
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 31 (82) (20 қыркүйек – 1 қазан) 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 БҰҰ БАС АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 72-ШІ СЕССИЯСЫНЫҢ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
Өткен аптада Нью-Йорк қаласында БҰҰ Бас Ассамблеясының кезекті, 72-ші сессиясы өтті. 

Айтулы жиынға жүзден астам мемлекет және үкімет басшылары, сонымен бірге сыртқы 

істер министрлері мен делегациялар басшылары, оның ішінде Орталық Азия мемлекеттері 

түгел қатысты. Атап айтқанда, Өзбекстан мемлекет басшысы Ш.Мирзиеев, Тәжікстан 

президенті Э.Рахмон, Қазақстан сыртқы істер минисрі Қ.Әбдірахманов, Қырғызстан мен 

Түрікменстан СІМ деңгейінде болды.   

Сессия барысында бүгінгі халықаралық күн тәртібінде тұрған ең көкейтесті мәселелер 

қарастырылды. БҰҰ Бас Ассамблеясының 72-ші сессиясының төрағасы  Мирослав Лайчак 

айтқандай, қарбалас апта болды.  Ұйым трибунасынан 196 баяндама оқылды. 11 жылда 

алғаш рет Бас Ассамблея пікірталасында барлық мүше-мемлекеттер мен бақылаушы 

мемлекеттердің өкілдері сөйледі. Төрағаның айтуынша, барлық дерлік мемлекет өкілдері 

қақтығыстардың алдын алу, адам құқықтарын қорғау мен босқындар мен мигранттарды 

қорғаудың халықаралық жүйесін күшейтуге үндеген.  

Саяси пікірталас аяқталғаннан кейін Бас Ассамблея мәселелердің негізгі бөлімін 6 

комитетке таратып береді. Бірінші комитет қарусыздандыру мен халықаралық қауіпсіздік 

мәселелерін, екінші комитет экономмикалық және қаржы мәселелерін қарастырады. 

Үшінші комитет еншісіне әлеуметтік және гуманитарлық тақырып тиеді. Төртінші комитет 

арнайы саяси мәселелерді реттеумен айналысады.  

Бесінші комитет әкімшілік және бюджеттік мәселелерді, ал алтыншы комитет 

халықаралық құқық мәселелерін қарастырады.  
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АҚШ МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫСЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ  

ЖЕТІСТІКТЕРІН АТАП ӨТТІ  
Америка Құрама Штаттарының бастамасы бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі жаппай 

қырып-жою қаруын таратпау және оларды жеткізу жүйелерін тарату қаупі тақырыбы 

бойынша министрлер деңгейінде кездесу өтті. Күн тәртібінде БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 

қару-жарақтың таратылуын болдырмау туралы шешімдерін қолдану жолдарын талқылау 

болды. 

ҚР СІМ таратқан хабарға сәйкес, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон өзінің 

ауқымды баяндамасында жаһандық қарусыздану мен таратпау үдерісіндегі Қазақстанның 

рөліне бөлек назар аударды. Атап айтқанда, ол ядролық қарудан бас тартқан еліміз 

даналықтың айрықша үлгісі болып табылатынын атап өтті. Қазақстан бұрынғы кеңестік 

қаруларды және ядролық технологияларды өз аумағынан алып тастады және ядролық емес 

мемлекет ретінде Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылды.  

Қазақстан басшылығының батыл шешімі ядролық қарудың, оның құрамдас бөліктерінің, 

ядролық материалдардың және қос мақсатты технологиялардың зиянкестердің қолына 

түсу қаупін едәуір қысқартты деп Р. Тиллерсон атап өтті. Оның пікірінше, ядролық қару 

басқа елдермен қарым-қатынастарды қиындатып, есептен жаңылысу, апаттар немесе 

тарату қаупін тудырады. Мемлекеттік хатшы Қазақстанның әрекеті елді халықтар 

қауымдастығына тарту үдерісінде маңызды қадам болды деп атап өтті. Ядролық қарудан 

құтылудың нәтижесінде әлем Қазақстанды ядролық агрессорға айналуы мүмкін 

«аластатылған» мемлекет ретінде қарастырмайды. Ол өзінің ядролық көршілері – Ресей 

мен Қытайдың дұшпанына да айналған жоқ.  

«Бүгін Қазақстан көршілерімен тату-бейбіт өмір сүруде. Ол берік сауда қатынастарын 

дамытуда. Биыл елімізде ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі өтіп, ол 

болашақтың энергия көздерін және бүкіл әлемнің қатысушыларына Қазақстанның 

инвестициялық мүмкіндіктерін көрсетті.  
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Бұл өңірлік және халықаралық бейбітшілік пен өркендеуге елеулі үлес қосып отырған 

заманауи мемлекет. Қазақстан өзінің шешімінен тек пайда көрді»,- деді ол. 

