
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 22 (73) (12-18 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АСТАНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМЫНЫҢ 

 ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
 

Өткен аптада Қазақстанда осымен оныншы рет Астана экономикалық форумы 

болып өтті. Бұл жиын жыл сайын экономика мен мемлекеттік басқару 

салаларындағы әлемнің үздік мамандарының басын қосады. Бұл жолы да Форум 

дүние жүзінің ең мықты мамандарын Астанаға жинады.  

Биылғы қатысушылар арасынан DP World басқарма төрағасын, JPMorgan Chase 

International корпорациясының төрағасын, экономист әрі трейдер Нассим Талебті 

(«Қара аққу» теориясының авторы), сондай-ақ маңдайалды экономистер мен 

Нобель сыйлығының лауреаттарын бөліп атауға болады.  

Биылғы жылы ұйымдастырушылар Форумның басты тақырыбын «Жаңа энергия – 

жаңа экономика» деп алған. Қатысушылардың айтуынша, Форум әдеттегідей 

мазмұнды өткен.  

16-шы маусым күні Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қатысуымен дәстүрлі пленарлық отырыс болды. Н.Назарбаев өз 

сөзінде бірқатар маңызды тақырыптарды айтып өтті. Мемлекет басшысы Х Астана 

экономикалық форумы Еуразия кеңістігі үшін тарихи бетбұрысты кезеңде 

өткізіліп отырғанын айтты. «Шанхай ынтымақтастық ұйымына Үндістан мен 

Пәкістан кірген соң 3 миллиард адамды қамтитын нарығы бар жаңа жаһандық 

ойыншы пайда болды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерін Ұлы Жібек жолын 

жаңғырту бағдарламасымен қамту жаңа экономикалық субөңірді қалыптастырады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антониу Гутерриш Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы «бүгінгі әлемдік құрылымның маңызды тірегі» саналатынын, 

ал бейбітшілікті сақтаудың ең мықты құралы – инклюзивтік даму екенін атап өтті.  
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Бүгінгі форум осы инклюзивтік және орнықты даму мәселесіне арналған», – деді 

Қазақстан Президенті. 

«Әлемдік қоғамдастыққа жаңа экономикалық модельге кезең-кезеңмен көшу 

қажет. Ол таза энергетикаға, күш-жігерді жұмылдыруға және бүкіл әлемнің 

мүддесін ескеретін ұжымдық жауапкершілікке негізделуге тиіс, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев. 

Бұдан бөлек, Н.Назарбаев экономикалық өсім таза энергетиканы дамытуға және 

экологияны сақтауға негізделуге тиіс екеніне назар аударып, Париж келісімін 

жалпыға бірдей орындаудың маңыздылығына тоқталды.. 

Сондай-ақ, мемлекет басшысы Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясында елімізде 

ауқымды жұмыс басталғаны және энергетика саласын жаңғыртуға байланысты 

атқарылып жатқан шаралар жөнінде айтты. «10 жыл бұрын біз ТМД елдері 

арасынан бірінші болып Экологиялық кодексті қабылдадық. 2012 жылы «Энергия 

үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» заң күшіне енді. Сол жылы 

еліміз Халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған көрмесін өткізу құқығын 

жеңіп алды. Қазір біз соның аумағында тұрмыз. Көрменің тақырыбы – 

«Болашақтың энергиясы», – деді Қазақстан Президенті. 

Айта кету керек, Форумның алғашқы күндері жиырмаға жуық түрлі іс-шаралар: 

панельді сессиялар, дөңгелек үстелдер мен пресс-конференциялар өткізілді. 

Бүкіләлемдік банктің эксперттері Қазақстан экономикасының жүйелі 

диагностикалық нәтижелерін ұсынды. Сонымен бірге қатысушылар ЕАЭО-ның 

келешек мүмкіндіктері мен араб мемлекеттерінің өзара және Еуропа мен ТМД 

мемлекеттерімен ынтымағын реттеу, «Жаңа Жібек жолының» транспорт-

логистикалық әлеуеті, сондай-ақ Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы 

секілді тақырыптарды талқылады. 

ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Руслан Даленов айтқандай, Форум 

барысында экономикалық дамудың өзекті мәселелері талқыланған. Мысалы, күн 

тәртібінде жаһандық экономиканың жаңа тенденциялары сияқты тақырыптар 

көтерілген. Жекелеген мемлекеттердің жергілікті жұмыс істеу принциптері 

қарастырылған.  

Х Астана экономикалық форумының басты қорытындысы тұрақты өсімді 

қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық саясат жүргізу жөніндегі негізгі 

кепілдемелерді ұсынатын құжат болды. 
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БҰҰ БАС ХАТШЫСЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНЕ БАРДЫ  
Өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антониу Гутеррештің 8-ші 

маусымда басталған Орталық Азия елдеріне сапарлары аяқталды.  

Естеріңізге сала кетейік, 8-ші маусымда А.Гутерреш Қазақстанға келіп, Астанада 

өткен ШЫҰ саммитіне қатысқан болатын. БҰҰ Бас хатшысы саммитте сөйлеген 

сөзінде: «ШЫҰ Еуразияның басым бөлігіндегі өзара түсіністікті, диалогты, 

тұрақтылық пен дамуды қолдауда үлкен рөл атқарады. Сіздер әлем мен 

қауіпсіздікке қатер төндіретін заманауи қауіптермен, атап айтқанда 

терроризммен, өрши түскен экстремизммен, есірткі айналымы мен бірлескен 

қылмысқа қарсы бірлесіп күресіп, тойтарыс беріп келесіздер. Мұндай мәселелер 

ұжымдық әрекет етуді талап етеді», - деп мәлімдеген.   

Ол сонымен бірге Үндістан мен Пәкістанды ШЫҰ-ның толық құқылы мүшелігіне 

өтуімен құттықтап, ұйымның аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуде және конструктивті диалог құруда маңызды алаңға айналғанын тілге тиек 

етті.  

Қазақстанға сапары аясында А.Гутерреш мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевпен кездескен болатын. Ол Қазақстанның халықаралық аренадағы 

маңызды рөліне тоқталып, бүгінгі таңда Қазақ елінің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 

тұрақты емес мүшесі екенін айтып өтті.  

Бұдан кейін Бас хатшы аймақтағы барлық 4 мемлекетте болды. 10-шы маусым күні 

Бас хатшы Самарқанға барып, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен 

кездесті. Күннің екінші жартысында БҰҰ басшысы Қарақалпақстанға барып, Нөкіс 

қаласында Арал теңізіндегі кемелер зиратын аралап көрді. Өзбек басшысымен 

болған кездесуде Бас хатшы Өзбекстан мен БҰҰ-ның тұрақты даму мен аймақтық 

қауіпсіздік бойынша ынтымақтастық мәселелерін талқылады.  
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Антониу Гутерреш кезінде әлем бойынша көлемі жағынан төртінші орында болған 

жабық теңіз – Аралдың бүгінгі күйін көріп үлкен соққы алғанын айтты. Ол Арал 

теңізінің жағдайын «бүгінгі заманның ең орасан зор экологиялық апаты» деп атап 

көрсетті.  

БҰҰ Бас хатшысы 11-ші маусым күні Бішкекке келді. Қырғызстан президенті 

Алмазбек Атамбаевпен кездескесін Антониу Гутерреш 2010 жылғы маусымдағы 

оқиғаларға арналған іс-шараларға қатысу үшін Ош қаласына аттанды. Бішкекте 

өткен баспасөз мәслихатында Бас хатшы босқындар мәселелері жөніндегі БҰҰ-

ның Бас комиссары ретінде Қырғызстанмен арадағы ынтымақтастық тәжірибесін 

еске алды. Ол қырғыз халқының демократия мен заңның үстемдік құруына деген 

талпынысына ерекше тоқталып, Қырғызстанды Орталық Азиядағы «демократияға 

алғаш жол салған» ел деп атап өтті. Ол қырғыз халқын БҰҰ Қырғызстанға тұрақты 

даму жолында және климаттың өзгеруіне байланысты күресте тиіс жан-жақты 

көмек көрсетеді деп сендірді.   

