
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тurkic Weekly 2017 40 (90) (27 қараша – 3 желтоқсан) 
 

 

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 ӘЗЕРБАЙЖАН АРАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ОРНАҒАНЫНА 25 ЖЫЛ 
Өткен аптада Астанада Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикас 

арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың орнауына ширек ғасыр 

толуына орай іс-шаралар өтті.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында 

Халықаралық Түркі академиясының Әзербайжан Республикасының 

Қазақстандағы Елшілігімен бірлесіп ұйымдастырған М.Қасымбековтың 

әзербайжан тіліндегі «Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян» кітабының тұсаукесері 

өтті.  

Салтанатты жиынға Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы 

Махмұд Қасымбеков пен Әзербайжан Республикасы Президентінің көмекшісі Али 

Гасанов сынды екі елдің жоғары лауазымды тұлғалары, елшілер мен 

дипломаттар, Парламент Мәжілісі мен Милли Меджлис депутаттары, 

халықаралық ұйым жетекшілері, қоғам және мемлекет қайраткерлері қатысты.  

Кітапты әзербайжан тіліне аударған – Халықаралық Түркі Академиясы 

тағайындаған Исмаил Гаспыралы атындағы Медиа сыйлықтың иегері, танымал 

журналист-публицист Аида Эйвазова. 

Жобаға кеңесшілік еткен Халықаралық Түркі академиясының басшысы басшысы 

Дархан Қыдырәлі және Милли Меджлис депутаты Джаваншир Фейзиев, 

редакторы – Вели Акбар. 

Аталған кітапта Елбасының жастық шағынан бастап кемел жасқа дейінгі өмірінің 

ғұмырнамасы қамтылады. Сонымен бірге, өмірі мен қызметі тарихи деректермен, 

мұрағаттық құжаттармен, фотосуреттермен ұсынылады.  

Әзербайжан президентінің көмекшісі А. Гасанов өзінің салтанатты 

баяндамасында «Ширек ғасыр дегеніміз тарихи өлшеммен қысқа, бірақ екі 

онжылдық бұрын өз тәуелсіздігін жария еткен елдер үшін бұл тұтас дәуір» деп  

1 
 



 

 

 

атап өтті. «25 жыл аралығында біз достық, бауырмалдық дәстүрлерді сақтап қана 

қоймай, Әзербайжан-Қазақстан қарым-қатынастарын стратегиялық әріптестік 

деңгейіне жеткіздік. Бұл ретте Гейдар Әлиевтің, Нұрсұлтан Назарбаев пен Ильхам 

Әлиевтің еңбегі орасан зор», - деді А. Гасанов.   

Бұқаралық ақпарат құралдарында айтылғандай, өткен аптада сондай-ақ 

Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың 25 

жылдығына орай Әзербайжанның халықаралық «IRS» журналының арнайы 

шығарылымы қазақ тілінде жарық көрді. «IRS» әлемнің 15 тілінде жарияланады. 

Журналдың бұл санында екі елдің сыртқы істер министрлері - Қайрат 

Әбдірахманов пен Эльмар Мамедъяровтың, сондай-ақ Әзербайжанның бірінші 

вице-президенті Мехрибан Әлиеваның мақалалары бар. 

Бұдан бөлек, Астанада Әли Гасанов пен Әзербайжанның Қазақстандағы елшісі 

Рашад Маммадов Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы медальдерімен 

марапатталды.  
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НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БЕЛАРУСЬКЕ РЕСМИ САПАРЫ  

29-30 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

ресмит сапармен Беларусь мемлекетіне барды. Сапар барысында Нұрсұлтан 

Назарбаев Бедарусь басшысы Александр Лукашенкомен кездесті. БАҚ таратқан 

хабарларға сәйкес, мемлекеттер басшылары ресми кездесу рәсімінен соң шағын 

құраммен келіссөз жүргізді. 

