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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АСТАНАДА ЕУРАЗИЯЛЫҚ ҮКІМЕТАРАЛЫҚ КЕҢЕС  
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ  

Тамыз айының 14 күні Астана қаласында Еуразиялық үкіметаралық кеңес 

отырысы болып өтті. Отырысқа Ресей, Беларусь, Армения мен 

Қырғызстанның премьер-министрлері бастаған ЕАЭО-ға мүше елдердің 

делегациялары қатысты.  

Кезекті отырыстың күн тәртібінде өндірістегі, аграрлық және 

энергетикалық секторлардағы кедергілерді жою мәселесі сынды өзекті 
тақырыптар қаралды. Оның ішінде ЕАЭО үкімет басшылары түрлі саладағы 

12 мәселеге жіті тоқталды. Атап айтқанда, одаққа мүше елдердің арасында 

ортақ цифрлық кеңістік құру, сондай-ақ тауарларды бақылау мен кедендік 

декларациялау механизмдері.   
Сонымен қатар, тараптар одаққа мүше мемлекеттердің жұмысшыларын 

зейнетақымен қамтамасыз ету туралы шарт жобасын талқылады. 

Мамандардың пікірінше, бұл келісім ЕАЭО мемлекеттерінің қайсысында 

жасалғанына қарамастан, азаматтардың еңбек өтілі аяқталғаннан кейін кез-

келген зейнетақы қорын ескеруге мүмкіндік береді.  
ҚР премьер-министрі Бахытжан Сағынтаев өз сөзінде өзара сауда 

айналымындағы кедергілерді жоюға байыппен келу керектігін, сондай-ақ ол 

кедергілерді қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде және сапалы жүзеге асыру 

қажеттігін атап өтті. ЕАЭО туралы құжатта көрсетілген келісімдерді 
ұстанып, орындау керегін де басып айтты. Уақыттың бір орында 

тұрмайтынын, жағдайдың да құбылып тұратынын айтқан Қазақстан премьері 
ынтымақтастықтың өзге де бағыттары бойынша жұмысты тоқтатпай, соның 

ішінде цифрлық күн тәртібіне көңіл бөлу қажеттілігін де тілге тиек етті.  
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Кездесуде сауда саласы мен экономикалық ынтымақтастық мәселелеріне 

ерекше мән берілді. Д.Медведевтің айтуынша, алғашқы 4 айда ЕАЭО-ның 

ішкі және сыртқы сауда көлемі төрттен бір есеге өскен. Барлық 

мемлекеттер сыртқы нарықтағы орындарын нығайтқан. Экспорттық 

тасымал көлемі шамамен 10%-ға артқан. Тауар құрылымы да оң қарқын 

алып, машина мен құрал-жабдық экспорты 34%-ға өскенін айтты. Ал, 

тұтынушылық тауарлар мен ауылшаруашылық өнімдері 26%-ға көбейіпті.  
ЕАЭО үкімет басшыларының жиыны нәтижесінде бірқатар маңызды 

келісімдерге қол қойылды. Атап айтқанда, тараптар зейнетақымен 

қамтамасыз ету туралы келісімде жуық арада қабылдауға келісті. Ол құжат 

қабылданса, онда азаматтар ЕАЭО мемлекеттерінің кез-келгенінде өз 
еліндегі еңбек өтілін жоғалтпастан зейнетақы рәсімдей алады. Бұл келісімге 

ЕАЭО мемлекет басшылары 2018 жылы қол қояды деп жоспарлануда.  

Еуразиялық үкіметаралық кеңес отырысы аяқталғаннан кейін премьер-

министрлер халықаралық ЭКСПО мамандандырылған көрмесіне барып, 

қазақстандық «Нұр әлем» павильонымен танысты, сондай-ақ өз елдерінің 

павильондарын аралады.  

Жалпы алғанда, ЕАЭО үкіметаралық кеңестер жүйелі түрде өтіп, тараптарға 
көпжақты ынтымақтастықты тереңдетуге қатысты мәселелерді шешуге 

мүмкіндік беретін алаң.  

Айта кетерлігі, Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Еуразиялық үкіметаралық кеңес мүшелерін арнайы қабылдады. 

