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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 МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН ҮКІМЕТ БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ 
  

Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан Республикасының Үкімет басшылары 18-ші қазан 

күні Астанада келіссөздер өткізді. Алдын-ала жоспарланған бұл кездесу қырғыз тарапының 

бастамасымен өтті.  

Таяуда ғана президент сайлауын өткізген Қырғыз елінің өкілдік делегациясын премьер-

министр Сапар Ысқақов бастап келді.  

Қырғызстан делегациясының құрамында бірінші вице-Премьер-Министр Т. Абдығұлов, 

сыртқы істер министрі Э. Абдылдаев, қаржы министрі А. Қасымәлиев, экономика министрі 

А. Новиков, мемлекеттік кеден қызметінің төрағасы А. Сулайманов, мемлекеттік салық 

қызметінің төрағасы О. Абдыкаимов, экономикалық қылмыстармен күрес жөніндегі 

мемлекеттік қызмет төрағасы З. Осмонов, мемлекеттік көші-қон қызметінің төрағасы М. 

Айдаралиев, мемлекеттік шекара қызметі төрағасының орынбасары К. Исаков және 

басқалар бар. 

Келіссөздер шеңберінде шағын және екі елдің министрлік басшылары қатысқан кеңейтілген 

құрамдағы келіссөздер өтті.  

Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев пен Қырғыз Республикасының премьер-

министрі Сапар Исаковтың кездесуінде шекаралық, көлік, фитосанитарлық және 

ветеринарлық бақылау, ЕАЭО және ДСҰ сәйкес нормалары мен ережелерін есепке алғанда 

кедендік және салықтық әкімшіліктендіруге қатысты мәселелер қаралды.   

«Қазақстан Президенті Н. Назарбаев бірнеше рет атап өткендей, бауырлас екі мемлекеттің 

қарым-қатынасы барлық жағынан өнегелі болуы, әрі өңірдегі нәтижелі және өзара тиімді 

ынтымақтастықтың үлгісіне айналуы тиіс», - деді өз сөзінде Б.Сағынтаев. Өз кезегінде 

Қырғызстан Республикасының премьері Сапар Исаков Қырғызстан тарабынан салмақты 

делегация келгенін мәлімдеді. «Мен Қырғызстанның Премьер-Министрі ретінде сындарлы 

жұмыс жүргізуге ниеттімін», - деді С. Исаков. 

Келіссөздердің қорытындысы бойынша екі тарап 19 қазан күнгі сағат 00:00-ден бастап қол  

1 
 



 

 

 

жүктерімен өтетін жеке тұлғалар, жолаушылар тасымалдайтын автобустар, жеңіл 

автокөліктер және бос жүк көліктері үшін Қазақстан-Қырғызстан шекарасын кесіп өтудің 

басым тәртібін қамтамасыз ететін болып келісті. Бұдан бөлек, екіжақты экономикалық 

қарым-қатынастың өзекті мәселелері бойынша бірлескен «Жол картасын» әзірлеу үшін 

Қазақстан мен Қырғызстанның премьер-министрлерінің бірінші орынбасарларының 

төрағалығымен жұмыс тобын құру туралы шешім қабылданды. 

Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстанда өткен президент сайлауының қорытындысы 

бойынша биліктелі ҚСДП партиясының өкілі Сооронбай Жээнбеков жеңіске жеткен. 

Инаугурация салтанаты биыл желтоқсан айында өтеді деп күтіледі.  
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ИЛЬХАМ ӘЛИЕВТІҢ ТҮРКИЯҒА САПАРЫ ТУРАЛЫ 
  

Өткен аптада Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Түркия президенті Режеп Тайип 

Ердоғанның арнайы шақыртуымен Ыстамбұл қаласына барып, сегіз дамушы мемлекеттің 

экономикалық ынтымақтастығы ұйымының (D-8) IX Саммитіне қатысты. Саммит 

«Ынтымақтастық арқылы мүмкіндіктерді арттыру» тақырыбында өтті. Түрік баспасөзі 

хабарлағандай, саммит қасиетті Құран аяттарын оқудан басталған.  

Сегіз дамушы мемлекеттің экономикалық ынтымақтастығы ұйымының (D-8) бас хатшысы 

шараның маңызы жайлы айтып, саммит жұмысын ашып берді.   

