
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 17 (68) (24-30 сәуір) 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ  
XXV СЕССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

26-шы сәуір күні Астанадағы Бейбітшілік және келісім сарайында «Жаңғырудың негізі 
– тұрақтылық, бірлік, келісім» атты тақырыппен Қазақстан халқы ассамблеясыныңы 

(ҚХА) 25-ші сессиясы өтті.     
Сессияға Қазақстан Президенті, ҚХА төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық етті. 
ҚХА сессиясына елдің барлық өңірінен келген Ассамблея ардагерлері, республикалық 

және өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары, Парламент депутаттары, 

орталық атқарушы органдардың, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің, үкіметтік 

емес ұйымдардың басшылары мен жоғары оқу орындарының ректорлары қатысты. 

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, жиынға сондай-ақ шет мемлекеттердің 

дипломатиялық миссияларының, ғылыми, шығармашыл зиялы қауымның және БАҚ 

өкілдері де қатысқан.        

Жиналғандар алдында сөйлеген сөзінде Елбасы 2017 жыл тәуелсіз Қазақстан тарихында 

еліміз үшін ерекше жыл болып саналатынын атап өтті. 
– Жүйелі жаңғыру биыл біздің бүкіл жұмыстарымыздың өзегіне айналды. Біріншіден, 

экономикалық жаңғыруды қолға алдық. Екіншіден, саяси жаңғыруды бастадық. 

Үшіншіден, рухани жаңғыруға кірістік. Бұған мен «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаламды арнағанымды білесіздер, – деді Мемлекет басшысы. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Ассамблеясының рухани жаңғыруға белсене 

атсалысатынына сенім білдіріп, Ассамблея мүшелеріне өз әлеуетін іске асыруға 
мүмкіндік беретін бірқатар жобаға тоқталды.  

Қазақстан президенті қабылданып жатқан шаралардың дұрыстығын және өз уақытында 

атқарылып жатқанын атап өтіп, ҚХА мен мемлекеттік органдар алдына жаңа 

міндеттер қойды. 

XXV сессия соңында Ассамблея рухани жаңғырудың заңдылық және қажеттілік екені, 
Қазақстан дамуының бүкіл стратегиясына оның тұтастық дарытатыны атап көрсетілген 

мәлімдеме қабылдады. 
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Іс-шара аяқталған соң Мемлекет басшысы салтанатты концертке қатысты.  

Айта кету керек, Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан Республикасының 

Президентінің Жарлығымен құрылған, Қазақстанда мекендейтін 130 ұлт пен ұлыстың 

басын қосқан мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган. 

Ассамблеяны құру идеясын Н.Назарбаев 1992 жылы ұсынған болатын.  
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ЧАВУШОҒЛУНЫҢ ӨЗБЕКСТАН САПАРЫ 

 

Өткен аптада Түркия Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу ресми сапармен 

Өзбекстанға барып, бірқатар жоғары кездесулер өткізді.  

Өзбек баспасөз хабарлағандай, түркиялық дипломатты Өзбекстан президенті Шавкат 

Мирзиеев қарсы алған.  

Екіжақты кездесу барысында тараптар сауда-экономикалық және инвестициялық өзара 

тиімді ынтымақтастықты арттыру, іргелі түрік компанияларын тарту арқылы туризм 

индустриясын дамыту, жеңіл өнеркәсіп және химия, фармацевтика салаларында жоғары 

технологиялы өндіріс ошақтарын құру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу төңірегінде, 

сонымен бірге «Ургут» еркін экономикалық аймақ шеңберінде ынтымақтастық орнату 

туралы талқылаған.  

Бұдан бөлек, М.Чавушоғлу Өзбекстан сыртқы саяси ведомствосының басшысы Абдулазиз 

Камиловпен кездесті. 

Министрлер саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, әскери-техникалық, мәдени-

гуманитарлық және басқа салалардағы екіжақты қарыс-қатынастардың бүгінгі ахуалы мен 

келешек мүмкіндіктерін сөз етті.  

Талқылау Сыртқы істер министрліктері аралық саяси кеңестердің 8-ші отырысы аясында 

өтті. Осылайша сыртқы саяси ведомстволардың басшылары Өзбекстан мен Түркия 

президенттерінің 2016 жылғы 17-18 қарашада Самарқанда өткен кездесуінде қол 

жеткізілген келісімдерді басшылыққа ала кеңесті.  