Оның ішінде, қырғыз премьері Сооронбай Жээнбековпен болған жеке 

кездесу барысында Қазақстан президенті екі ел арасындағы ынтымақтастық 

негізін мемлекеттер басшыларының өзара қарым-қатынасы емес, 

халықтарымыздың тарихи жақындығы мен олардың бір-біріне деген сенімі 
құрайтынын атап өтті. 
– Біз – көршілес әрі бауырлас халықпыз. Мен әрдайым Қырғызстан 

болашағының жарқын болуы үшін мүмкіндігінше қажетті қолдау көрсететін 

боламын. Экономикалық тұрғыдан даму үшін саяси тұрақтылықтың болуы 

маңызды. Біз әрдайым қырғыз халқымен біргеміз. Қырғызстанда президент 

сайлауы болғалы жатыр. Қырғыз халқы сайлаған Президентпен бірге жұмыс 

істейтін боламыз, – деді Қазақстан мемлекет басшысы. 
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ҚЫРҒЫЗ-ӨЗБЕК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ ӨТТІ  
Өткен аптада Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Арипов жұмыс сапарымен 

Қырғызстанға барып, онда Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевпен, 

әріптесі Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Сонымен қатар, ол қырғыз-өзбек 

мемлекеттік шекараларын делимитациялау мен демаркациялауға қатысты 

үкіметаралық комиссияның отырысына қатысты.  

Өзбекстан премьерін қабылдаған қырғыз президенті А.Атамбаев өзбек басшысы 

Шавкат Мирзиеевтің екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға зор еңбек 

сіңіріп жүргенін айтып, Өзбекстан үкіметі жетекшісінің бұл сапары екіжақты 

байланыстарды әрмен қарай дамытуға оң серпін беретініне сенім білдірді.  
Бұдан бөлек, Бішкекте соңғы 8 жылда алғаш рет Өзбекстан мен Қырғызстанның 

үкіметаралық комиссиясының отырысы болып өтті. Отырыста сонымен бірге, 

транзиттік жүк тасымалдау, жүктерді бақылау-өткізу пунктерін ашу, ортақ 

логистикалық орталықтар мен кәсіпорындар құру мәселелері талқыланды.  

Тараптардың айтуынша, 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап екі ел арасындағы 

негізгі бағыттардағы ынтымақтастық айтарлықтай жақсарған.  

«Бұл ең алдымен біздің президенттеріміз Шавкат Мирзиёев пен Алмазбек 

Атамбаевтың еңбегі. Мемлекеттеріміздің басшылары қырғыз-өзбек қарым-

қатынасының жаңа парағын ашты», – деп мәлімдері Өзбекстан премьері А.Арипов.  

Сондай-ақ, отырыста үкіметтік жұмыс топтары қырғыз-өзбек мемлекеттік 

шекараларын делимитациялау мен демаркациялауға қатысты аралық келісімге қол 

қоюға дайындық жұмыстары жүріп жатқанын айтты.  
Жаңа серпінмен басталған екі бауырлас түркі мемлекеттері арасындағы жоғары 

деңгейлі кездесулердің ынтымақтастықты нығайтудағы нәтижелілігін атап 

өткеніміз жөн.  
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ТАПИ ЖАҢА МӘНГЕ ИЕ БОЛДЫ 

13-15 тамыз аралығында Түрікменстан вице-премьері және                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

сыртқы істер министрі Рашид Мередов бастаған делегация Үндістанға барды. Түрікмен 

баспасөзі хабарлағандай, түрікмен-үндістан келіссөздерінің басты мақсаты 

энергетикалық саладағы ынтымақтастықты кеңейту болған. Түрікменстан делегациясы 

түрікмен-үндістан үкіметаралық комиссиясының сауда, экономикалық, ғылыми-

технологиялық ынтымақтастық бойынша кезекті отырысына қатысқан. Үндістан 

делегациясын Үндістанның сыртқы байланыстар министрі Сушма Сварадж басқарды.  

Тараптар энергетика, сауда, экономика, транспорт, азаматтық авиация, ақпараттық 

технологиялар, ғылым, мәдениет және білім беру салаларындағы қарым-қатынас 

мәселелерін талқылады.  

Қаржы, транспорт және мұнай-газ саласындағы министрліктерде де жекелеген 

кездесулер өтті. Аталған құзырлы органдардардың бәрінде ТАПИ-дің келешегін сөз 
еткен тараптар газ-құбыр жобасын жүзеге асырудың маңызына айрықша тоқталды.   

