
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 23 (74) (19-25 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АСТАНАДА ДҮНИЕЖҮЗІ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ V ҚҰРЫЛТАЙЫ ӨТТІ 

 

Өткен аптада Қазақстанда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

қатысуымен Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайы өтті. Салтанатты ашылуы 22-ші 

маусымда болған құрылтай 25-ші маусымға дейін жалғасты.  

Жиынға жалпы 800-ден астам делегат қатысса, оның 350-і әлемнің 39 елінен 

келген мемлекеттік және қоғамдық, спорттық ұйымдар өкілдері. Шараға 

келгендердің 80% жуығы құрылтайға алғаш қатысуы екен.  

Құрылтайдың тақырыптық негізі Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында айтылған 

мәселелер болды.  

Мемлекет басшысы Астанаға әлемнің 39 елінен келген Дүниежүзілік құрылтайдың 

барлық қатысушыларына арнап сөз сөйледі. 

Елбасы алғашқы Құрылтай өткеннен бергі 25 жыл ішінде Қазақстанның жеткен 

жетістіктерін және елімізде жүргізілген реформаларды атап өтті. 

Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру аясында іске асырылып жатқан 6 жобаға, 

соның ішінде қазақ қарпінің латын әліпбиіне көшуі, гуманитарлық бағыттағы үздік 

100 оқулықты қазақ тіліне аудару, «Туған жер», «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы», «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет», «Қазақстандағы 100 

жаңа есім» сияқты жобаларға ерекше тоқталды. 

Қазақстан Президенті мемлекетіміз бен қоғам тарапынан қандастарымызды 

қолдаудың маңыздылығын айтып, «Отандастар» қорын құруды тапсырды. 

– Қор Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығымен бірлесіп, қандастарымызға 

қолдау көрсетудің тетіктерін анықтап, тиісті кешенді бағдарлама әзірлеуі қажет, – 

деді Елбасы. Сондай-ақ, Мемлекет басшысы елшіліктерге Қазақстанға  

 

 

1 



 

 

 

оралушылардың құжаттарын дайындау және оларға кеңес беру жөніндегі 

жұмыстарды күшейтуді тапсырды.  

«Сонымен қатар, жастарға қолдау көрсету қажет. Үкіметке отандастарымыздың 

жоғары білім алуын қолжетімді ету үшін оларға бөлінген квотаны 2 есе көбейтуді 

тапсырамын. Үкімет шетелдегі қандастарымыздың ана тілінде білім алу 

мүмкіндіктерін қарастыруы керек», – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті іргелес елдерде мемлекеттік телеарналардың 

көрсетілуі мен мерзімді баспасөздің таралу мәселелерін пысықтау, қандастарымыз 

арасындағы дарынды және кәсіби мамандарды елге тартып, оларды бейімдеу 

тетіктерін қарастыру, еліміздің оңтүстігінен солтүстік облыстарына қоныс аудару 

бағдарламасына қатысқан азаматтарымыздың орналасуына жағдай жасап, оларды 

жұмыспен қамту жөнінде тапсырмалар берді.  

«Шетелдегі қазақтардың елге жиі келіп, туған жерімен байланыстарын нығайтып 

отырғаны дұрыс. Қай елде тұрсаңыздар да, әрдайым Қазақстанды жүректеріңіздің 

төрінде ұстаңыздар. Қазақтың тарихи отаны біреу-ақ. Ол – Қазақстан», – деп 

түйіндеді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Бақылаушы мамандардың айтуынша, Дүниежүзілік құрылтай елдің саяси-қоғамдық 

өміріндегі айтулы оқиға. Алғаш 1992 жылы болған құрылтайдың 2017 жылы 

бесіншісі өтуі де Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы табыстарын, оның 

ішінде ұлт ретінде ұйыса білгенінің жарқын көрінісі дейді сарапшылар.  

Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы Құрылтайға сегіз мемлекеттің өкілдері 

алғаш рет қатысқан. Атап айтқанда, биылғы жиынға Жапония, Корей 

Республикасы, Италия, Ирландия, Черногория, Польша, Әзербайжан мен 

Молдовадан делегаттар келген. 

Құрылтайға қатысқандардың 60%-н 35 жасқа дейінге жастар құрады. 1992 жылы 

негізі қаланған Құрылтай әлемнің түкпір-түкпірінде тұратын этникалық 

қазақтардың бас қосып, пікір алмасатын қайталанбас алаңына айналды. Құрылтай 

қазақ халқының ұлттық тарихына, мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне жаңаша 

қарап, байыта түсуге мүмкіндік береді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



 

А.АТАМБАЕВТЫҢ РЕСЕЙ САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ  
 

Өткен аптада Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев 

мемлекеттік сапармен Ресей Федерациясына барып қайтты. Сапар барысында 

А.Атамбаев Мәскеуде Ресей басшыларымен кездесіп, кейін Башқұртстан мен 

Татарстанға барды.  