D-8 ұйымының қазіргі төрағасы Пәкістан премьер-министрі Шахид Хакан Аббаси ұйымның 

қызметін кеңейту үшін мүше-мемлекеттердің белсенділігін арттыру қажет деді.  

Ұйымның келесі төрағасы - Түркия президенті Р.Т.Ердоған өз сөзінде 20 жылдан бері үш 

құрлық мемлекеттерінің басын қосқан D-8 ұйымының табысты қызметін атап өтті. Сонымен 

бірге, әлемдегі қазіргідей құбылмалы кезеңде ұйымдастырылған саммиттің маңызы ерекше 

деп атап көрсетті.  

Бұдан өзге, саммитте сөз сөйлеген Ильхам Әлиев Әзербайжанның ислам ынтымақтастығына 

үлкен көңіл бөліп, дамуына зор үлес қосып жүргенін айтты. Атап айтқанда, 2017 жыл 

Әзербайжанда «Ислам ынтымақтастығы жылы» боп жарияланған. Сонымен бірге, биыл 

Әзербайжанда 54 мұсылман мемлекетінің спортшылары қатысқан IV ислам 

ынтымақтастығы орйындары өткенін тілге тиек етті.  

D-8 форматты ұйымға Түркия, Иран, Пәкістан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Мысыр 

мен Нигерия мүше. Ұйымдағы екі мемлекет - Түркия мен Индонезия «Үлкен 

жиырмалықтың» (G-20) мүшелері. D-8-дің негізгі мақсаты – мүше-мемлекеттер 

арасындағы қарым-қатынасты дамытып, экономикалық және әлеуметтік салалардағы 

байланыстарды нығайту.  
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ТАШКЕНТТЕ ӨЗБЕКСТАН МЕН ШЕШЕНСТАН БАСШЫЛАРЫ КЕЗДЕСТІ  
 

Ташкентте 16-шы қазан күні Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев пен Шешенстан 

Республикасының басшысы Рамзан Кадыров кездесті.  

Мәртебелі мейманды қарсы алған Ш.Мирзиеев жүйелі өтіп жүрген жоғары деңгейлі 

кездесулер өзбек-ресей қарым-қатынасының нығайып, серіктестіктің сапалы деңгейге 

өтуіне әсер еткенін айтты. Сонымен бірге, биыл сәуір айында Ресейде қол қойылған 

Үкіметаралық ынтымақтастық туралы келісім екі мемлекеттің бұрынғыдан да тығыз 

байланыс орнатып, түрлі салалардағы қарым-қатынасын тереңдетуге мүмкіндік бергенін 

де сөз етті.  

Кездесуде ынтымақтастықты әрмен қарай дамыту мүмкіндіктері талқыланды. Әсіресе, 

өзара сауда-саттық, бірлескен бағдарламаларды жүзеге асыру және экономикалық, 

мәдени-гуманитарлық салалардағы жобаларды жүргізу мәселелері кеңінен қаралды.   

Р.Қадыров өз кезегінде өзбек тарапына қонақжайлылығы үшін және әкесі – Ахмет-Қажы 

Қадыров білім алған ислам өркениеті орталықтарына саяхат ұйымдастырғаны үшін 

шынайы алғысын жеткізді.  

Рамзан Қадыров көп ұлтты өзбек жұртына құрметін білдіріп, биліктің елде жүргізіп 

жатқан түрлі саяси-экономикалық реформалары мен ислам тірек ететін бейбітшілік 

негіздерін қолдап отырған зайырлы саясатын жоғары бағалады.  
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ҚЫТАЙДА КОМПАРТИЯНЫҢ XIX СЪЕЗІ ӨТТІ  
 

18-ші қазан күні Пекинде Қытай компартиясының бүкілқытайлық 19-шы съезі өтті.  Бұл тек 

Қытай үшін емес, Қытаймен тығыз байланыс орнатқан әлемнің барлық мемлекеттері үшін 

маңызды жиын. 5 жылда бір рет өтетін осындай съезде ҚХР жоғары мемлекеттік 

органдарының 60% құрамы жаңарады. Зейнетке кеткен басшылардың орнын жас толқын 

басады. Сондай-ақ, дәл осы съезде Қытай билігі келесі 5 жылдықтың жоспарын нақтылайды.  

Биылғы жиын,а 2,3 мыңға жуық делегат қатысты. Олар ҚКП Орталық комитетінің бас 

хатшысы Си Цзиньпиннің баяндамасын, содан кейін Орталық комиссияның есебін тыңдады.  

