
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 18 (69) (15-21 мамыр) 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЕКИНДЕ «БЕЛДЕУ МЕН ЖОЛ» ФОРУМЫ ӨТТІ 
 

Ү.ж. 14-15 мамырда Қытай астанасында «Белдеу мен жол: ортақ даму үшін 

ынтымақтастық өтті. Қытай тарапының айтуы бойынша бұл форум былтыр Ханчжоуда 

өткен G20 саммитінен әлдеқайда маңыздырақ шара. Қытайлық баспасөздің хабарлауынша 

аталмыш шараны өткізу бірнеше шешуші мақсатты көздейді. Соның ішінде қытайлық «Бір 

белдеу - бір жол» бастамасының іске асу барысының аралық нәтижелерін шығару. 

Форумның тағы бір мақсаты бастаманы қолдаған ең маңызды қатысушылардың басын 

қосып, бірігіп жобаны жүзеге асырудың жолдарын анықтау.  

 

Ұйымдастырушылардың хабарлауынша, шетелдік 30 мемлекет және үкімет басшылары, 

ірі халықаралық ұйым меңгерушілері, 130-дан астам елден 1500 өкіл Форум жұмысына 

қатысқан. Форум қорытындылары бойынша өткізілген баспасөз-конференциясында 

Қытай басшысы Си Цзиньпин Форумға «Бір белдеу – бір жол» аясында болашақ 

халықаралық ынтымақтастыққа бет қойған пікірлестерді жинағанын айтты. Шара 

барысында инфрастректуралық байланыс, сауда-экономикалық ынтымақтастық, 

өнеркәсіптік инвестициялар, энергетика және ресурстар, қаржылық қолдау, қоршаған 

ортаны қорғау сияқты негізгі мәселелер қарастырылды. 

30 мемлекет басшылары мен 3 халықаралық ұйым (БҰҰ, Дүниежүзілік банк, Халықаралық 

валюталық қор) қатарында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев, сондай-ақ, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия, Ресей, т.б. елдер қатысты.  

 

Пекин 2-3 күнге әлемдік қауымдастық назарын өзіне қаратты. Онда бастама 3,5 жыл 

бұрын Назарбаев университетінде айтылғаннан бері алғаш рет аралық қорытындылар 

жасалып, жоспарлар белгіленді.  

Мамандар қытайлық Бір белдеу – бір жол бастамасын ары қарай дамыту бағытында жаңа 

екпін болады деп болжам жасауымен қателеспеген екен.  

 

 

1 
 



 

 

 

Форум қорытындылары Пекиндегі форум аясында миллиард долларды, нақтырақ айтсақ 

юаньді құрайтын көптеген келісімдер мен шарттарға қол қойылғандығын көрсетеді. 
 

Орталық Азия елдері Бір белдеу – бір жол бастамасындағы маңыздылығын негізінен 

сақтап қалғанын айта кету керек. Еуропаға апаратын ортаазиялық бағытты қатысушылар 

ең тиімді әрі өзекті деп атап өтті. Осы орайда бір тараптан Қытай басқа тараптан 

Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан қол қойған келісімді ерекше айтып өткен жөн.  

 

Осылайша, Қытай тарапы Қазақстан – бұл жоба бойынша әр тарап үшін ең маңызды 

мәнге ие екендігін ашық атап өтті. Форумның бірінші күні ҚХР төрағасы Си Цзиньпин 

Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Өз сөзінде қытай басшысы «Нұрлы жол» 

бағдарламасының сәтті болғанын, сондай-ақ АӨСШК халықаралық бастамасының 

өзектілігін айттты. «Қазақстан инфраструктуралық құрылысты дамытуға үлкен мән беріп, 

белсенді ынталандыратын рөл ойнайды және трансшекаралық көліктік-логистикалық 

жүйе қалыптастыруға белсенді қатысады», - деп мәлімдеді қытайлық басшы.  

 

Өз кезегінде «Бір белдеу – бір жол» бастамасын жүзеге асыру бойынша нақты қадамдар 

ретінде халықаралық форум қатысушыларына бес ұсыныс жасады. Олар келесідей: 

Бірінші - жолдың күннен күнге өсіп келе жатқан транзиттік потенциалын тиімді пайдалану 

үшін тауар ағымын жеңілдету керек.  