Бұған дейін түрікмен БАҚ-тары ТАПИ газ-құбырының ұзындығы 214 шақырымдық 

түрікмен учаскесінің құрылысы 2015 жылдың желтоқсанында басталғанын жазған 

болатын. Басқа учаскілерде зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. TAPI Pipeline Company 

Limited консорциумының көшбасшысы ретінде "Туркменгаз" мемлекеттік концерні 
акциялардың бақылаушы пакетін өзі иеленеді. Консорциум құрамында сондай-ақ, 

Ауған газ корпорациясы, пәкістандық Inter State Gas Systems (Private) Limited және 

үндістандық GAIL бар. 

Қуаты жылына 33 миллиард куб газ айдайтын газ-құбырының жалпы ұзындығы 1814 

километр, оның 774 километрі – Ауғанстан аймағынан, 826 километрі – Пәкістаннан 

Үндістанмен шекаралас Фазилка елді мекеніне дейін созылады.  
Үндістан аталған газ-құбыры арқылы түрікмен газын қолданушы негізгі экспортер 

саналады. Пәкістанның да өз мүдделері бар. ТАПИ жобасына қызығушылық зор 

болғанына қарамастан құрылысы бірқатар кедергілерге тап келуде. Атап айтқанда, кей 

учаскілерді қаржыландыру мәселесі мен газ-құбырының ауған аймағы әлі де шешілмей 

отыр. 
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ӨЗБЕКСТАН ЕЛШІЛІГІ АСТАНАҒА КӨШЕДІ 
Өткен аптада Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігі Астанадағы жаңа ғимаратқа 

көшетіні белгілі болды. Өзбекстан елшілігі әлі де Қазақстанның оңтүстік астанасы – 

Алматы қаласында қызмет көрсететін бірнеше дипмиссиялардың бірі болғанын айта 

кеткен жөн.  

Өзбекстан сыртқы істер министрінің орынбасары Саидикрам Ниязходжаев бастаған 

делегацияны Астанада Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Қайрат 

Әбдірахманов қабылдады.   

Қазақстан СІМ баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеге сәйкес, тараптар Қазақстан мен 

Өзбекстан арасындағы ынтымақтастықты дамытудың өзекті мәселелерін, сонын ішінде 

ағымдағы жылдың наурыз айында Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің 

Қазақстанға мемлекеттік сапарының қорытындылары бойынша қол жеткізілген екі ел 

көшбасшыларының уағдаластықтардың іске асыру барысын талқылады. Сонымен бірге 

тараптар Өзбекстан елшілігінің Алматыдан Астанаға көшуі жөнінде қабылданған шешім 

және дипломатиялық өкілдік ғимараты кешенінің құрылысын сөз етті.   
Бұл мәселе сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігінің құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
комитетінде, Қазақстан ІІМ миграция істері бойынша комитетінде және Астана 

әкімдігінде қарастырылды. 

Қазақстанға жұмыс сапары барысында өзбек делегациясы Астанада өтіп жатқан 

халықаралық ЭКСПО көрмесімен танысып, Өзбекстанның павильонына барды.  

Дайджестіміздің алдыңғы сандарында жазғанымыздай, Өзбекстан басшылығына Шавкат 

Мирзиеев келгелі көрші мемлекет саясатында айтарлықтай жаңа реформалар 

байқалады.  Ол реформалар Ташкенттің сыртқы және ішкі саясатынан көрініс табуда. 

Нәтижесінде, өзбек үкіметі көршілес орта азиялық мемлекеттермен ынтымақтастықты 

арттыруға көп көңіл бөле бастады.  

Осы тұрғыдан алғанда Өзбекстан дипмиссиясының Қазақстан астанасына көшуі пісіп 

жетілген мәселе. Осылайша, Өзбекстан елшілігі Алматыдан Астанаға көшетін болды.  
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  СОЛТҮСТІК КОРЕЯ МӘСЕЛЕСІ УШЫҒЫП БАРАДЫ 
КХДР басшылығының америкалық әскери базаларды шабуылдаймыз деп жүйелі 
жасалатын доқ көрсетулері мен Вашингтонның Пхеньянға зымырандық қару қолдану 

туралы жауап-мәлімдемелері бүгінде үйреншікті іске айналды. Дегенмен, өткен аптада 

өзара шабуыл жасау туралы мәлімдемелер қауіпті шекке жетіп, тараптар соғыс 

шиеленісінің алдында қалды.  

