
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 30 (81) (11-17 қыркүйек) 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ӨЗБЕКСТАН 

САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

15-16 қыркүйек күндері Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

мемлекеттік сапармен Өзбекстанға барды. Өзбек басшысы Шавкат Мирзиеевпен болған 

кездесуде тараптар екіжақты ынтымақтастықтың сауда, өнеркәсіп, энергетика, транспорт 

пен логистика салалары бойынша өзекті мәселелерін талқылады. 

Мамандардың айтуы бойынша, соңғы жылда қазақ-өзбек қарым-қатынасы кең құлаш 

жайды. Шавкат Мирзиеев Елбасын әуежайдан өзі күтіп алды.  
Екіжақты кездеудің қорытындысы бойынша өткізген брифингте Нұрсұлтан Назарбаев 
жоғары деңгейдегі тұрақты кездесулер игі дәстүрге айналғанына тоқталып, Өзбекстанға 

жасаған осы сапарын тарихи сапар деп атады.   «Аз ғана мерзімде осымен алтыншы рет 

жүздесіп отырмыз. Бұл – біздің стратегиялық серіктестігіміздің, екіжақты қарым-

қатынастардың қарқынды дамуының жарқын мысалы», – деді Қазақстан президенті. 

Тараптардың айтуынша, соңғы айларда қол жеткізілген келісімдер көлік саласындағы 

байланыстарды нығайтуға, сондай-ақ өзара тауар айналымына оң ықпал еткенін атап өтті. 

Атап айтқанда, қазір Алматы мен Ташкент арасында аптасына екі рет «Тұлпар-Тальго» 

жүрдек пойызы қатынайды.  

Кездесулерде айтылғандай, кең ауқымды бағыттар бойынша екіжақты қатынастарды 

жандандыру қазақ-өзбек бизнес өкілдерінің өзара тауар айналымына оң ықпал еткен.  

Екіжақты кездесулерде су мәселесі мен Арал теңізінің жағдайына да кең көңіл бөлінді.  

Тараптар Арал теңізін құтқаруға арналған ортақ іс-шараларды жалғастыруға уағдаласты. 

Сонымен бірге, келіссөздер барысында өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті 

мәселелерге ерекше назар аударылды.  

Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиеев екі ел арасында мәдени-гуманитарлық 

байланыстарды дамытудың маңызды екенін айтты. Тараптар 2018 жылы Қазақстанда 

Өзбекстан жылын өткізуге келісті.  
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Өзбекстанда Қазақстан жылын өткізу де күн тәртібінде тұр. Осы бастамалар аясында 

бауырлас халықтардың жақындастығын одан әрі тереңдетуге септігін тигізетін түрлі іс-

шаралар өткізу жоспарланды.  
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев өз сөзінде Қазақстан Президентіне ниеттестігі 

үшін алғыс айтып, Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлтаралық және өңіраралық қақтығыстарды 

шешудегі бітімгершілік рөлін ерекше атап өтті.  

«Сіздің «Ғасырлар тоғысында» атты кітабыңыз өзбек тіліне аударылды. Мен Сізге сол 

кітапты ыстық ықыласпен көрсеткім келеді», – деді өзбек басшысы. 

Бұдан бөлек, өзбек президентінің жарлығымен Қазақстан президентіне орден табыс етілді. 

Жарлықта «Елдеріміз арасындағы дәстүрлі достық қарым-қатынас пен стратегиялық 

серіктестікті нығайтып, оны кеңейтуге, сондай-ақ бейбітшілік пен даму жолындағы 
халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қосқан зор үлесі үшін Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ел юрт хурматы» («Ел-жұрт 

құрметі») орденімен марапатталсын» делінген. 
Қазақстан басшысының Өзбекстан Республикасына мемлекеттік сапары аясында 
төмендегідей құжаттарға қол қойылды: 

1. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы мен 

«Узбекистонтемирйуллари» акционерлік қоғамы арасындағы ынтымақтастық туралы 

келісім; 

2. Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының әкімдігі мен Өзбекстан Республикасы 

Навои облысының хокимияты арасындағы сауда-экономикалық және мәдени-

гуманитарлық салалардағы өзара түсіністік туралы меморандум; 

3. Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мен Өзбекстан 

Республикасы Ташкент облысының хокимияты арасындағы сауда-экономикалық және 

мәдени-гуманитарлық салалардағы өзара түсіністік туралы меморандум; 

4. Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мен Өзбекстан 

Республикасы Сырдария облысының хокимияты арасындағы сауда-экономикалық және 

мәдени-гуманитарлық салалардағы өзара түсіністік туралы меморандум; 

5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Өзбекстан Республикасы Мемлекеттік 
кеден комитеті арасындағы контрабандамен және кеден заңнамаларының бұзылуымен 
күрес жүргізудегі ынтымақтастық туралы келісім; 

6. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметі арасындағы 

әскери-техникалық саладағы ынтымақтастық туралы келісім; 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметі арасындағы 
энергетика саласындағы ынтымақтастықтың бірқатар мәселелері туралы негіздемелік 
келісім; 

8. Су қатынастары саласындағы ынтымақтастық мәселелері жөніндегі жол картасы; 

9. Қазақстан-Өзбекстан мемлекеттік шекарасының өткізу пунктері мен автомобиль 

жолдарын қайта жөндеу және жаңғырту, сондай-ақ тиісті аумақты абаттандыру жөніндегі 

жол картасы; 

10. Қазақстан Республикасы Президенті мен Өзбекстан Республикасы Президентінің 

бірлескен мәлімдемесі. 
Жалпы алғанда Нұрсұлтан Назарбаевтың Өзбекстанға сапары өте сәтті өтті және тараптар 
барлық саладағы екіжақты ынтымақтастықты тереңдете түсуге құлықты екенін көрсетті. 

Жексенбі, 17-ші қыркүйек күні екі президент Азия ойындарының ашылу салтанатына 

қатысу үшін Түрікменстанға аттанып кетті. 
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ҚАЗАҚ-ТҮРІКМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ 

КЕҢЕЮДЕ 
 

17-ші қыркүйек күні Ашхабад қаласында Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердымұхамедовтің 

кездесуі өтті. Түрікменстанға жұмыс сапарымен барған Қазақстан басшысы жауынгерлік 

өнер түрлері бойынша жабық ғимаратта өтетін V Азия ойындарының салтанатты ашылу 

рәсіміне қатысты. 

Кездесу барысында Н.Назарбаев пен Г.Бердымухамедов траснпорт, су-энергетикалық 

кешені, сауда мәселелері сынды бірқатар тақырыптарды талқылады.   

Г.Бердымухамедов өз сөзінде екі ел арасындағы қарым-қатынастардың кеңейе түскенін 

атап өтті. Бұл беделді халықаралық құрылымдар, әсіресе БҰҰ шеңберінде тығыз 

байланыстар орнатуға, сонымен бірге жаһандық және аймақтық мәселелерде өзара 

келісімге келуге жақсы алғышарт болатынын да айтты.  

Өз кезегінде Н.Назарбаев ресми Ашхабадтың су-экологиялық мәселелерді шешудегі 

бастамаларына, оның ішінде Халықаралық Аралды құтқару қорының төрағасы ретінде 

Түрікменстан тарапы атқарып жатқан іргелі істерге жоғары баға берді.  

«Мен Сізді осы Азия ойындарының өтуімен құттықтаймын. Көптеген спорт нысандары 

салынды, алдағы уақытта олар халықтың игілігіне қызмет ететін болады. Мұндай іс-

шаралар арқылы Түрікменстанның әлемге танымалдығы арта түседі. Биыл Қазақстан да 

ауқымды спорт сайысын – 28-ші Дүниежүзілік қысқы универсиаданы өткізді. Жалпы, біздің 

өңірде ірі халықаралық іс-шараларды өткізу өте маңызды», – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

«Бұл – Орталық Азия өңірінің барлық елдеріне ортақ мереке. Бұл – біздің ниеттестігіміз бен 

ауызбіршілігіміздің көрсеткіші. Осы ойындарға 64 елдің өкілдері қатысып отыр, сондай-ақ 