«Бұрынғы кәсіби қызметімде Президент Нұрсұлтан Назарбаевпен бірнеше рет кездестім 

және оған осы шешім туралы сұрақ қоюма мүмкіндік болды. Ол маған бұл шешімге 

ешқашан өкінбейтінін және күндердің бірінде бұл жоба жас еліміз үшін жасаған ең зор 

жақсылығы екенін айтқан», - деді Р. Тиллерсон.  

АҚШ Мемлекеттік хатшысының сөзінен екі нәрсе айқын болды. Біріншіден, әлемдік 

қауымдастық Қазақстанның Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылған батыл 

қадамды, сонымен бірге, бейбіт жолмен ядролық қарудан тас тартып қана қоймай, 

теңшелген, байыпты, бейбіт сыртқы саясат ұстануын өте жоғары бағалайды. бағалайды.  

Екіншіден, АҚШ бастаған әлемдік қауымдастық жаһандық деңгейде антиядролық саясат 

жүргізудегі Қазақстан тәжірибесін алуға әзірлігін көрсетті. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ РЕСЕЙ САПАРЫ   

29-30 қыркүйек күндері Қырғызстан премьер-министрі Сапар Ысқақов ресми сапармен 

Ресейде болды. Сапар аясында премьер-министр ресейлік әріптесі Д.Медведев пен 

Мемлекеттік Дума төрағасы В.Володинмен кездесті.  

Кездесуде тараптар екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және 

энергетикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Әсіресе, Еуразиялық 

экономикалық одақ шеңберіндегі қарым-қатынасты арттыруға көңіл бөлінді.  

Дмитрий Медведев ЕАЭО аясындағы байланыстарды тереңдетуге үмітті екенін айтты. 

Ысқақовты премьер-министр болып сайлануымен құттықтаған Медведев әріптесіне 

жауапты да ауыр қызметте табыс тілеп, соңғы кезде Қырғызстан ұстанған саяси бағыттың 

сақталуына тілектестік білдірді. «Бұл бағыт Ресей Федерациясымен жан-жақты 

байланысты дамытып, арттыруға арналған», - деді Ресей премьер-министрі. 

Өз кезегінде, С.Ысқақов бүгінгі қырғыз-ресей қарым-қатынасының бұрынғыдан сапалы әрі 

жоғары дәрежеге жеткенін айтты. «Екіжақты ынтымақтастығымыз шынайы стратегиялық 

және сенімді әріптестік бағытта дамып келе жатқанын нық сеніммен айта аламыз», - деді 

С.Ысқақов.  

В.Володинмен өткен келіссөздерді С.Ысқақов ЕАЭО аясындағы екіжақты 

байланыстардағы, оның ішінде ТМД шеңберінде парламентаралық ынтымақтастықтың оң 

серпін алғанын атап өтті.  Ортақ кәсіпорындардың жұмысы жолға қойылғаны, 

шығарылатын өнімдердің сапасы артқаны туралы да айтылды. « 

Қырғызстан Үкіметі аппаратының баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл 1991 жылдан бергі 

жаңа тарихи кезеңде қырғыз премьер-министрінің Ресейге алғашқы ресми сапары екен.  

Бұған дейін тек жұмыс сапарларымен барған. Сонымен бірге, бұл Сапар Ысқақовтың жаңа 

лауазымдағы тұңғыш сапары.  
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НЬЮ-ЙОРКТЕ С5+1 ФОРМАТЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУ ӨТТІ 
 

БҰҰ Бас Ассамблеясының сессиясы шеңберінде Орталық Азия елдері үшін маңызды 

кездесу өтті. Нью-Йоркте Орталық Азия мемлекеттерінің сыртық істер министрлері мен 

АҚШ мемлекеттік хатшысының қатысуымен С5+1 форматындағы кездесу өтті. 

Орталық Азия мемлекеттерін мен АҚШтың сыртқы саяси ведомстволарының басшылары 

кездесуде экономика, экология және қауіпсіздік мәселелерін талқылады.  

Тараптар аймақтағы ынтымақтастықты дамытуға қатысты бірлескен шаралар ретін де 

қарастырды. Сонымен бірге, қатысушылар Ауғанстандағы жағдайды талқылап, емлекетті 

аймақтық процесстерге араластырудың жолдары жөнінде пікір алмасты.  

Алты мемлекеттік СІМ басшылары сонымен қатар, ортақ мүдделі тақырыптарды қозғады. 

C5+1 форматы 2015 жылы құрылғанын естеріңізге салайық. Содан бері бұл форматта 2 

кездесу өтті. Соңғы рет Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлері мен АҚШ-тың 

бұрынғы мемлекеттік хатшысы Д.Керри Гамбургте өткен ЕҚЫҰ саммиті аясында 

кездескен.    