 

Ол үшін қызмет сапасын арттыру, әкімшілік кедергілерді алып тастау сияқты жұмыстар 

жасау қажет. Бұл бағытта Қазақстан нақты шаралар қабылдап жатыр. 

Екінші – Жібек жолы бойында азық-түлік қауіпсіздігін сақтау мақсатында ауыл 

шаруашылық кооперацияларын дамыту 

Үшінші – инновациялық және ғылыми-техникалық даму саласындағы байланыстарды 

тереңдету. 

Төртінші – құрлықтағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын рационалды 

басқарудың өзектілігі. 
 

Және бесінші - «Белдеу және жол» идеясын дамытудың негізгі шарттарының бірі 

қатысушы елдер арасындағы өзара сенім және олардың тең дәрежеде жан-жақты 

ынтымақтастыққа дайын болуы. Бұған форумды алдағы уақытта тұрақты өткізіп отыру 

үлес қосар еді. Бұл процесте АӨСШК жақсы көмекші бола алады. 

Сонымен қатар, Форум нақты құжатқа қол қойғандығын айта кету керек, - 30 елдің 

мемлекет және үкімет басшылары 15-ші мамырда бірінші халықаралық «Бір белдеу – бір 

жол» форумының қорытынды коммюникесін қабылдады. Құжатта көрсетілгендей, тең 

құқылы кеңесу, өзара тиімділік, үйлесім мен төзімділік, нарықтық механизмдер, 

теңгерімділік пен тұрақтылық – бұл шара қатысушыларының алдағы ынтымақтастығының 

негізгі бес қағидасы.  

 

Коммюнике ережелеріне сәйкес, форум мүшелері БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі қағидаттары 

мен қарарларын, ішкі заңнама нормаларын, территориялық тұтастық және мемлекет 

егемендігін құрметтеуге, сондай-ақ жоспарлау жасап, ынтымақтастық жобаларын іске 

асыруды тек қана кеңесу және келіссөз арқылы ғана жүзеге асыруға міндеттенді. 

Сонымен қатар, Орталық Азия елдерінің қытай басшылығымен екіжақты кездесулер 

қорытындылары да маңызға ие.  
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Жекелеп айтқанда, Өзбекстан президенті Шапқат Мирзиеевтің Қытай сапары аясында 

қол қойылған инвестициялық келісімдер мен уағдаластықтардың көлемі 20 млрд. 

доллардан асты. Мысалы, өзбек БАҚ-ы мұнай-газ саласында құны $5 млрд. болатын 10 

құжатқа қол қойылғандығын хабарлайды. Нақтылайтын болсақ, Өзбекстаннан Қытайға 

табиға газ жеткізу үшін ортамерзімді келісім, Өзбекстанның оңтүстігінде синтетикалық 

сұйық жанармай зауытын салуды қаржыландыру туралы келісім, 300-дей сорғы 

станциясын жаңалау және Өзбекстанда гидроэнергетиканы дамыту бойынша жалпы 

құны $3 млрд. құрайтын келісімдерге қол қойылды.  

 

13-ші мамырда Қырғызстан президенті А.Атамбаев Қытайға сапармен барды. Сапар 

аясында А.Атамбаев «Белдеу және жол» форум жұмысына қатысып, Си Цзиньпинмен 

кездесті. 

 

Кездесу барысында Алмазбек Атамбаев Қытай тарапына Пекин қаласына «Белдеу 

және жол» форумына шақырғаны үшін өз алғысын білдірді. Ол өз сөзінде Қытай 

Қырғызстаннның мейрімді көршісі, әрі даму бойынша сенімді және маңызды әріптесі 

екенін атап өтті. Осы жылдары Қытайдың Қырғызстанға берген гранттық, қаржылық 

және техникалық көмегі елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі көмек, 

қолдау болды.  