Кездесуде тараптар сондай-ақ, өзекті халықаралық мәселелерді де талқылаған.  

Келіссөздер нәтижесінде министрлер сыртқы істер министрліктері арасындағы 2017-2018 

жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды.  

Сонымен қатар, Түркия тарапы осы жылдың соңына дейін Өзбекстан президенті Шавкат 

Мирзияев пен Түркия басшысы Реджеп Тайип Ердоған екіжақты ынтымақтастыққа жаңа 

серпін беру мақсатында кездесу өткізуге құлықты екенін жеткізді.  
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 БАКУДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ SOCAR ФОРУМЫ ӨТТІ  

25-27 сәуір күндері Бакуде ІІ халықаралық SOCAR форумы өтті. Биылғы Форумның басты 

тақырыбы: «Каспий және Орталық Азия: сауда, логистика, мұнай өңдеу» болды. 

Әзербайжан БАҚ-тарының хабарлауынша, Әзербайжанның жалпыұлттық лидері Гейдар 

Әлиевтің туғанына 94 жыл толуына орайластырылған биылғы Форумды SOCAR 

қолдауымен Баку Жоғары мұнай мектебі (БЖММ) британиялық Confidence Capital Ltd 

компаниясымен бірлесіп ұйымдастырған.   

Форумға SOCAR құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері, Әзербайжан Милли Меджлис 

депутаттары, Қазақстан, Қырғызстан, Иран, Ресей, Түрікменстан, Түркия, Украина, Грузия 

мен басқа да елдердің салалық министрлік қызметкерлері мен трансұлттық мұнгай 

компанияларының өкілдері қатысты. Сонымен бірге жиында мұнай, газ өндіру, өңдеу, 

тасымалдау салаларында жұмыс істейтіңн бірнеше халықаралық компаниялардың 

басшылары мен қызметкерлері, жалпы саны 150-ден астам қатысушы болды.   

Ұйымдастырушылардың айтуынша, форумның басты мақсаты: Каспий мен Орталық Азия 

елдеріндегі көмірсутек өнімдерін сату мәселесіндегі соңғы үдерістер мен даму 

перспеутиваларын сараптау болған. Іс-шара барысында негізгі экспорттық нарықтар, 

коммерциялық ағындар, мұнай-газ құбырлары инфрақұрылымы туралы презентациялар 

мен пікірталастар болған.  

Форумның алғышқы отырысын ашқан Баку жоғары мұнай мектебінің ректоры Эльмар 

Гасымов шараның Әзербайжан үшін маңызын, түрлі елдердегі мамандар арасында 

байланыс орнатуға мүмкіндік беретінін, сондай-ақ Ильхам Әлиевтің басшылығымен 

жүзеге асырылып жатқан мұнай стратегиясын насихаттауға қосатын зор үлесін атап өтті.  

Жиында сөз алған Әзербайжан энергетика министрі Натиг Алиев логистика, мұнай өңдеу  
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және мұнай химиясы салаларындағы ауқымды жобаларды жүзеге асыру жолдары 

жөнінде баяндады.  

Милли Меджлис депутаты Валех Алескеров Әзербайжан Каспийдің мұнайы мен газын 

әлемдік нарыққа шығара алды деп айтты. Оның пікірінше, әзербайжан мұнайы 

құбырлар арқылы Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Джейхан. Через газопровод 

Баку-Тбилиси-Эрзурум бағытында «Грузия мен Түркияға тасымалданады. Қазір TANAP 

және TAP жобалары іске асырылуда. Сол арқылы әзербайжан мұнайы енді Еуропаға да 
жіткізілетін болады», деді ол. 

Форум аясында мұнай-газ индустриясын дамыту туралы, сонымен бірге стратегиялық 

шешімдер мен күнделікті операцияларды жүргізуге қажетті нақты ақпараттар берілді. 
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РЕСЕЙ МЕН ЖАПОНИЯ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАЙДЫ 
 

Өткен аптада Мәскеуде Ресей президенті Владимир Путина мен Жапония премьері 
Японии Синдзо Абэ кездесті. Екі ел арасында стратегиялық мүдделерге қатысты 

біршама салқындық болғанына қарамастан Мәскеу мен Токионың сауда-экономикалық 

қарым-қатынастары қарқынды дамуда. Бұған Мәскеудегі екіжақты келіссөздер дәлел 

бола алады.  