АҚШ билігі ауысқан соң С5+1 форматындағы кездесулердің жалғасып-жалғаспайтыны 

белгісіз болды. Көп мамандар Д.Трамп Х.Клинтонның бастамасымен құрылған жобаны 

қолдамауы мүмкін деген болжамдар айтқан.  

Дегенмен, Трамп әкімшілігі бұл форматты жалғастыру туралы шешім қабылдады. Нью-

Йоркте өткен кездесу Америка тарапынан ұйымдастырылды. Р.Тиллерсон кездесуде 

сөйлеген сөзінде АҚШ-тың С5+1 кездесулерін құптайтынын, сондай-ақ орталық Азия 

елдерімен қарым-қатынасты тереңдетуге мүдделі екенін білдірді.  
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ОРТАҚ ТҮРКІ ТАРИХЫ ОҚУЛЫҒЫ МАҚҰЛДАНДЫ 

 

Өткен аптада Астана қаласындағы Түркі академиясы халықаралық ұйымында (TWESCO) 

Академия әзірлеген XV ғасырға дейінгі «Ортақ түркі тарихы» оқулығының соңғы жобасын 

талқылауға арналған сарапшылар жиынының  қорытынды отырысы өтті.  

Жиында Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер – Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан мен 

Түркияның Білім және ғылым министрліктерінің өкілдері, Түркі кеңесі мен Халықаралық 

Түркі академиясының сарапшылары, сондай-ақ тарихшы ғалымдар болды. 

Арнайы жұмыс тобына кірген сарапшылар Академияда 3 күн бойы (25-27 қыркүйек) 

аталған оқулықтың жобасын жан-жақты талқылап, қажетті түзетулер енгізу арқылы 

мазмұнын толықтырды. Талқылауға қатысқан мамандар Түркітілдес елдер Білім 

министрлерінің IV жиынында қабылданған шешімдерді негізге алған. 

Академия басшысы Дархан Қыдырәлінің модераторлығымен өткен жиында тараптар 

«Ортақ түркі тарихы» оқулығының соңғы жобасын мақұлдады.  

Орта мектептердің 8-ші сынып оқушыларына арналған оқулық ежелгі дәуірден XV ғасырға 

дейінгі аралықты қамтиды және 7 бөлімнен тұрады. 

Жұмыс тобының қорытындысы бойынша арнайы Хаттама қабылданды. Ол хаттамаға 

сәйкес, оқулық жобасы 2018 жылдың наурыз айында Қырғызстанда өтеді деп 

жоспарланған Түркі кеңесі Мемлекет Басшыларының VI Саммитіне ұсынылатын болады. 

Айта кету керек, жиынға қатысушылар XV ғасырға дейінгі «Ортақ түркі тарихы» 

оқулығын әзірлеп, халықаралық сарапшылар талқысына ұсынған Түркі Академиясының 

жұмысын жоғары бағалады. 

 

 

 

 

 

6 



 

ВЕНГРИЯ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНА БАҚЫЛАУШЫ 
МӘРТЕБЕСІН АЛДЫ 

 

БҰҰ Бас ассамблеясының 72-ші сессиясы шеңберінде өткен Түркі тілдес мемлекеттердің 

ынтымақтастық кеңесіне (ТМЫК, Түркі кеңесі) мүше мемлекеттердің Сыртқы істер 

министрлерінің бейресми кездесуінде Венгрияның Түркі академиясы халықаралық 

ұйымына (TWESCO) бақылаушы мәртебесін алу туралы өтінімі бірауыздан мақұлданды. 

Қазақстан Республикасының СІМ таратқан хабарға сәйкес, кездесуде негізінен Түркі 

кеңесінің бүгінгі қызметі мен келешегіне қатысты мәселелер қарастырылған. 

2015 жылдың 11-ші қыркүйегінде Астанада өткен ТМЫК Саммитінде қабылданған 

шешімдердің орындалу барысы мен Қырғызстанда өтуі тиіс келесі Саммитке дайындық 

шаралары да күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі болды. 

Министрлер сондай-ақ, Түркі Кеңесі мен БҰҰ және оның арнайы ұйымдары арасындағы 

ынтымақтастықты кеңейту шараларын талқылады. 

Бұдан бөлек, алқалы жиында Түркі кеңесінің қазіргі Бас хатшысы Рамиль Гасановтың 

қызмет өкілетінің мерзімі аяқталуына байланысты келесі Бас хатшы Қазақстан тарапынан 

сайланатыны белгілі болды. Қатысушылар жаңа басшының қашан және қай мерзімге 

тағайындалатыны қосымша хабарланатынын айтты. 

Естеріңізге сала кетейік,  2017 жылдың мамыр айында Академияға арнайы келген 

Венгрияның Сыртқы сауда және Сыртқы істер министрі Петер Сийярто мырза 

Мажарстанның Халықаралық Түркі академиясына толық құқылы бақылаушы мәртебесін 

алу үшін ресми өтінім берген болатын. 

 

 

 
7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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