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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЧИДЕ ЖЕЭК САММИТІ ӨТТІ

 

 
14 мамырда Ресейдің Сочи қаласында Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті. 
Түркітілдес елдерден Кеңес отырысына Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев пен Қырғызстан Республикасының Президенті Сооранбай Жээнбеков 
қатысты.Басқаларға келсек, Кеңес жұмысына ЕАЭО мүше елдерінің басшылары Беларусь пен Ресей 
Федерациясы президенттері А.Лукашенко мен В.Путин және ЖЕЭК Алқасының Төрағасы Т.Саркисян 
барды. 
Сондай-ақ бұл отырысқа 8 мамырда Арменияның премьер-министрі болып сайланған Н.Пашинян 
және ЖЕЭК шешімі бойынша ЕАЭО -қа бақылаушы болған Молдованың президенті И.Додон тұңғыш 
рет қатысты. 
Отырыс барысында тараптар экономикалық одақ аясында экономикалық байланысты күшейту 
мәселелерін талқылады. 
Бірқатар стратегиялық маңызды мәселелерді көтеріп, Қазақстан Президенті Н.Назарбаев сөз 
сөйледі.Атап айтқанда ол ЕАЭО жұмысына «Экспо-2017» кешені базасында құрылған үш 
халықаралық орталық мүмкіндіктерін пайдалану туралы ұсыныс жасады. 
«ЕАЭО елдерінің қаржылық институттарын Халықаралық «Астана» қаржы орталығының 
мүмкіндіктерін пайдалануға шақырамын. Бұдан өзге «Экспо» аумағында ЕАЭО қаржылық 
блогының шараларын өткізуге болар еді. Сондай-ақ цифрландыру мәселелері аясында болашақ 
Халықаралық ИТ-стартап технопаркі базасында ЕАЭО аясында «Цифрландыру жобалары мен 
бастамалары басқармасының офисі» жұмысын ұйымдастыруды ұсынамын.»-, деді Қазақстан 
Президенті. 
Бұдан бөлек ол ЕАЭО елдері басшыларына Қара теңіз бен Каспий теңізі арасында «Еуразия» кеме 
журетін канал салу мүмкіндіктерін қарастыруды ұсынды.  
Сондай-ақ Қазақстан басшысы Ресей мен Қазақстан арқылы Еуропа мен Азияны байланыстыратын 
«Еуразия» жоғары жылдамдықты автомагистраль құрылысы мүмкіндіктерін жобаға алуды ұсынды. 
Отырыс барысында Нұрсұлтан Назарбаев пен Сооранбай Жээнбеков кездесіп, Қазақстан мен 
Қырғызтанның алдағы уақытта да жақындасу мәселелерін талқылады.  
 



ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ АҚШ-ҚА САПАРЫ

 
Мамырдың 15-інде Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев АҚШ-қа тұңғыш ресми сапармен 
барды. Мемлекеттік департамент таратқан хабарламада бұл сапарға тарихи деген баға берілген. 
Келесі 15 мамыр күні Ақ үйде оны АҚШ президенті Дональд Трамп қабылдады.Келіссөз барысында 
«Өзбекстан және АҚШ: стратегиялық әріптестіктің жаңа дәуірінің басталуы» атты бірлескен 
мәлімдеме қабылданды, сондай-ақ жалпы сомасы 4 млрд долларды құрайтын 45 құжатқа және 
инвестициялық келісімдерге қол қойылды. 
«Президенттер Трамп пен Мирзиеев Біріккен Штаттар мен Өзбекстан арасындағы екіжақты 
стратегиялық әріптестікті қалпына келтірді. Олар сондай-ақ маңызды реформаларды жүзеге 
асырудағы, сауда мен инвестицияны кеңейтудегі, сонымен бірге Ауғанстандағы жағдайды реттеуді 
қоса алғанда аумақтық мәселелерді шешудегі Өзбекстанның әлеуетін талқылады»-, деді 
журналистерге өзбек басшысының баспасөз хатшысы Комил Алламжонов. 
Сапар бағдарламасына, сондай-ақ, АҚШ Конгресіндегі, АҚШ Мемлекеттік департаментіндегі, 
Қорғаныс министрлігіндегі, сонымен бірге Бүкіләлемдік банкідегі екіжақты кездесулер енгізілді. 
Айта кету керек, Америкаға сапарының қарсаңында Шавкат Мирзиеев Ташкентте АҚШ Қарулы 
күштері командованиесінің ( CENTCOM) басшысы генерал Джозеф Вотелді қабылдап, әскери 
әріптестік және Ауғанстандағы жағдайларды талқылаған болатын. Ташкент өз әскерилерінің АҚШ 
оқу орындарында білім алуына және өз армиясының жаңа бронетехникамен қамтамасыз етілуіне 
мүдделі. Вашингтон үшін Өзбекстан аумақта, Ауғанстан мәселесін реттеуде өз мүддесін жүргізу 
үшін маңызды ел .АҚШ үшін Ауғанстан контингентіне НАТО жүктерін жеткізудің Солтүстік бағыты 
өтетіндіктен Өзбекстанмен және басқа да Орталық Азия елдерімен тығыз қарым-қатынас жасауға 
мүдделі. Өзбекстан бұл әріптестіктен өз армиясын жарақтандыруға пайдалы ұсыныстар алмақ.  
Ірі державалар арасында өз тепе-теңдігін сақтап қалу Ташкент үшін маңызды басымдықтар 
қатарында.  
Қазіргі кезеңде Өзбекстан индустриялық дамуды жеделдетуге негізделген ауқымды 
модернизацияны жүзеге асыруда. Бұл бағдарламаға Ресей мен Қытай да қатысып отыр. 
Айта кетейік, Шавкат Мирзиеев бұған дейін Мәскеуде және Пекинде болып, тиісінше 16 және 20 
млрд долларлық инвестициялық келісімдерге қол қойылған болатын. 
Мына мәселені де ескере кеткен жөн, АҚШ Өзбекстан тәуелсіздік алғалы бері инвестицияға 
сараңдық жасаған емес. 2002 жылы Ташкент пен Вашингтон арасында стратегиялық әріптестік 



туралы келісімге қол қойылды. 2005 жылға қарай Өзбекстанда 300-ден астам АҚШ-тың бірлескен 
кәсіпорындары жұмыс істеді. АҚШ алтын өндірісіне, автомобиль жасау ісіне , басқа да салаларға 
инвестиция салды. 
Жаңа президент келгелі бері Өзбекстанға жақын көршілері тарапынан немесе Ресей, Қытай ғана 
емес, АҚШ сияқты еуропалық мемлекеттер жағынан да қызығушылық арта түсуде. Бұл орайда АҚШ 
пен Өзбекстан арасындағы байланысқа жаңа серпін берілетініне күмән жоқ. 
 

АСТАНАНЫҢ 9 РАУНД ҚОРТЫНДЫСЫ:  
ТҮРКИЯ, РЕСЕЙ ЖӘНЕ ИРАННЫҢ  

БІРЛЕСКЕН ӨТІНІМДЕРІ 

 
Дүйсенбі, 14 мамырда Қазақстанның астанасы Астанада Астана процесіне қатысушы 

елдердің делегациялары арасында кеңес өтті. Кеңеске кепілдік беруші елдер – Түркия, Ресей және 
Иран өкілдері, сондай-ақ Сирия үкіметі мен Сирия қарулы оппозициясы өкілдері қатысты. 
Бақылаушылар ретінде БҰҰ Бас хатшысының арнайы елшісінің басшылығымен БҰҰ делегациясы 
басқарды. 

Лаврентьевтің «РИА Новости»-ге берген сұхбатында Сириядағы келіссөздердің оныншы 
раундын Астанада өткізу мерзімі әлі талқыланған жоқ, бірақ бұл өтпейді деген мәселені 
білдірмейді, - деді. Оның айтуынша, басымдықтар соғыс қимылдарын тоқтатудан саяси диалогты 
қалпына келтіруге көшеді. 

15 мамырда Сирия бойынша өткен халықаралық кездесудің қорытындысы яғни, Түркия, 
Ресей және Иран бірлескен өтінімі жарияланды. Өтінімнің толық мәтіні төмендегідей: 

«Иран Ислам Республикасы, Ресей Федерациясы және Түркия Республикасы Сирия Араб 
Республикасындағы соғыс қимылдарын тоқтату режимін қадағалауға кепіл ретінде: 

1) Сирияның егемендігі, тəуелсіздігі, бірлігі мен аумақтық тұтастығына деген адал 
тұрақтылығын растады. Олар бұл қағидалардың жалпыға ортақ сақталуына және Астананың 
форматындағы жетістіктерге нұқсан келтіретін әрекеттерден аулақ болу керектігіне назар аударды. 



