $50,65 құрады. Бірақ аймақтағы дағдарыс созылатын болса түрлі 
ойыншылар түрлі әрекеттерге баруы мүмкін. Мысалы, Катар мұнай өндіруді қысқарту 

туралы келісімнен шығып кетуі мүмкін. Ал Катардың мұнай өндіруді көбейтуі 
керісінше, бағаны түсіріп жіберуі ықтимал. 
 
Бір жағынан, бұл Катар мен Сауд Арабиясы арасындағы алғашқы дау-дамай еместігі де 

белгілі. Тараптап үнемі өзара бәсекелесіп келген. Катар әркез басқа араб елдерінен 

өзгеше пікірді ұстанған. Бұл тұрғыдан Катар ешқашан араб-иран текетіресін 

құптамағаны туралы пікірлер өте орынды.  
 
Бұл жағдайда аймақтағы негізгі ойыншы – Түркияның ұстанымы маңызды. Парсы 

шығанағындағы шиеленіс кезінде түрік билігі Катардағы Түркия базасындағы 

әскерилер санын арттыруға шешім қабылдады.  
 
Катар айналасындағы жағдай қалай жалғасса да, жалғыз дұрыс шешім - негізгі 
қатысушылар мен қызығушылық танытқан тараптар арасында саяси диалог болатыны 

анық. 
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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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