Ресейлік БАҚ хабарлауынша, Владимир Путин мен Жапония премьер-министрі Синдзо 

Абэнің Мәскеудегі келіссөздерінен кейін отыздан астам келісімдерге қол қойылған. 

Нагатода өткен желтоқсандағы кездесуден кейін екі ел басшылары ынтымақтастықты 

жандандыру туралы шешімге келген болатын. Осы кездесуге алдын-ала экономика мен 

гуманитарлық саладағы ондаған жобаларды қамтитын бірлескен іс-қимыл жоспары 

дайындалды. 

 

Ресей журналситері Абэ үлкен делегациямен келді деп жазды. Тараптар түрлі 
салаларда, оның ішінде Қиыр Шығысты дамыту, газ кен орындарын өндіру мен 

энергетика саласындағы ынтымақтастықты арттыру секілді 80 жобаны жүзеге асыру 

мүмкіндіктерін талқылаған.  

 

Тараптар сонымен бірге халықаралық тақырыптарды да сөз етті. Абэнің пікірінше, 

әлем терроризмді Ресейсіз жеңе алмайды. Оның үстіне, Ресей мен Жапония КХДР 

төңірегіндегі ахуалды реттеуге бірлесе күш салу керек деп ойлайды.  

 

Ресей президентінің мәлімдемесіне сәйкес, Корей түбегіндегі ахуал жеке талқыланған. 

Жапон премьер-министрі екеуінің пікірі ұқсас: жағдай тым ушығып кеткен. Путин 

аймақтық істерге қатысы бар барлық мемлекеттерді дұшпандық сөз таластырудан гөрі, 
бейбіт келісімге шақырды. 

 

Айта кету керек, бұл өткен жылдың мамыр айынан бері өткізілген бесінші кездесу. 

Талас тудыратын аралдарға байланысты түсінбеушіліктері болғанына қарамастан Ресей 

мен Жапония күнтәртібіндегі өзекті мәселелер мен проблемаларды бейбіт диалог 

арқылы шешуге тырысатын екі мемлекет.  
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ФРАНЦИЯДА ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ ӨТЕДІ 
 

Өткен аптада Францияда президенттік сайлаудың алғашқы кезеңінің қорытындылары 

жарияланды. Мемлекет басшысы болуға 11 кандидат күресуде.  

 

Алдын болжанғандай, негізгі бәсеке «Алға» қозғалысының жетекшісі Эмманюэль 

Макрон мен «Республикалықтар» партиясынан Франсуа Фийон, «Жеңілмеген Франция» 

қозғалысының өкілі Жан-Люком Меланшон мен «Ұлттық фронт» партиясының басшысы 

Марин Ле Пен арасында өрбіп келеді.   
 

Алғашқы турдың нәтижесі бойынша 2 кандидат анықталды. Франция бұқаралық 

ақпарат құралдары хабарлағандай, «Алға» партиясының негізін қалаушы Эммануэль 

Макрон 24,01% дауыс жинаған. Оның негізгі қарсыласы, «Ұлттық фронт» партиясының 

жетекшісі Марин Ле Пен, 21,3% дауысқа ие болған. «Республикалықтар» партиясынан 

Франсуа Фийонды дауыс берушілердің 20,01% қолдаған. Қалған кандидаттар 20% -дан 

кем дауыс иеленіпті. 
 

Сарапшылардың пікірінше, Э.Макронның екінші турды да жеңіп, Франция президенті 
атануға зор мүмкіндіктері бар. Бұған бірнеше фактор бар. Ең алдымен, алғашқы 

турдың нәтижелері жария бола салысымен Ф.Фийонның азаматтарды екінші кезеңде 

Макрон үшін дауыс беруге шақырғанын айту керек. Оның ойынша, Ле Пен билікке 

келген жағдайды «Францияны тақырға отырғызады». Қазіргі мемлекет басшысы 

Франсуа Олландтың да бұрынғы экономика министрі үшін дауыс беретінін 

мойындағанын да ескеру керек.  

 

Эммануэль Макрон өз сөзінде: «Мен Францияның барлық тұрғындарына, ұлттық 

қауіпке қарсы тұра алатын патриоттарына президент боламын. Мен елді қорғайтын 

және өзгертетін, адамдарға жұмыс істеуге, туындылар жасауға мүмкіндік беретін 

президент боламын», - деп мәлімдеді. 
 

Франциядағы президент сайлауының екінші кезеңі 7-ші мамырға белгіленген.  
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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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