2) Сирия Араб Республикасындағы 2017 жылғы 4 мамырдағы деэскалация аймақтарын құру 
туралы Меморандумды және Астана форматында қол жеткізілген басқа да уағдаластықтарды 
жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті. Меморандумға қол қойылған сәттен бастап бір жыл 
ішіндегі «жердегі» жағдайдың дамуын қорытындылады. 

 
3) Сириядағы зорлық деңгейін төмендету мен жалпы ахуалының тұрақтануына СҚТТ 

қолдаудағы дэскалация аймағының негізгі рөлін, сондай-ақ бұл аймақтарды құру уақытша екенін 
және ешбір жағдайда Сирияның егемендігі мен тәуелсіздігі, бірлігі мен аумақтық тұтастығына 
нұқсан келмейтінін атап өтті. 

4) Барлық сириялықтарға бірқалыпты және бейбіт өмір сүруі үшін қауіпсіз және бөгетсіз 
гуманитарлық қолжетімділік, медициналық көмек пен гуманитарлық көмек көрсету және 
босқындарды тұрғылықты жеріне қайтаруға, сондай-ақ халықтың еркін өмір сүруіне жағдай жасау 
қажеттіліктерін атап айтты. 

5) БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі «ИГИЛ», «Джабхат ан-Нусра» және «Аль-Каида» немесе ИГИЛ-мен 
байланысты деп танылған басқа да топтар, кәсіпорындар мен ұйымдарды түпкілікті жою 
мақсатында Сириядағы терроризмге қарсы күресті жалғастыруға шешім растады. 

6) Екінші отырыстың үш кепілді ел өкілдері Тұтқындарды босату, қаза болғандардың денесін 
табыстау және хабарсыз жоғалған адамдарды іздеу жөніндегі жұмыс тобын БҰҰ мен ХҚКК 
сарапшыларының қатысуымен өткізуін мақұлдады. Жұмыс тобының атқарылған жұмысы туралы 
есебін назарға алды және Сириядағы жанжалға қатысушы тараптар арасында сенім нығайтуға 
бағытталған бірлескен күш-жігерді жалғастыру қажеттігін растады. 2018 жылдың маусым айында 
Анкарада жұмыс тобының кезекті отырысын өткізу туралы уағдаласты. 

7) БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2254 қарары ережелерін басшылыққа ала отырып, Сочидегі 
Сириялық ұлттық диалог Конгресінің ұсынысын іске асыру жолымен саяси реттеу процесін 
жетілдіруге бағытталған бірлескен күш-жігерді жалғастыру шешімін бекітті. Осыған байланысты 
Женевада конституциялық комитеттің жұмысын мерзімінен бұрын бастауға мүмкіндік беретін 
жағдайларды жасау мақсатында БҰҰ Бас хатшысының Сирия және Сирия жөніндегі арнайы өкілі 
мен өздерінің жоғары өкілдерінің тұрақты бірлескен консультацияларын өткізу туралы 
уағдаластыққа қол жеткізілді. 

8) Қазақстан Республикасының Президенті, Жоғары мәртебелі Нұрсұлтан Назарбаевқа және 
Қазақстан билігіне Астанадағы Сирия бойынша 9-шы халықаралық кездесудің жоғары деңгейде 
өткені үшін шынайы алғыс білдірді. 

9) Сирия бойынша жоғары деңгейдегі келесі халықаралық кездесуді 2018 жылдың шілде 
айында Сочиде өткізу туралы шешім қабылдады. 

Өздеріңіз білетіндей, Астана алаңы 2017 жылдың қаңтар айынан бастап Сирияны реттеудің 
әскери аспектілері жөнінде келіссөздер жүргізіп келеді. 
Осы уақытқа дейін Сириядағы деэскалациялық аймақтарды құру туралы меморандумға қол 
қойылды, Сириядағы атысты тоқтату режимін бақылау бойынша бірлескен жедел топ туралы ереже 
келісілді және саяси реттеулер жөнінде келіссөздер бастауға мүмкіндік беретін бірқатар басқа 
келісімдерге қол жеткізілді. 
 

* Қазақстан аумағында террористік ұйымдарға тыйым салынған. 
 