Өз кезегінде Си Цзиньпин Қырғыз Республикасының экономикалық Жібек жолы 

белдеуін құру бойынша бастаманы жүзеге асыруда қатысуының маңыздылығын 

айтты. Ол сонымен бірге Қытай қырғыз тарапының қажеттіліктеріне қарай нақты 

Қырғызстан экономикасын нығайтуға нақты жоба ретіндегі көмек беруді 

жалғастыратынын атап өтті.  
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ӘЗЕРБАЙЖАН ИСЛАМ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 2017 ОЙЫНДАРЫН ӨТКІЗДІ 

 

Өткен аптада Бакуде Ислам ынтымақтастық ойындары болып өтті, онда 54 елден 3 мың 

спортшы түрлі спорт түрлерінен күш сынасты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Себебі осыған 

дейін Ислам ынтымақтастық ойындарында осыншама ел қатыспаған болатын. 

Әзербайжан баспасөзінің хабарлауынша, Бакуге Ресей, Еуропа, Орта және Таяу Шығыс 

елдерінен туристер көптеп келген. IV Ислам ынтымақтастық ойындарының таңбасы – су, ал 

тұмары – Қарабақ тұлпары. 

Әзербайжан президенті И.Әлиев айтқандай, «Ислам ынтымақтастық ойындары тек спорттық 

сайыс болып қалмайды, бірақ бүкіл ислам әлемінің бірлігі мен ынтымақтастық күндері 
болады». 

Спорттың 24 түрі бойынша атлеттер 269 медаль комплектісіне таласты. Әзербайжаннан 

ойынға 425 спортшы қатысты. Жеңімпаздарға жалпы саны 1600 медаль берілді. 
IV Ислам ойындарын 50-ден астам елде 1 миллиардтан астам көрермен тамашалады. 

Сайысты көрермендерге жеткізу үшін 1000-нан астам медиа өкілдері аккредитация өтті. 
Сайыстар бірінші Еуропалық ойындар кезінде тексеруден өткен заманауи спорт 

нысандарында өткізілді. Жалпы шараның басты мақсаты – мұсылман әлемінің ынтымағы мен 

достығын көрсету болғанын ерекше атап өту керек. 

 

Естеріңізге сала кетейік, Бакуде IV Ислам ынтымақтастық ойындарын өткізу туралы шешім 

2013 жылы шілдеде Ислам ынтымақтастық спорт федерациясының VIII Бас ассамблеясында 

қабылданды. 2015 жылы 18-ші қыркүйекте Әзербайжан Республикасының президенті Илхам 

Әлиев Бакуде IV Ислам ынтымақтастық ойындарын өткізу бойынша ұйымдастыру комитетін 

құру туралы Қаулыға қол қойды. ӘР президентінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 

өткен кезеңде Ұйымдастыру комитетінің төрағасы, Әзербайжанның Бірінші вице-

президенті Мехрибан Әлиеваның жетекшілігімен кеңкөлемді дайындық жұмыстары 

жүргізілген. Бакудың барлық 16 спорт аренасы сайыстарға жоғарғы деңгейде әзірленіп, 

тиісті ұйымдастыру жұмыстары жүргізілген. Бакуде өткен Ойындар Исламиада тарихында 

ғаламат спорт мейрамы ретінде есте қалатыны анық.  
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ЕРДОҒАН АҚШ САПАР ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

Есептік кезеңде Ердоған АҚШ-қа сапармен барды. Режеп Тайип Ердоған мен Дональд Трамп 

келіссөздері түрік басшысына АҚШ-тың жаңа президентімен бетпе-бет тілдесуге мүмкіндік 

туғызды. Сапар барысында Сириядағы жағдай және Түркияның АҚШ саясатындағы рөлі 

талқыланды.  

Жалпы алғанда, мамандар Дональд Трамппен болған кездесу айтарлықтай ауыр болғанын 

айтады. Ақ үйдің ауыр қару жарақты Сирияда соғысып жатқан күрттік бөлімшелерге жеткізу 

туралы шешімі кездесудің маңызын арттырды. Күрттердің террорист ретінде мойындатқан 

Ердоған Дональд Трамптан оларды қолдауды доғаруын талап етті. Екіжақты кездесу 

қорытындылары бойынша американдық басшы: «Біз ДАИШ және Күрдістанның жұмыс 

партиясы сияқты террористік топтармен алдыңғы сапта күресіп жүрген Түркияны 

қолдаймыз», - деп мәлімдеді. Әйтседе, сириялық күрттер тақырыбын Ақ үй басшысы еске 

алмады және Вашингтон қару-жарақ жеткізетіндігіне күмән қалдырмады.  

