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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАН БҰҰ ҚК-ІН РЕФОРМАЛАУДЫ ҰСЫНДЫ 

 

Қазақстан Республикасы БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретіндегі 

қызметін жалғастыруда. Белгілі болғандай, Қазақстан қазірдің өзінде БҰҰ ҚК бойынша 

бірнеше бағытта белсенді жұмыс жасауда. 

Есептік кезеңде ҚР сыртқы саясат ведомствосының басшысы Қайрат Әбдірахманов БҰҰ 

ҚК-ін реформалауды ұсынды. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан БҰҰ ҚК құрамын «сан 

және сапа» жағынан кеңейтуді, оның жұмыс тәсілдерін жетілдіруді, сондай-ақ БҰҰ Бас 

ассамблеясымен өзара байланыстарды нығайтуды ұсынып отыр.  

Қ.Әбдірахмановтың пікірінше, «бұл Қауіпсіздік кеңесі жұмысының ашықтығын 

ұлғайтып, әлемнің мүдделі аймақтарының қызығушылықтары мен мұң-

мұқтаждықтарына негізделген шешімдерінің тиімділігін арттырар еді». Қазақстан СІМ 

басшысы сөзіне сәйкес, Астана БҰҰ мүшелері көпшілігінің БҰҰ ҚК «бұдан былай 

әлемнің қажеттілігін атқара алмайды» деген пікіріне қосылады. 

ҚР сыртқы істер министрі сондай-ақ, ұстанымдарды келістіру қиындығына қарамастан, 

«Қауіпсіздік кеңесінің жаңа кейпі қандай болса да, ол оған БҰҰ Жарғысымен жүктелген 

міндеттерді атқарғанда, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке басты жауапкершілікті 

өзіне алып белсенді және тиімді жұмыс істеу керектігінің пайымы бар» деді.  

Қазақстан СІМ басшысының пікірінше, БҰҰ ҚК реформасын ұйымға мүше елдердің 

барлығының талаптарын ескере отырып жүзеге асыру керек. Нәтижесінде Қ. 

Әбдірахманов реформа бойынша келіссөздердің даму қарқыны «басым күшке ие болуды 

көздеген ҚК тұрақты бес мүшесінің қызығушылықтарына байланысты» деп топшылап 

отыр. Әңгіме Ресей, АҚШ, ҚХР, Ұлыбритания және Франция туралы. Өйткені, осы бес 

мемлекет вето құқығына ие.  

Қазір БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне «вето құқығына» ие бес тұрақты (Ресей, АҚШ, КХР, 

Ұлыбритания, Франция) және 10 тұрақты емес мүше кіретіні белгілі. 
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ЖАҢА КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР БОЛДЫ 

 

Өткен аптада президенттік сайлау дайындығының ақтық кезеңіне жетуіне орай 

Қырғызстанда кадрлық өзгерістер болды. «Кабар» қырғыз ақпарат агенттігінің 

хабарлауынша, Қырғызстан премьер-министрі Сооранбай Жээнбеков қызметінен кеткен. 

Өзінің мәлімдемесінде бұрынғы премьер: «Мен президенттікке үміткер болғандықтан, 

қызметімнен кеттім. Бұл лауазымды иеленуге моральдық құқығым жоқ. Бүгін түстен 

кейін қызметтен кететінім туралы Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевтың атына 

өтініш жазуға ниеттімін»,-деген. 

Бұдан кейін Қырғызстанда кенеттен бос қалған орынға кімнің отыратындығы 

төңірегінде талқылаулар басталды. Көп күттірмей, 24-ші тамызда қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес, Қырғызстан Республикасы Парламенті коалициялық көпшілігі 

кезектен тыс сессия барысында Сапар Исаковты премьер орнына ұсынды. Белгілі 

болғандай, С.Исаков қазірге дейін Президент әкімшілігі басшысы лауазымын атқарып 

келген, жас болғанына қарамастан (40 жас) Қырғызстанның ең танымал және белсенді 

саясаткерлерінің бірі. 25-ші тамызда С.Исаковтың кандидатурасын Қырғызстан 

Парламент Комитеті қолдады.   