 

Кремльде Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев пен Ресей президенті 

Владимир Путин екіжақты кездесу өткізді. Мемлекеттер басшылары қауіпсіздік 

саласындағы ынтымақты арттыруға келісті, сондай-ақ Ресей Қырғызстанның 

қарыздарын кешті. 

Келіссөздер нәтижесі бойынша екі ел денсаулық сақтау, көші-қон, статистика 

және қаржы саласында келісімдерге қол қойды. Негізгі қол қойылған құжат – 

ынтымақтастықты және стратегиялық серіктестікті нығайту туралы декларация 

болды. Бұл екіжақты қарым-қатынасты кешенді түрде реттейтін маңызды құжат.  

Президенттер сонымен бірге экономикалық мәселелерді де талқылады. Владимир 

Путин мәлімдегендей, екі мемлекет арасындағы тауар айналымы 2017 жылдың 1-

ші ширегінде 23 пайызға: Ресей экспорты 24 пайызға, ал Қырғыз импорты 15 

пайызға артқан.   

Тараптар сондай-ақ, қауіпсіздік тақырыбын да талқылады. В.Путиннің айтуынша, 

Қырғызстанда Ресей әскери базасының болуы Орталық Азиядағы қауіпсіздікті 

қамтамасыз етеді екен. Қырғыз басшысы да бұл пікірмен келісетінін білдірген. 

Мұрын сыртында Ресей мен Қырғызстан Ұжымдық Қауіпсіздік Шарт ұйымы мен 

Шанхай Ынтымақтастығы ұйымы шеңберінде террорға қарсы бірлесе әрекет 

етуге келісті.  
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22-ші маусымда Алмазбек Атамбаев Башқұртстан Республикасының астанасы Уфа 

қаласында болды. Әуежайда А.Атамбаевты Башқұртстан басшысы Рустэм Хамитов 

қарсы алды. 

Кездесуде Башқұртстан президенті Алмазбек Атамбаевты Уфаға келгені үшін 

және башқұрт халқына деген ыстық ықыласы үшін алғыс айтты. Сондай-ақ, 

Башқұртстан мен Қызғызстан арасындағы қарым-қатынастың артып келе 

жатқанын да тілге тиек етті.  

Өз кезегінде президент Атамбаев Рустэма Хамитовқа қонақжайлылығы үшін алғыс 

білдіріп, екі елдің мәдени-тарихи туыстығын атап өтті.   

Башқұртстан басшысы кездесуде екі ұлтты ортақ тамыр, түркілік бай тарих пен 

рухани мәдени мұра жалғайтынын айтты.  

Алмазбек Атамбаев та өз сөзінде қырғыз бен башқұрттардың Алтай өркениетінен 

тараған бауырлас халықтар екенін атап өтті. «Міне, осындай сапарлар біздің 

достығымызды нығайтады. Бізді мыңжылдық тарих байланыстырып тұр. Бұдан 

бөлек, ортақ экономикалық және мәдени кеңістігіміз тағы бар. Бірлескен іс-

шаралар үлкен саяси серпін береді. Біз туыстығымыз бен жақындығымызды сақтап 

қалу үшін барынша тырысуымыз керек», - деп түйіндеді қырғыз басшысы.  

Кездесу аяқталған соң Алмазбек Атамбаев пен Рустэм Хамитов бірлескен баспасөз 

мәслихатын өткізіп, БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді.  

Бұдан кейін Алмазбек Атамбаев Қазан қаласына барып, татарстан 

Республикасының президенті Рустам Миннихановпен жолықты. Келіссөздер 

барысында тараптар екі ел арасындағы ынтымақтастықтың келешегін талқылады. 

Атамбаев пен Минниханов машина құрылысы, әуеқұрылысы, химиялық өнеркәсіп 

мен отын-энергшетикалық салалардағы қарым-қатынастың негізгі бағыттары 

жөнінде әңгімелесті.   