Біріккен Ұлттар Ұйымының өтініші бойынша 65-ші ел ретінде босқындардан тұратын 

құрама қатысуда. Олар осы ойындардың туын ұстап сынға түседі, – деді Гурбангулы 

Бердімұхамедов. Түрікменстан көшбасшысы Астанадағы халықаралық «ЭКСПО-2017» 
мамандандырылған көрмесінің жоғары деңгейде ұйымдастырылғаны өзіне ұмытылмас 

әсер қалдырғанын ерекше атап өтті. Жалпы алғанда, сапар барысында күн тәртібінде  
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ерекше басымдық берілген мәселе көлік саласындағы ынтымақтастық болды. Тараптар 

Қазақстан-Түрікменстан-Иран бағытында салынған теміржол магистралі заманауи көлік 

инфрақұрылымын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын, бұл өз кезегінде Орталық 
Азия елдері мен көршілес аймақтар арасындағы экономикалық және сауда 

ынтымақтастығын жаңа, сапалы деңгейге көтеретінін айтты.  

Тараптар, сонымен бірге жолаушылар тасымалы саласында ынтымақтастық орнату 

жөніндегі жоспарларымен бөлісті. Атап айтқанда, Қазақстан мен Түрікменстанды 

байланыстыратын қосымша автомобиль магистральдерін ашу мәселесі талқыланды.  
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АШХАБАДТА АЗИЯ ОЙЫНДАРЫ БАСТАЛДЫ 

 

15-ші қыркүйек күні Ашхабадта Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердымұхамедов, 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев пен 

өзге де бірқатар мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының, халықаралық ұйымдар 
жетекшілері мен құрметті қонақтардың қатысуымен жауынгерлік өнер түрлері бойынша 

жабық ғимаратта өтетін V Азия ойындарының ашылу рәсімі өтті. 

Түрікмен БАҚ-тары хабарлағандай, ашылу салтанаты бұрын-соңды сахнада қойылған 

музыкалық қойылымдардың ұзағы болған, яғни 200 музыкант 2 сағат бойы өнер көрсеткен.  

Қойылымға қатысушылар 7000-нан астам ерекше костюмдер киіп, арнайы топ дайындап 

шыққан 75000 қайталанбас өнер өрнегін көрсетті.  

Салтанатты шара арнайы құрылған спорт кешенінде өтті. Сахнада елдің тарихына сапар 

жасайтын қойылымнан тұрды.  

Қайталанбас қойылыммен бастау алған спорт додасы 12 күнге жалғасты. Түрікмен 

баспасөзі жазуына қарағанда, Азия ойындарының тарихында тұңғыш рет шеруге 64 

мемлекеттің спортшылары қатысқан.   

Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс бағдарламасына спорттың 21 түрі енгізілген. 

Сайыстар жеңіл атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, футзал, теннис, тректегі веложарыс, 50 

метрлік бассейінде жүзу, конкур, спорттық би, боулинг, бильярд, шахмат, тай боксы, 

тхэквондо (WTF), кикбоксинг, самбо, джиу-джитсу, күрес, белдесу, грек-рим күресі, еркін 

күрес, түрікмен ұлттық күресі бойынша өткен.  
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АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ РЕСЕЙГЕ БАРДЫ 
 

Қырғыз Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев 14-ші қыркүйек күні жұмыс 

сапарымен Ресей Федерациясына барды. Қырғызстан мен Ресей басшылары сапара 

аясында Сочи қаласында кездесу өткізді. Кездесуде екі тараптың ЕАЭО шеңберінде 

екіжақты ынтымақтастық мәселелері талқыланды.  
Қырғызстан президентін қарсы алған Владимир Путин екі мемлекеттің өзекті мәселелерін 

талқылауға мүмкіндік туғанына қуанышты екенін айтқан.  

Ресей көшбасшысы кездесулердің жүйелі түрде өтіп тұратынын, мұның екі ел арасындағы 

арта түскен қарым-қатынасты бекітуге, сондай-ақ сауда айналымын арттыруға оң әсер 

ететінін тілге тиек еткен.   

Владимир Путиннің айтуынша, Қырғызстанның Еуразиялық одаққа мүшелікке өтуімен 
бірге ұжым ішіндегі өзге де әріптестер арасындағы экономикалық байланыстар жаңғыра 
түскен.  