Хабарланғандай, С.Исаков бірінші кезекте жасақталып жатқан министрлер кабинетіне 

жаңа кадрларды ұсынды. Нақтылайтын болсақ, С.Исаков ұсынған үкіметтің жаңа 

құрамына сәйкес, бірінші вице-премьер лауазымына Ұлттық банк басшысы Толкунбек 

Әбдіғұлов, күш жағына жауап беретін вице-премьерлікке Қауіпсіздік кеңес басшысы 

Темір Жұмақадыров, экономикалық мәселелер бойынша вице-премьерлікке Дүйшенбек 

Зилалиев ұсынылды. Жалпы, Қырғызстанның жаңа Үкімет құрамында қырғыз 

мемаппаратындағы басқа орындардан ауыстырылған 8 жаңа кадр жұмыс істейтін болады.  

Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстан президенті сайлауы 15-ші қазанға белгіленді. 

Президенттікке үміткерлер анықталып қойды. Ертеректе хабарланғандай, премьерліктен 

кеткен С.Жээнбеков өз кандидатурасын ҚСДП партиясы атынан ұсынып отыр.  
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ӨЗБЕК-ОРЫС КЕЛІССӨЗДЕРІ ӨТТІ  

 
23-ші тамызда Ресейдің бірінші вице-премьері Игорь Шувалов Өзбекстанға жұмыс сапарымен 

барды. Өзбекстан ұлттық ақпарат агенттігі хабарлағандай, Өзбекстан президенті Ш.Мирзиеев 

И.Шуваловты Ташкентте қабылдады. Кездесу барысында екі ел арасындағы тәжірибелі 

ынтымақтастықты дамыту, иневестициялық жобаларды жылдамдату, жоғарғы технологиялық 

салаларда болашағы бар бағдарламаларды жүзеге асыру мәселелері қарастырылды. 

Ш.Мирзиеев өз сөзінде бүгінде екіжақты қатынастардың қалыпты дамуы байқалатындығын 

атап өтті. Өзара сауда көлемі тұрақты артуда – бұл жылдың алғашқы жеті айында сауда 

айналымы 14 пайызға өсіп 2,6 миллиард доллардан асты. Шілдеден бастап өзбек көкеністерін 

Ресей нарығына жеткізетін «жасыл дәліз» толыққанды жұмыс істей бастады.  

И.Шуваловтың мәлімдемесі бойынша Ресей мен Өзбекстан қазіргі кезеңде бірқатар ірі 

жобаларды іске асыруда. Олардың ішінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және 

көмірсутек шикізатын өндіру көлемін арттыратын болашағы бар кен орындарын игеру, 

Кандым газ қайта өңдеу және Жизақ мұнай қайта өңдеу зауыттары құрылысы, сала 

кәсіпорындарын жаңарту, газ және мұнай жеткізу саласы бойынша мұнайгаз кешенінде ірі 
жобалар бар.  

Металл өндіруде мыс байыту кешені мен Ташкентте металлургиялық зауыт тұрғызуды 

қамтитын Ешлік-1 кен орнын игеру бойынша жобаларды жүзеге асыру басталды.  

Көлік құрастыру, автомобиль, электр-техникалық, химиялық, фармацевтикалық, тоқыма, 

тамақ өнеркәсібінде, туризм саласында және көптеген басқа бағыттар бойынша, оның ішінде 

кіші бизнес субъектілерін тартумен қатар, екі ел аймақтары деңгейіндегі ынтымақтастық 

кеңеюде. 

Жалпы алғанда, бүгін Өзбекстанда Ресей капиталы қатысқан бір мыңдай кәсіпорын бар, 

Ресейдің 60 компания өкілдері аккредиттелген. 

Игорь Шувалов Ресейдің Өзбекстанмен стратегиялық әріптес және одақтас сипатындағы 

ынтымақтастығын дамытуға дайын екендігін білдірді. 
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Г.БЕРДЫМҰХАМЕДОВ АРМЕНИЯҒА БАРДЫ  
23-24 тамызда Г.Бердымұхамедов Арменияға ресми сапармен барды. Түрікмен БАҚ-тары 

хабарлағандай, сапар екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар орнауының 25 

жылдығына орайластырылған.  

Келіссөздердің бас тақырыбы сауда-экономикалық ынтымақтастық болды. 

 «Бұл жылдар ішінде Түрікменстан мен Армения арасында көп жұмыс жасалды. Халықаралық 

саяси, сауда-экономикалық аренадағы сияқты мәдени, гуманитарлық байланыстар 

қалыптастырылған. Армения Түрікменстанды бейтарап ел ретінде халықаралық бастамаларын 

үнемі қолдайды», - деп мәлімдеді Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердымұхамедов. 