Сонымен қатар, негізінен Вашингтон әлемдік қауымдастыққа Түркия НАТО-ның негізгі 

қатысушыларының бірі және аймақтағы АҚШ-тың маңызды әріптесі екендігін түсіндірді. Бұл 

тұрғыдан Түркия сондай-ақ 6 араб елі мен АҚШ басшысы жиналатын Эр-Риядқа да 

шақыртылғанын айта кету керек.  

Осыдан келе, АҚШ Таяу Шығыс пен Парсы шығанағында өз ықпалын күшейтпек. Өйткені 

Трапм өзінің алғаш шетелдік сапарын Сауд Арабиясына жасады. Ал дәстүр бойынша АҚШ-тың 

президенттері бірінші сапарын Канадаға, Мексикаға немесе ескі құрлық елдеріне жасайтын. 

Нәтижесінде, Эр-Риядтағы кездесуде араб монархиялары мен АҚШ-тың қатысуымен 

терроризмге қарсы жаңа жол талқыланды. Бар мәліметтер бойынша АҚШ бұл механизмге 

аймақтық державалар Түркия мен Египетті де қосқысы келеді. Бұл АҚШ Анкараны өзінің 

сыртқы саяси жобаларының орбитасына тартқысы келетінін аңғартады. Осылайша, АҚШ 

Еуропадан алыстап бара жатқан Түркияны ұстап қалмақшы.  
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ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ ТҮРКІСТАНДА МЕДИА ФОРУМ ӨТКІЗДІ 

Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO) мен Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің 

бірлесе ұйымдастыруымен Түркістан қаласында «Түркі әлемі және ақпараттық кеңістік» атты 

алғашқы Халықаралық журналистер форумы өткізді. 

Алқалы жиынға Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Татарстан және 

Башқұртстанның ірі бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары қатысты. Олардың 

арасында «Anadolu Ajansi» агенттігінің, NTV, «TRT Avaz» телеарналарының, «Қазақпарат» ХАА, 

Қазақ радиосы секілді түркітілдес мемлекеттердің ірі БАҚ өкілдері бар. Форумның алғашқы 

күні қатысушылар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы «Туған жер» жобасы бойынша 

аймақтың тарихи, киелі мекендерін аралап көрді. 

Академия басшысы Дархан Қыдырәлінің модераторлығымен өткен Форумның ашылу 

салтанатында Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев құттықтау сөз сөйлеп, 

аталған форум «Түркістан - Түркі әлемінің мәдени астанасы» аясында өткізілетін іс-

шаралардың ішіндегі маңызды жиынның бірі екендігін айтты. 

Халықаралық форумға қатысушылар өзара ақпарат алмасу мәселесі мен түркі елдеріне ортақ 

телеарна құру тақырыптарын талқылап, пікір алмасты.  Сонымен бірге ортақ телесерниалдар 

мен анимациялық фильмдер түсіру, достық журналистер клубын құруды ұсынды. БАӨ 

қкілдерінің ойынша, бірлескен жұмыстар түркі мемлекеттері баспасөзінің мәселелерін 

жеңілдетіп, ынтымақтастықты арттыруға мүмкіндік береді. Форумға жиылған бұқаралық 

ақпарат құралдарының өкілдері өзара тәжірибе алмасып, келешекте тығыз қарым-қатынас 

жасауға уағдаласты. Форум нәтижесі бойынша арнайы қарар қабылданды.  

Бұдан бөлек, іргелі шара барысында Түркі әлемін бір-біріне және әлем жұртшылығына 

насихаттауға сіңірген еңбегін марапаттау және ынталандыру мақсатында тағайындалған 

Академияның Исмаил Гаспыралы атындағы халықаралық Медиа сыйлығының алғашқы 

иегерлері марапатталды.   
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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 
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