Татарстан басшысы қырғыз елімен ынтымақтастықты кеңейтуге ықыласты екенін 

білдірді. Минниханов Қырғызстанда өткен Көшпенділер ойындарының жоғары 

деңгейде өткенін айтып, іс-шарадан алған әсерлерімен бөлісті. «Біз Татарстан мен 

Қырғызстан арасындағы тарихи байланыстарымызды дамытуға тырысамыз. Қазан 

мен Бішкек – бауырлас қалалар. Біздегі дерек бойынша, Қырғызстанда 50 мыңнан 

астам татарлар өмір сүреді, біздің елдегі қырғыздардың үлесі де айтарлықтай», - 

деді Рустам Минниханов. 
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ҚАЗАҚСТАН-ИРАН-ТҮРІКМЕНСТАН БАҒЫТЫ ДАМЫП КЕЛЕДІ  

2015 жылдың соңында іске қосылған Қазақстан-Түрікменстан-Иран темір жол бағыты 

дамып келеді. Өткен аптада Түркіменстанның транспорттық қызмет көрсету 

органдары осы бағытта тасымалданатын жүк көлемінің артқанын мәлімдеді. 

Түрікмен ақпарат құралдарының хабарлауынша, Түрікменстан транспорт 

инфрақұрылымын дамыта түскенінің нәтижесінде халықаралық логистикалық 

орталыққа айналып келеді. "Біздің ел арқылы өтетін жүк тасымалының артуына 

байланысты кедендік заңнаманың сақталуын, сондай-ақ шекарадан өтетін тауарлардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы жұмыс жүргізілуде», - делінген түрікмен 

агенттігінің хабарламасында.  

Алдын-ала есеп бойынша, Қазақстан-Түрікменстан-Иран бағытымен өтетін жүк көлемі 
жылына 10-12 миллион тоннаны құрауы мүмкін. Бұл бағыт арқылы Парсы шығанағы, 

Үнді мұхиты мен Еуропаға жүк тасымалдана алады.  

Сонымен бірге мамандар Орталық Азия – Таяу Шығыс транспорт дәлізін ашу 

мүмкіндіктерін де қарастыруда.  

Жалпы алғанда, бүгінде әлемде жерүсті көлік дәліздерін қайта жаңғырту үрдісі 
байқалады. Қазақстан мен Түрікменстан да дәл осындай жолдарды белсенді дамытып 

келеді. Аталған бағыт аймақты Иран теңіз порттарымен жалғайтын болғандықтан даму 

ықтималдығы жоғары.  
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ФРАНЦИЯДА МАКРОННЫҢ ЖАҚТАСТАРЫ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ  

Өткен аптада Франция ІІМ парламент сайлауында Макронның жақтастары жеңіске жеткенін 

ресми мәлімдеді.  

Француз БАҚ-тары жазғандай, Франция президенті Эмманюэль Макронның "Алға, республика" 

партиясы жақтастарымен бірге ел парламентінің төменгі палатасындағы орындардың басым 

бөлігін жеңіп алған. Мұны француз ІІМ дүйсенбі күні ашықтаған мәліметтерден көруге болады. 

Соңғы нәтижелерге сәйкес, аталған партия парламент төменгі палатасындағы жалпы 577 

орынның 308-ін иемденген, ал «Демократиялық қозғалыстағы» жақтастары сәйкесінше 42 орынға 

ие болған. Бұл туралы «Интерфакс» хабарлады. 

Парламенттегі негізгі оппозиционерлер «Республикашылдар» (113 орын) және серіктестері 

«Демократтар мен тәуелсіздер одағы» (18 орын) болмақ. Сонымен қатар, «Республикашылдарға» 

мүше емес оңшылдардың да 6 орыны бар.  

Мамандардың айтуынша, социалистер 29 орынға үмітті, ал «Жеңілмейтін Франция» мен Француз 

коммунистік партиясының солшылдары жалпы 27 орынға ие болған. Ультрақұқықтық «Ұлттық 

фронттың» 8 орыны бар.  

Сайлау комитеті таратқан дерекке сәйкес, сайлауға тұрғындардың 42,6% ғана қатысқан. Бұл 

Франция үшін өте төмен көрсеткіш саналады.  

Жаңа сайланған президент Макронның сыртқы және ішкі саясатта да қатар белсенділік танытып 

жүргенін айта кеткен жөн. Қысқа мерзім ішінде Макрон алпауыт державалардың 

көшбасшыларымен бірқатар келіссөздер жүргізіп үлгерді. Нақтыласақ, осы айдың басында ол 

Ресей президенті В.Путинмен сәтті келіссөз жүргізіп, өзінің саяси салмағын арттыра түсті. Бұдан 

кейін Макрон АҚШ президенті Д.Трамп қатысқан НАТО отырысында болды. Ол жиында да 

Макрон өзін мықты басшы ретінде көрсете белді.   
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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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