
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 11 (62-63) (13-26 наурыз) 
 

 

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 

ақпараттық-сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚ-ӨЗБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ  

  
22-23 наурыз күндері Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев ресми сапармен Қазақстанда 

болды. Көршілес Республиканың жаңадан сайланған басшысы үлкен делегация құрамын 

бастап келді.  
13-14 наурызда Қырғызстан мен Өзбекстан сыртқы саяси мекемелерінің өкілдері кезекті 
саяси кеңес барысында барлық салалардағы өзара әрекеттестікті қарқынды дамытуға 
қызығушылық танытты. Жекелеп айтсақ, тараптар екіжақты қарым-қатынастардың саяси, 

сауда-экономикалық, көлік-коммуникациялық, мәдени-гуманитарлық және басқа да 

салалардағы өзекті мәселелер және халықаралық, аймақтық мәселелер тобы бойынша пікір 

алмасты. 

Айдың басында Өзбекстан президенті өзінің алғаш сапарын Түрікменстанға жасап, онда 

тараптар ынтымақтастықты ары қарай дамытуға ниет білдірді. Сапар қорытындылары 

Өзбекстанның жаңа басшылығы шынымен көршілерімен қарым-қатынасын қайта 

қарастырғысы келетінін көрсетті. Белгілі болғандай, ӨзР Сыртқы саясат тұжырымдамасында 

Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасқа басымдылық берілген. Скептиктер Ташкенттің 

көпжылдық оқшаулануын алға тартып бұл хабарды шынайы деп қабылдамады. 

Әйтсе де, президенттігінің алғашқы 100 күнінде Ш.Мирзиеев көптеген өзгерістер енгізді. 
Олардың қатарында, қырғыз және тәжік билік басындағылармен даулы жерлер мен су бөлісу 
сынды даулы тақырыптар бойынша саяси кеңестердің өткенін айтса болады. Ресми Ташкент 

қордаланып қалған көкейкесті мәселелерді шешу қажеттілігін көрсетуде.  

Бұл тұрғыдан алғанда қазақ-өзбек байланыстарының мәселесі әлдеқайда аз. Астана мен 

Ташкент әрқашан стратегиялық әріптестік пен достық-көршілік байланыстарды ұстануға 
тырысып келді. Осыдан келе, Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиеевтің Астана 

кездесуінің екіжақты қарым-қатынастарды тереңдету бағыты жалғасын табатыны күмән 

тудырмайды.  

Мамандар Қазақстан мен Өзбекстан сауда-экономикалық, көлік-транзиттік саласында жүзеге 

асырылмай келген орасан әлеуетке ие екенін айтуда. Тараптар көптеген салалар бойынша 

бірін-бірі толықтыруы мүмкін. Мәселен, жуырда тараптар Алматы – Ташкент бағытында 

қатынайтын «Тұлпар-Тальго» жолаушылар пойызын іске қосу туралы келісімге келген болатын. 

Тараптар аталған сапардың жаңару мерекесі, жыл басы – Наурызда болғанын жақсылыққа 

жорыды. Яғни, қазақ-өзбек қатынастары да жаңа кезеңге көшті деуге болады.  
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Мәртебелі мейманмен кездескен Нұрсұлтан Назарбаев: «Президент ретіндегі Сіздің алғашқы 

мемлекеттік сапарыңыз Наурыз мейрамымен және елдеріміз арасында дипломатиялық қарым-

қатынастың орнағанына 25 жыл толған кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақстан Өзбекстан 

делегациясы сапарының жемісті болуы үшін барлық жағдайды жасауға әзір», - деді. Елбасы 

сонымен бірге «Тарихымыздың, тіліміз бен дәстүріміздің ортақтығы, халықтарымыздың 

көршілестігі қазақ пен өзбектің мәдени-гуманитарлық саладағы өзара тығыз іс-қимылының 

қалыптасуына алғышарт жасады. Қазақстан мен Өзбекстанда тұратын диаспора өкілдері 
қарым-қатынасымызға ерекше сипат дарытып отыр. Олар екі ел арасындағы дәнекер болып 

саналады» деп атап өтті.  
 
Өз кезегінде Ш.Мирзиёев мемлекетаралық қарым-қатынастың дамуына негіз болған және 

өзара сенім мен іскерлік сипатындағы келіссөздер үшін Қазақстан басшылығына алғыс 

білдірді. 
– Бұл сапарды Самарқандта өткен ашық әңгімеміздің жалғасы деп санаймыз. Бүгінгі бизнес-

форум өзбек тарапының сауда-экономикалық байланыстарымызды дамытуға деген шын ниетін 

көрсетеді, – деді Өзбекстан басшысы. 

Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің кездесу қорытындысы бойынша төмендегідей 

құжаттарға қол қойылды: 

– Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы стратегиялық 

әріптестікті одан әрі тереңдету және тату көршілікті нығайту туралы бірлескен декларация; 

– Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы 

өңіраралық ынтымақтастық туралы келісім; 

– Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы 

2017-2019 жылдарға арналған экономикалық ынтымақтастық жөніндегі стратегия; 

– Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Өзбекстан Республикасының Үкiметi арасындағы 

Табыс пен мүлiкке қосарланған салық салуды болдырмау туралы келiсiмге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы хаттама; 

– 2006 жылғы 20 наурыздағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімге 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттама; 

– Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Өзбекстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі арасындағы 2017-2018 жылдарға арналған ынтымақтастық жөніндегі 
бағдарлама; 

– Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен Өзбекстан Республикасы Қорғаныс 

министрлігі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы келісім. 

Екіжақты кездесулердің қорытындылары Қазақстан мен Өзбекстан баспасөзінде кеңінен 

жарияланды. Келіссөздерде аймақтық қауіпсіздікті күшейту, трансұлттық қылмысқа, заманауи 

қауіп-қатерлерге қарсы тұру мәселелері де көтерілді. Екі ел қарым-қатынасының Орталық 

Азия аймағындағы тұрақтылық пен дамудағы маңызы жөнінде де сөз болды.  

Халықаралық көрме алаңында болған өзбек делегациясы «ЭКСПО-2017» екіжақты 

ынтымақтастықты дамытып, қос тараптың іскерлік орталарымен қарым-қатынас орнатуына 

жақсы себеп болатынын атап өтті.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 



ИЛЬХАМ ӘЛИЕВТІҢ ФРАНЦИЯ САПАРЫ 

Есептік кезеңде Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Францияға сапар жасады. Сапар барысында 

И.Әлиев Франция басшылығымен, ірі француз компаниялар өкілдерімен бірқатар кездесулер өткізді.  

Париждегі Елисей сарайында Ильхам Әлиев пен Франсуа Олландтың кездесуі өтті. Келіссөздердегі 

басты тақырып Таулы Қарабах төңірігіндегі жағдай болды. Олланд Қарабах шиеленісіндегі статус-

квоны орынсыз деп есептейді. Олланд Париж кездесуінің соңындағы біріккен баспасөз-

конференциясында былай деп мәлімдеді: «Біз бұл туралы айттық және қазіргі статус-кво тиімсіз екенін 

білдірдік. Былтыр сәуірде орын алған оқиға қауіптің беті әлі сейілмегенін көрсетті».  

Өз кезегінде И.Әлиев Қарабах мәселесіне қатысты Олланд ұстанымына ризашылығын білдірді. Оның 

сөзіне сәйкес, бірінші кезеңде келіссөздер жандандырылуы тиіс. «Армения келіссөздерден бас 

тартпауы керек. Минск тобына кірген ел президенттері – Франция, Ресей және Америка статус-кво 

тиімсіз деп сан мәрте мәлімдеді. Біз де соны айтып, біздің аймақта бейбітшілік орнап, әзербайжандық 

қоныс аударғандар туған жерлеріне оралуы үшін статус-кво тез арада өзгеріп, шиеленіс тоқтаса 

дейміз» - деді өз сөзінде И.Әлиев. 

Сонымен бірге, Әзербайжан басшысы Thales International, Airbus сынды ірі француз компания 

жетекшілерімен кездесті. Оған қоса, Credit Agricole SA компаниясының бас директорымен, CIFAL 

тобының президентімен, DCNS компаниясының президенті Эрве Гиюмен, SUEZ тобы бас 

директорының орынбасарымен және басқалармен кездесулер өтті.  

Францияның саяси басшыларымен болған кездесу барысында тараптар екіжақты құжаттар пакетіне 

қол қойды. Оның ішінде, ӘР Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен Францияның Қоршаған 

орта, энергетика, теңіз және климат бойынша халықаралық байланыстар министрлігі арасындағы 

өзара түсіністік туралы Меморандум; Француз Даму агенттігі мен ӘР арасындағы «Кредиттік келісім» 

бар. 

Сондай-ақ, инновация, ақпараттық және коммуникацилық технологиялар саласындағы 

келісімшарттарға қол қойылды.  
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН КАТАРДЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ 
 
2017 жыл 15-16 наурызында Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Катарға 
мемлекеттік сапармен барды. Сапар барысында Дохада Г.Бердімұхамедов пен Катар әмірі шейх Тамим 

бин Хамад әл-Танидің кездесуі өтті. Тараптар энергетика және инвестициялық ынтымақтастық 

саласындағы жаңа жобалар бойынша келісімге қол жеткізді.  
 