Президиумде Қытайдың қазіргі билік өкілдерінен бөлек, ҚХР Мемлекеттік кеңесінің 

бұрынғы бас хатшылары мен премьерлері Цзян Цзэминь, Чжу Жунцзи, Ху Цзиньтао, Вэнь 

Цзябао мен Ли Пэн отырды. Арасындағы ақсақалдары Сун Пиннің жасы 100-де.  

Әзірге съезде негізінен Саяси бюро мен оның тұрақты комитетінің жаңа құрамы 

қарастырылатыны белгілі. Бұл екі орган Қытайдың ең жоғары билігі саналады.  

Айта кету керек, ҚХР-дің қазіргі төрағасы Си Цзиньпин қайта сайланып, Қытайды 2022 

жылы өтетін келесі съезге дейін басқарады. Сондай-ақ, жаңа билік құрамында ҚХР 

Мемкеңесінің премьері Ли Кэцян да қалады. Ал бюродағы қалған 5 орын жаңа үміткерлер 

тізімінен сайланады. Ол сайлау жасырын өтуімен де батыс елдерінен айтарлықтай 

ерекшеленеді. Дегенмен, Қытайда ішкі партиялық тартыстар болатыны және қазіргі ел 

басшысының бұрынғы билікте болған саясаткерлер арасында мықты қарсыластары бар 

екені белгілі.  

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



 

СОЧИДЕ «ВАЛДАЙ» ПІКІРТАЛАС КЛУБЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ  
Ұйымдастырушылардың айтуынша, клубтың биылғы отырысына әлемнің 33 елінен 130-дан 

астам сарапшы-мамандар келген. «Жанжалдардан жаңа әлемдік тәртіп қалыптаса ма?» 

тақырыбы талқыланған отырысқа Владимир Путин, Ауғанстанның экс-президенті Хамид 

Карзай, Норвегиялық Нобель институтының ғылыми директоры Асле Тойе, Alibaba Group 

компанияларының басқарма төрағасы Джек Ма қатысқан 

«Валдай» форумында сарапшылар әлемнің бұрын-соңды болмаған жағдайға тап келгенін 

айтты. Бұрынғы ережелер қазір жүрмейді, стандарттар екіге бөлінді, осылайша саяси 

жағдайды ғана емес, жалпы адамдарды өзгертуге қауқарлы технологиялар дәуіріне аяқ 

бастық десті мамандар.  

Ресей президенті Владимир Путин «Валдай» клубына қатысып, өзінің негізгі міндеттерін 

айқындауды дәстүрге айналдырғанын да айта кеткен жөн. Пайдасы мен зиянын қоса есепке 

алғанда екі жүйе арасындағы бәсеке шындыққа айналуда. Сол бәсеке кезінде КСРО-ны, 

кейін біресе серіктес, біресе қарсылас болатын Ресей мен АҚШ-ты ірі державаларға 

айналдырған. Қырғи қабақ соғыс дәуірі артта қалды дегенмен де, ызғары әлі сезіледі. Екі 

мемлекеттің ядролық арсеналы өркениеттің күлін көкке ұшыруы мүмкін.  

Сарапшылар Владимир Путиннің клубтағы сөзін марафонға теңеді. Президент 3,5 сағатта 

әлем қауымдастығын мазалайтын барлық мәселелер төңірегінде дерлік өз пікірімен бөлісті.  

Сирия тақырыбына қатысты сөйлегенде В.Путин Қазақстанның дағдарысты реттеудегі 

рөлін жоғары бағалады. «Сириядағы проблемаларды реттеу жөнінде жалпы, Астана процесі 

үшін, Астанада осы мәселелерді талқылауға мүмкіндік бергені үшін Қазақстанға, президент 

Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіремін. Қазақстан тек бейбіт басқосу өткізетін орын ғана 

емес, Қазақстан өзінің бейтарап позициясымен және қандай да бір елдің ішкі жанжалдарына 

араласпауы арқылы өте беделді арағайын бола алатындығын көрсетті. Тіпті, кейде 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев жанжалдасушы тараптарды бір үстел басында ұстап отыру 

үшін өз мойнына белгілі бір дәрежеде жауапкершілік алған кездері де болды. Бұл өте 

позитивті жағдай. Біз осы үшін алғысымызды білдіреміз», - деп атап өтті В.Путин. 
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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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