КХДР-дың ядролық бағдарламасы бүгінде әлемдік қауымдастық, әсіресе АҚШ үшін 

қауіпті тақырыпқа айналғаны мәлім. Алайда, бұған дейін АҚШ және оның серіктестері 
Корей түбегі мәселесінде тұрақты ахуалды қамтамасыз етіп келген. Солтүстік Корея 

басшысы да ұдайы саяси сипаттағы мәлімдемелерімен танылды. Ким Чэн Ынның әкесі 
де соған ұқсас мәлімдемелер жасайтын. .  

КХДР төңірегіндегі ахуал күш басымдығын көрсетуге тырысқан Д.Трамптың қатаң 

мәлімдемелерінен кейін ушығып кетті. Ауғанстанға тасталған бомбалар, сондай-ақ 

Сириядағы әскери базаларға жасалған зымырандық соққылар КХДР билігіне де қарсы 

бағытталған шаралар еді. Америка басшысы жағдай ушыққан кезде Кореяға да солай 

соққы жасап, күш қолдана алатынын көрсетті.  
Бірақ, Пхеньян керісінше, түрлі ракеталарды, оның ішінде құрлықаралық 

жарылғыштарды сынауды жиілетті. Жағдай әсіресе, 15-ші тамызда ушықты. КХДР 

басшысы Ким Чен Ын ел әскеріне кез-келген уақытта соққы жасауға әзір болуға 
бұйрық берді. Ким Чен Ын Гуам аралы бағытында зымыран қолдану жоспарымен 

танысты деп хабарланды. Рейтер агенттігі Ким Чен Ынның «АҚШ дұрыс шешім 

қабылдап, Корей түбегіндегі шиеленісті басып, қауіпті әскери қақтығыстың алдын 

алуға дайын екенін іс жүзінде көрсетуі тиіс» деген мәлімдемесімен бөлісті.   
Қазір ахуал біраз тұрақталды. Десе де, Солтүстік Кореяның ядролық қару жасау 

бағдарламасы әлі де алаңдаушылық тудырады. Айта кетерлігі, Солтүстік Корея 

тақырыбы өткен апталардың ақпарат кеңістігінде сириялық дағдарысты басып озған 

өзекті тақырыптың біріне айналды.   
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МОҢҒОЛИЯДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДАЛА СЕМИНАРЫ ӨТТІ 
Моңғолияның Кентай аймағы Дэлгэрхаан сұмынында Түркі академиясы 

халықаралық ұйымы (TWESCO) мен Моңғолия Ұлттық музейінің қолдауымен 

ұйымдастырған «Кентайдан Ұлытауға дейін: тарихи жадының жаңғыруы» атты ІІІ 
халықаралық экспедиция аясында халықаралық дала семинары өтті. 
Ғылыми шараға Академия басшысы Дархан Қыдырәлі, Моңғолия Ұлттық музей 

директоры Д.Сүхбаатар бастаған көрнекті тарихшы, археолог және 

түркітанушы ғалымдар мен екі елдің белді бұқаралық ақпарат құралдарының 

өкілдері қатысты.  

Халықаралық эскпедиция мүшелері семинар алдын Шыңғыс ханның туған жері - 
Бурхан Халдун тауына шықты.  Экспедициялық топ осы аймақтағы Хаяа Худаг 

және Гүнбүрд көне түркі ғұрыптық кешендеріне археологиялық қазба 

жұмыстарын жүргізіп, жан-жақты зерттейді деп жоспарланған.  

Моңғолия жеріне осымен үшінші рет ұйымдастырылған бұл экспедиция 

Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында көтерілген қастерлі жерлер мен тарихи 

сананы жаңғыртуды мақсат тұтады. 

Айта кетерлігі, экспедицияға қатысушылар Моңғолия мен Қазақстандағы көне 

түркі тарихы үшін маңызды жерлерді жүріп өтеді. Осылайша Бурхан Халдун 

тауынан басталған экспедиция Ұлытаудағы Алаша хан, Жошы хан кесенесіне 

дейін жалғасатын болады. 
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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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