Жекелеп айтқанда, үкіметаралық деңгейде энергетика саласындағы ынтымақтастықты дамыту 

бойынша өзара түсіністік туралы және стандарттау, метрология, сертификаттау, аккредиттеу 

саласында ынтымақтастық туралы меморандумдар қабылданды. Сондай-ақ, Түрікменстан СІМ 

Халықаралық қатынастар институты мен Катар Дипломатия институты арасында дипломаттар даярлау 

саласындағы ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.  
 
Түрікмен баспасөзі хабарлағандай, Түрікменстан экономика, ғылым, білім, энергетика, спорт 

салаларындағы айтарлықтай жетістікке қол жеткізген ел ретінде Катар тәжірибесін үйренуге үлкен 

қызығушылық танытуда. Сауда-экономикалық ынтымақтастық пен өзара сауда айналымын 

әртараптандыруды дамыту үшін үлкен мүмкіндіктердің барлығы айтылды. 
 
Одан басқа, Гурбангулы Бердімұхамедов Түрікменстан Катардың ірі қаржы, инвестициялық 
құрылымдарының Түрікменстан – Ауғанстан – Пәкістан – Үндістан трансұлттық газқұбыры жобасын 

жүзеге асыруға қатысуына байланысты мәселелерді талқылауға қызығатындығын атады. Катар 

тарапымен болған кеңейтілген отырыстағы сөзінде Бердімұхамедов былай деді:  «Катардың бұл 
саладағы тәжірибесі біздің қарқынды өсіп келе жатқан экономикамыз үшін де пайдалы болмақ. Бұрын 

айтқанымыздай, тез жаһанданып келе жатқан газ нарығы ең ірі газ экспорттаушы елдер арасындағы 

ынтымақтастықты реттеу қажеттілігін тудырып отыр».  

Айта кетейік, ТАПҮ газқұбырының 214 километрді құрайтын Түрікменстан бөлігінің құрылысы 2015 

жылы желтоқсанда басталған болатын. Қазір аумақтағы құрылыс жұмыстары кестеге сай жалғасуда.  
 
TAPI Pipeline Company Limited консорциумының жетекшісі ретінде Түрікменгаз мемконцерні 
жобаның негізгі қаржыгері әрі басқарушысы болып табылады. Сондай-ақ консорциумға Ауған газ 

корпорациясы, пәкістандық Inter State Gas Systems (Private) Limited және үнділік GAIL кіреді. 
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ: ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ ЕҚДБ 

Биыл 15-наурызда ұзақ жылғы үзілістен кейін Өзбекстанға Сума Чакрабарти бастаған 

Еуропалық қайта құру және даму банкінің делегациясы келді. Білетініміздей, ЕҚДБ Өзбекстан 

аумағынан 2000-жылдардың орта тұсында кеткен болатын. Бұның себебі батыстық құқық 

қорғаушы ұйымдарының өзбек билік басындағыларға айтқан сын-пікірі еді. 

ӨзР билік басына Шавкат Мирзиеевтің келуімен көптеген мамандар либерализация туралы сөз 

қозғай бастады, соның ішінде экономика саласында. Билік валюталық реттеу, зейнетақылық 

жүйе және басқа да көптеген салалардағы құрылымдық реформалар болатындығын жариялап 

та қойды. ЕҚДБ сынды халықаралық ойыншыларды шақыру соның айқын дәлелі.  

Банк өкілдері мен Өзбекстан басшылығы кездесуі барысында тараптар осы жылдың аяғына 

дейін Өзбекстан мен Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) келесі төрт жылға 

арналған стратегия жасауға келісті. Осы бойынша ЕҚДБ мен Өзбекстан үкіметі арасында 

елдік стратегия әзірлеуді қарастыратын өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.  

ЕҚДБ басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевпен болған кездесу барысында 

ынтымақтастықтың басым бағыттарын талқылағанын хабарлады. «Біз Өзбекстандағы 

операцияларымызды қайта жандандыратынымызға қуаныштымыз. Бұны барлық акционерлер 

қолдап отыр», - деп мәлімдеді кездесу қорытындылары бойынша Чакрабарти. Сондай-ақ өзбек 

баспасөзі ЕҚДБ-нің Өзбекстан бойынша басқарушы директоры болып халықаралық 

қатынастар мәселелері бойынша Сенат төрағасының орынбасары Садық Сафаев, банкпен 

тікелей байланыс құрушы жұмыс органы болып – Сыртқы экономикалық қызмет бойынша 

Ұлттық банк бекітілгендігін хабарлады. 