Өз кезегінде Алмазбек Атамбаев та кездесуге қуанғанын, кез-келген кездесудің өзара 

байланыстарды бір пысықтауға мүмкіндік екенін айтты. Осының алдында Мәскеуде өткен 
кездесуде көтерілген мигранттардың көлік жүргізу құқығы туралы өзекті мәселе де 
шешімін тапқанына ризашылық білдірді. Президенттік мерзімінің соңына дейін шешуін 
таппаған бірқатар мәселелерді реттеуге тырысатынын жеткізген Атамбаев желтоқсан 
айының соңына дейін әлі бірнеше рет кездесуге мүмкіндік барына қуанатынын айтқан.   

Десе де, сарапшылардың пікірінше, кездесудің негізгі тақырыбы – биыл, 15-ші қазанда 

Қырғызстанда өтетін президент сайлауы болған. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, 

Мәскеуге Аьамбаев курсының сақталғаны тиімді көрінеді.  
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«АСТАНА ПРОЦЕСІ» ЖАЛҒАСУДА  
Өткен аптада Астанада Сирия мәселесіне арналған келіссөздер аяқталды. Асана кездесуіне 

процесске қатысатын барлық тараптар келді. Атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының Сирия 

жөніндегі арнайы Елшісі Стаффан де Мистура, кепіл елдер — Түркия, Иран, Ресей, сонымен қатар, 

Иордания және АҚШ делегациясы қатысты. Бұдан бөлек, келіссөздерге әскери оппозицияның 24 

өкілі қатысты. 
Келіссөздер аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Қайрат 

Әбдірахманов жиналғандардың назарына Кепілдік беруші елдер - Иран, Ресей және Түркияның 

Бірлескен мәлімдемесінің мәтінін ұсынды. БАҚ хабарына сәйкес, мәлімдеме 14 бөлімнен тұрады. 

Жанжалдағы тараптар арасындағы келеңсіз оқиғалар мен қақтығыстардың алдын алу үшін Иран, 

Ресей және Түркия 8 қыркүйекте Анкарада келісілген карталар негізінде және деэскалация 
бойынша Бірлескен жұмыс тобы әзірлеген мандатқа сәйкес Идлиб провинциясында және көршілес 

провинциялардың кейбір бөліктерінде (Латакия, Хама және Алеппо) уақытша бақылау күштерін 

орналастыруда. Тараптардың келіскніндей, деэскалация аймақтарын және қауіпсіздік аймақтарын 

құру уақытша шара болып табылады, оның ұзақтығы кепілдік берушілердің мәмілесінің негізінде 

автоматты түрде ұзартумен бастапқыда 6 ай болады. 

Сонымен бірге, құжатқа сәйкес деэскалацияны бақылау күштерінің әрекеттерін келісу үшін Иран-

Ресей- Түркия бірлескен үйлестіру орталығы құрылуда. Кепілдік беруші елдер деэскалация 
аймақтардың қызметі басталғанының нәтижесінде терроризмге қарсы күресте ілгерілеу болғанын 

атап өтті.  
Астана процесі аясындағы келесі кездесуді ағымдағы жылдың қазан айының соңында өткізу 

туралы шешім қабылданды. 

Жалпы алғанда, сарапшылардың пікірінше, Астана процесі нәтижелігін көрсетуде. Қатысушылар 
соғыс қимылдарын тоқтатуды нығайту үшін Астанада басталған бұл үдеріс Біріккен Ұлттар 

Ұйымының қолдауымен алдағы Женевадағы келіссөздерге оң әсерін тигізетініне сенімді.  

Қазақстандағы бейбіт келіссөздер 2017 жылдың қаңтар айының соңында өткенін естеріңізге 

саламыз. Жаңа алаң 2016 жылдың соңына таяу нәтижесіздігін байқатқан Женева процесін 

толықтыруға арналған болатын. Астана процесінің ең бірінші нәтижесі  - алғаш рет қарсылас 

тараптарды бір келіссөздер үстеліне отыруға көндіре алды.   
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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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