ГЕЙДАР ӘЛИЕВ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КІТАПТЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ

 
 
Мамырдың 16-сында Астанадағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасында Әзербайжан Республикасының жалпыұлттық көшбасшысы болып танылған Гейдар 
Әлиев туралы «Еліне жол ашқан» атты қазақ тіліндегі кітаптың тұсаукесері өтті. Г.Әлиевтің 95 
жылдығына арналған кітаптың алғы сөзін ҚР Президенті Н.Назарбаев жазған. 

Аталмыш еңбек Қазақстан Республикасының Тұңыш Президенті – Елбасы кітапханасы мен 
Халықаралық Түркі академиясының бірлескен жобасының нәтижесі. Әзербайжан республикасы 
елшілігінің және Түркі академиясының өкілдері енген редакциялық алқаны ҚР Президенті 
Кеңсесінің басшысы Махмұд Қасымбеков басқарды. 

«Кітаптың алғашқы 500 данасы күллі Қазақстан бойынша жалпы білім беретін мектептер мен 
жоғары оқу орындарының кітапханаларына таратылады» деді Тұңғыш Президент—Елбасы 
кітапханасы директорының орынбасары Ботагөз Қайыпова. 

Кітап Әзербайжан халқының терең тарихынан, қадым замандардан бүгінге дейінгі, яғни саяси 
аренаға Гейдар Әлиев көтерілген тұсқа дейінгі жолынын барынша хабардар етеді.Жинақта елін 
сүйген тұлғаның отбасында қалай тәрбиеленгенінен бастап оның ұлт көшбасшылығына дейінгі 
ғұмырнамалық өмірі толық қамтылған. 

Сонымен бірге еңбектен қарама-қайшылығы мол, аса күрделі «қайта құру» кезеңіндегі Гейдар 
Әлиевтің саяси жігері мен азаматтық позициясын да айқын аңғаруға болады. «Еліне жол ашқан» 
еңбегі жас тәуелсіз мемлекеттің ең қиын да күрделі шақта тығырықтан жол таба білген елдің 
талантты бірінші басшысының феноменін жарқырата ашқан. 

Кітапта келтірілген құжаттар Гейдар Әлиев президенттігі тұсында құрылған мемлекеттік даму 
моделінің өміршеңдігін нақты дәлелдейді. 



Кітап авторлары Гейдар Әлирзаұлының өмірбаянының Әзербайжан мемлекеттілігінің қалыптасу 
тарихымен, әзербайжан халқының тағдырымен тығыз байланысты екендігін атап өтеді. Шара 
барысында Гейдар Әлиев туралы деректі фильм көрсетіліп, Елбасы кітапханасы музейіне экскурсия 
жасалынды. 

«Қазақстан халқына және Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа айрықша алғыс сезімімді 
білдіремін. Бүгінгі шара біздің еліміз арасындағы достық және саяси байланыстарымызды кезекті 
мәрте нығайта түспек»,-деді Әзербайжан Республикасы Президентінің қоғамдық-саяси мәселелер 
жөніндегі көмекшісі Али Гасанов. 

.  
 

X АСТАНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМЫ

 
17 мамырда елордада халықаралық X Астана экономикалық форумы басталды. Тәуелсіздік 

сарайында жер жаһанның әр қиырынан келген мамандар, сарапшылар, кәсіпкерлер және 

Қазақстан Үкіметінің басшылары бас қосып, пікір алмасып жатыр. Астана экономикалық форумы – 

жаһандық мәселелерді талқылауға және шешуге арналған іскерлік алаң. Өзінің ауқымы жағынан 

Еуразия кеңістігінде теңдесі жоқ бұл шара алғаш рет 2008 жылы ұйымдастырылған болатын.Өткен 

уақыт аралығында форумға 150 елден мыңдаған делегат қатысып, жалпы көлемі миллиардтаған 

долларды құрайтын маңызды келісімдер жасасты. Қатысушылардың биылғы басқосуы кең 

ауқымда өрбиді деп күтіліп отыр. Себебі екі күндік форум бағдарламасында көптеген шара 

ұйымдастырылады. Айта кетейік, Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев осындай келелі 

кездесулердің біріне, яғни «Дүниежүзілік банк: Қазақстанның жүйелі диагностикасы» деп 

аталатын бірінші сессия отырысына қатысты. Бұл басқосуға қазақстандық және халықаралық 

қаржы институттарының өкілдері де қатысып, өз ойларын ортаға салды. Әсіресе еліміздің банк 

саласын реформалау міндетіне кеңірек тоқталды. Үкімет тарапынан көрсетілетін қолдау тетіктерін 

талқылады.  

 