Оштағы жиында сөз сөйлеген Гутерреш жергілікті тұрғындардың 2010 жылғы 

қайғылы оқиғалар кезінде көрсеткен қолдауын өте жоғары бағалады. Ол 7 жыл 

бұрынғы ұлтаралық қақтығыстар кезінде мерт болған құрбандардың туған-

туыстарына көңіл айтты. Гутерреш «этникалық және мәдени саналуандық 

планетаға қауіп төндірмейді, керісінше әлемімізді байытады»,- деді.  

БҰҰ Бас хатшысы 12-ші маусымда Тәжікстанға, ал 13-ші маусымда Түрікменстанға 

барды. Душанбеде Антониу Гутерреш тұрақты даму тақырыбына арналған 

конференцияға, ал Ашхабадта Орталық Азиядағы терроризммен күрес 

стратегиясының жүзеге асырылуына арналған жоғары жиынға қатысты. Сапар 

барысында Бас хатшы Сарез көлінің жағалауында болып, Памир тауының 

шыңдарын ұшақпен аралап көрді.  

«Бас хатшы Тәжікстандағы климаттың өзгеруі салдарын көргенде таң қалды. 

Елдегі мұздықтардың 30 пайызға жуығы еріп кетіпті», - деп хабарлады БҰҰ ақпарат 

орталығы.  

БҰҰ Бас хатшысы адамзаттың уақыт жоғалтуға құқы жоқ екенін айтып, 

климаттың өзгеруімен күресті күшейтуге үндеді. Орталық Азия елдеріне 

жаһандық жылыну салдарынан елеулі қауіп төндіруде. Аймақта мұздықтар еріп, 

жер шөлейттеніп, өзендер тарылып, Арал теңізі де құрғап барады. Соңғы 

онжылдықтарда Тәжікстандағы мұздықтар ауданы 30-35% кеміген.  

Сондай-ақ, БҰҰ Бас хатшысы Ауғанстанға барып қайтты. Ол сапар туралы алдын-

ала жарияланбаған еді. Кабулде Гутерреш мемлекет басшысы Ашраф Ғанимен 

кездесті. Сонымен бірге, астана маңында орналасқан ішкі босқындарға арналған 

лагерьге барып көрді.  
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ТҮРКИЯ КАТАР ТӨҢІРЕГІНДЕГІ ДАУ-ДАМАЙДЫ РЕТТЕУГЕ 
АТСАЛЫСУДА  

Есептік мерзімде Түркия Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу Сауд 

Арабиясының Корольдігіне ресми сапармен барды. Түркия СІМ басшысы мен король 

Салман бен Әбдел Әзиз Әл Саудпен өткен кездесуде негізінен Катар дағдарысы мен 

басқа да аймақтық мәселелер талқыланды.   

Мевлют Чавушоғлу алдын мәлімдегендей, Анкара бірқатар араб мемлекеттерінің 

Катармен дипломатиялық қатынастарын үзу туралы шешімдерін қолдамайды, және 

екіжақты диалогты жалғастыруға үндейді.  
Осы орайда айта кетерлігі, өткен аптада ғана Түркия президенті Реджеп Тайип 

Ердоған Түркия Катар аймағынан әскери база ашамыз деп шешім қабылдаған бір 

мезгілде Сауд Арабиясының королі де корольдік аймағынан база салуға ұсыныс 

білдіргенін айтқан.   

Ердоғанның сөзіне сәйкес, Сауд Арабиясының королі Салман бен Әбдел Әзиз Әл Сауд 

Эр-Риядтың бұл нұсқаны да қарастыратынын айтқан. «Түркия әлі күнге дейін Сауд 

Арабиясы тарапынан ел аумағында әскери база құру ұсынысына ресми жауап алмады», 

- деді Ердоған.  