Екіжақты кездесулер қорытындылары бойынша тараптар көптеген құжаттарға қол қойды. 

Жекелеп айтсақ, армян тарабы түрікмен кәсіпкерлеріне Иран шекарасында құрылған еркін 

экономикалық аймақта жаңа жобалар жасауды ұсынды. 

 «Біз күш біріктіре отырып заманауи өндіріс, жаңа жұмыс орындарына, ұлттық 

экономикалардың дамуына әкелетін кең көлемді жобаларды жүзеге асыра алатынымызға 

сенімдімін. Әңгімеміз барысында президент мырза миллиондық емес, миллиардтық 

жобаларды атап өтті. Бұл бізді қуантады», - деді Армения президенті Серж Саргсян.  

Негізгі қол жеткізілген келісімдердің бірі Ашхабат пен Ереван арасында тікелей әуе рейстерін 

ашу мүмкіндігі болды. «Экономика, туризм және бұдан арғы біздің елдеріміз азаматтары 

арасындағы байланыстарды кеңейтуге келгенде біздің астаналарымыз арасында тікелей әуе 

рейсін ашу мәселесі қозғалды. Бұл тұрғыдан алғанда біз түрікмен достарымызға Арменияда 

жүзеге асырылып жатқан «ашық аспан» саясаты қарастыратын барлық артықшылықтарды 

ұсынуға әзірміз», - деп мәлімдеді Армения президенті С.Саргсян. 

Қол қойылған құжаттар арасында сондай-ақ, Армения Орталық банкі Қаржы орталығы мен 

Түрікменстан Қаржы министрлігі арасында ақша аудару мен терроризмді қаржыландыру 

мәселелері бойынша барлау мәліметтерімен алмасу саласындағы келісім; Армения СІМ 

дипломатиялық мектебі мен Түрікменстан СІМ Халықаралық қатынастар институты 

арасындағы Ынтымақтастық туралы меморандум бар. Сонымен қатар, екі елдің сыртқы саясат 

мекемелері 2018-2019 жж. Ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды. 
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TWESCO-НЫҢ БЕЛСЕНДІ ЖҰМЫСЫ БАҒАЛАНДЫ 

Өткен аптада Түркі академиясы халықаралық ұйымының (TWESCO) басшысы Дархан 

Қыдырәлі Астана қаласында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Қайрат 

Әбдірахмановпен кездесті. 

Екіжақты кездесуде Д.Қыдырәлі Академияның жүзеге асырып жатқан іргелі жобалары мен 

келешек жоспарлары жөнінде хабардар етті. Оның ішінде, осы тамыз айында Моңғолияда 

басталған «Кентайдан Ұлытауға дейін: тарихи жадының жаңғыруы» атты ІІІ халықаралық 

экспедиция туралы әңгімелеп берді. Атап айтқанда, Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында көтерілген қастерлі 

жерлер мен тарихи сананы жаңғыртуды мақсат тұтатын экспедицияның маршруты мен 

ғылыми құндылығы жөнінде кеңінен баяндады. 

Өз кезегінде TWESCO қызметін жоғары бағалаған министр Қ.Әбдірахманов Академия 

басшысын «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл» мерекелік 

медалімен марапаттады. Бұдан бөлек, министр Д.Қыдырәліге «Қазақстанның сыртқы саяси 

бағытын жүзеге асыруға қосқан үлесі және кәсіби мереке – Дипломатиялық қызмет күніне 

орай» ҚР СІМ Құрмет грамотасын табыстады. 

Сонымен қатар, өткен аптада Академия басшысы Дархан Қыдырәлі Мажарстан Президентінің 

№321/2017 (VIII.22) марапат табыс ету туралы жарлығына сәйкес Мажарстанның офицерлік 
крест орденімен марапатталды. 

Қазақстан Республикасының Мажарстандағы Елшілігінің хабарламасында айтылғандай, бұл 

орден Қазақстан Республикасы мен Мажарстан арасындағы ғылыми және мәдени қарым-

қатынастарды нығайтуға, сондай-ақ танымал түркітанушы Иштван Қоңыр Мандокидің құнды 

еңбегін сақтауға қосқан үлесі үшін Мажарстан Премьер-министрінің ұсынуымен 

тағайындалған. 
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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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