Айтылғандардан бөлек, есептік кезеңде Өзбекстанға Михаэл Георг бастаған ЕҚЫҰ 

Демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша бюро (ДИАҚБ) делегациясы келді. 
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МЕРКЕЛЬ МЕН ТРАМП ВАШИНГТОНДА КЕЗДЕСТІ 

 
2017 жыл 17-ші наурызда Ақ үйде АҚШ президенті Дональд Трамп пен Германия канцлері 
Ангела Меркельдің алғаш кездесуі өтті. Екі ел басшылары АҚШ пен Германияның екіжақты 

және көпжақты ынтымақтастығына қатысты бірқатар мәселелерді, оның ішінде НАТО 

болашағы, терроризммен күрес, Украина шығысындағы дағдарыс пен миграция мәселелерін 

талқылады. 
 
Америкалық басылымдары хабарлағандай, сайлау науқаны кезінде АҚШ-тың болашақ 

президенті Германияны бірнеше рет сынағандығына қарамастан Дональд Трамп пен Ангела 

Меркель бірінші рет жеке кездескен. Осылай бола тұра келіссөздер достық жағдайда өтіп 

қана қоймай, тараптар бірқатар стратегиялық мәселелер бойынша келісімге қол жеткізген. 
 
Жекелеп айтқанда, Ақ үй басшысы НАТО-ны қолдайтынын мәлімдеді, әйтсе де ұйымның 

барлық мүшелері ұжымдық қорғанысқа бірдей үлес қосуы керектігін тағы да атап өтті. 
Меркельдің мәлімдеуінше, Германия НАТО ережелеріне сәйкес бюджеттегі әскери шығындар 

үлесін ІЖӨ 2%-на дейін арттыруға ниетті көрінеді. АҚШ пен Германия басшылары 

халықаралық терроризмге қарсы күрестің қажеттілігін атап өтті. Сондай-ақ тараптар 

Украинадағы жағдай мен бейбітшілікке қол жеткізу қажеттілігін талқылады. 
 
Баспасөз-конференциясында журналистер сұрақтарына жауап берген тараптардың саяси 

және сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге қызығушылық танытатындығы мәлім 

болды. «Біз келіссөздер барысында қарама-қайшы мәселелерді шешуге баса мән бердік, 

дегенмен біз бірігіп екі жаққа да тиімді болатын жол табуға тырыстық», - деп мәлімдеді 
Меркель кездесу қорытындылары бойынша. «Мен канцлерге НАТО-ны қолдағаны және 

Ауғанстан мәселесінде үлес қосқандығы үшін алғысымды білдіремін. Мен канцлерге НАТО-ны 

толық қолдайтынымды жеткіздім және НАТО бойынша одақтастар қорғанысқа тең үлес қосу 

керектігін тағы бір мәрте атап өттім», - деді Трамп. 
 
Екінші күні екі ел басшылары АҚШ мен ГФР ірі бизнес өкілдерінің кәсіби техникалық білім 

беруге арналған келіссөздеріне қатысты.  
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ЛОНДОНДАҒЫ ЛАҢКЕСТІК  

2017 жылы 22-ші наурызда күндіз Лондондағы британ парламент ғимаратының жанындағы 

Вестминстр көпірінде лаңкестік жарылыс болды. Шабуылдаған адамнан бөлек бес адам мерт 

болып, кем дегенде 40 кісі жарақат алған.  

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, полиция қызметкерлеріне шабуылдамастан бұрын белгісіз 

біреу парламент ғимараты жанындағы Вестминстр көпіріндегі жаяу жүргіншілерді қағып 

кеткен. Кейін лаңкес парламент сарайы алдындағы қоршауға соғылып, құқық қорғаушыларға 

пышақ алып жүгірген.  

Лондондағы терактіні Британия азаматы жасағаны анықталды. Ол жалғыз әрекет етіп, 

бұрынырақта полиция мен Ми-5 қарсы барлау назарына іліккен.  

Ел билігіндегілер терроршылар британдықтардың үрейін қашыра алмайды деп мәлімдеді. 

Ұлыбритания премьері Тереза Мэй парламент те, үкімет те әдеткі тәртіпте жұмыс істей 

беретінін жеткізді. Сонымен қатар, билік лаңкестік қауіп деңгейін көтермейтін болып шешті. 

Лаңкестік әрекеттің алдын алу шарасы ретінде Т.Мэй ұлттық қауіпсіздік пен барлауды 

жетілдіруге 2,5 миллиард фунт стерлинг бөлуге уәде берді. 

Екі күн өткеннен кейін ДАИШ лаңкестік ұйымы Лондондағы теракті үшін жауапкерлікті өз 

мойнына алды.  

Әлем ел басшылары Лондондағы лаңкестік әрекетті айыптап, ұлыбританиялықтарға көңіл 

айтты. 
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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 болып табылады. Түркі академиясы 

Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында 

ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тәуелсіздік 57, Бейтбітшілік және келісім сарайы 

Астана, 010000    |    Қазақстан 

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 

 

 

 