Естеріңізге сала кетейік, 5-ші маусым күні Египет, Сауд Арабиясы, Бахрейн мен БАӘ 

Доханы Таяу Шығыстағы ахуалды шайқақтатып, террористік ұйымдарға қолдау 

көрсетеді деп айтыптап, Катармен барлық дипломатиялық қарым-қатынасты үзетінін 

жариялаған еді. Артынша Шығыс Ливия, Йемен, Мальдив пен Маврикия да Катармен 

байланыстарын үзетінін ашықтаған. 
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РЕСЕЙДЕ В.ПУТИНМЕН «ТІКЕЛЕЙ ЖЕЛІ» ӨТТІ  

 
15-ші маусым күні, жылдағы дәстүр бойынша (осымен 15-ші рет) Ресей президенті Владимир 

Путин «тікелей желі» арқылы ресейліктермен тілдесті. Бұл жолы «тікелей желі» 3 сағат 56 минутқа 

жалғасты. Осы уақыт аралығында В.Путин 73 ресейліктің, оның ішінде қарапайым азаматтар, 

журналистер мен қоғам қайраткерлерінің сұрақтарына жауап берді.  Сауалдар негізінен Ресейдің 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық әлеуеті мен халықаралық жағдайларды қамтыды.  

Тікелей желі кезінде қойылған сұрақтар негізінен елдің ішкі саясатына қатысты болғанымен де, 

Ресейдің сыртқы саяси басымдықтары туралы да білгісі келгендер болды. Бұл, әлбетте, бүкіл Орта 

Азия елдері үшін де қызықты тақырып.  

Бұл жолғы «тікелей желі» күрделі халықаралық жағдайлар тоғысында өтуімен де маңызды болды. 

Бүгінде Ресейдің АҚШ пен Қытаймен қарым-қатынасының айтарлықтай өзгеруіне байланысты 

Ресейдің халықаралық қауымдастықтан оқшаулануы байқалатыны жасырын емес. Мәскеу мен 

Вашингтон арасында Трамптың келуімен күтілген жылымық та орнай қоймады. Осыдан 2 жыл 

бұрын жоспарланғанымен де Ресей-Қытай арасында да тығыз ынтымақтастық орнай қоймады. 

ЕАЭО пен ЖЖЭБ-нің өзара түйісуі де іс жүзінде нәтиже бермеді, салдарынан ресей-қытай 

байланыстары күрделеніп кетті. Бұл өз кезегінде Орталық Азия елдеріндегі ахуалды ушықтырып, 

кейбір көлік маршруттары үшін бәсекелестіктің қатаюына алып келді.   

В.Путиннің «тікелей желідегі» жауаптары ресейлік биліктің алдағы іс-қимыл, әрекеттерін толық 

бағамдауға мүмкіндік берді. Бұл шара негізінен ішкі аудиторияға арналғандықтан да Путиннің 

жауаптары жалпы алғанда рухты, шабытты шықты. Мысалы, АҚШ-тың және өзге де батыс 

мемлекеттерінің Ресейге жаңа санкциялары туралы айтқанда В.Путин: «Құрамам Штаттардың 

сенатында ол санкцияларды күшейтуге байланысты жаңа заң жобасы пайда болғанынан 

хабардармыз. Неліктен деп ойлайсыздар? Түптеп келгенде шектен тыс ештеңе болған жоқ қой. 

Ендеше неге аяқ астынан тағы да сол санкциялар туралы сөз қозғай бастады? Бұл, әлбетте, 

штаттардағы ішкі саяси күрестің көрінісі. Десе де, меніңше, ол жоқ жерден пайда болды. Егер 

Қырым болмағанда, одан да басқа мәселелер болмаған күнде де Ресейді қысу үшін бір себеп ойлап 

табар еді», - деп мәлімдеді. Жалпы алғанда, «Тікелей желі» Ресейде ішкі қарсылық толқыны 

туындап келе жатқанын, әрі сыртқы күштердің санкциялары өз нәтижелерін бере бастағанын 

аңғартты.  
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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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