Қазақстан басшысы өз сөзінде «тарихи тұрғыдан қысқа уақыт ішінде айтарлықтай 

жетістіктерге қол жеткіздік. Біз қиын жағдайларда екіжақты ынтымақтастықтың 

мықты саяси базасын құрдық. Мемлекеттеріміз ашық әрі сенімді қарым-

қатынастағы берік әріптес болып саналады», – деді. Нұрсұлтан Назарбаев 

сонымен қатар ортақ интеграциялық бірлестік – Еуразиялық экономикалық одақ 

аясындағы Қазақстан мен Беларусьтің экономикалық тұрғыдан өзара тығыз іс-

қимыл жасап отырғанына тоқталды. Қазақстанда Беларусь Республикасының 260 

кәсіпорны, бірлескен ірі 6 автомобиль құрастыру зауыты жұмыс істейді. Еліміздегі 

дүкендер сөрелерінде Беларусьтің ауыл шаруашылығы өнімдері сатылатыны да 

айтылды. 

Өз кезегінде Александр Лукашенко Қазақстан президентінің бұл сапары екіжақты 

ынтымақтастықты одан әрі нығайту тұрғысынан маңызды екенін атап өтті. «Сіздің 

бүгінгі сапарыңыз елдеріміздің тауар айналымын арттыруға серпін беретініне 

сенімдімін. Ол үшін біздің мүмкіндіктеріміз зор», – деді Беларусь басшысы.  

Келіссөз барысында сауда, өзара инвестиция, қаржы құралдары, білім және 

ақпараттық технологиялар, тұрғын үй және жол құрылысы салаларындағы өзара 

стратегиялық ынтымақтастық мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ, Еуразиялық 

экономикалық одақ аясында трансұлттық корпорациялар құру мәселелері 

талқыланды.  

Бұдан бөлек, Елбасының Беларусь Республикасына жұмыс сапары аясында 

Минскіде Қазақстан-Беларусь бизнес форумы өтті.  
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Осылайша, «БелАЗ» ААҚ мен  «АстанаБелАЗСервис» ЖШС Қазақстанға жалпы 

сомасы $25 млн жуықтайтын жүк көтерімділігі 90 т және 130 т 25 ауыр жүк көлігін 

тасымалдау туралы келісімге қол қойды. Сондай-ақ, «МАЗ» ААҚ мен Hyundai 

Trans Auto ЖШС 2018 жылы 100 көлік және байланыс техникасын тасымалдау 

туралы өзара келісімге келді. Сонымен бірге, форумда Беларусь іскерлік-өндіріс 

палатасы мен Қазақстанның Сыртқы сауда палатасы Бірлескен іскерлік кеңес 

құру туралы келісімге қол қойды.   
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ЖАҢА БАСШЫСЫ АЛҒАШҚЫ  

ШЕТЕЛДІК САПАРЫН ЖАСАДЫ 
29-шы қарашада Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков 

Ресей тарапының шақыруымен Ресей Федерациясына алғашқы шетелдік 

сапармен барды. 

Сапар аясында Сооронбай Жээнбеков Ресей Федерациясының президенті 

Владимир Путинмен, Ресей Федерациясының премьер-министрі Дмитрий 

Медведевпен келіссөздер жүргізді.  

Ресей Федерациясының басшысы В.Путинмен екіжақты кездесу барысында 

тараптар өзара ынтымақтастықты одан әрі тереңдету, еуразиялық кеңістікте 

интеграциялық бірлестіктер шеңберіндегі іс-қимыл, сондай-ақ бірлескен 

жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. 

В.Путин С.Жээнековты президенттік қызметіне қірісуімен құттықтап, екі ел 

арасындағы сауда-экономикалық қатынастардың оң динамикасын атап өтті. 

«Сіз тәжірибелісіз, жақында үкіметті басқардыңыз, Ресей мен Қырғызстан 

арасындағы ынтымақтастықтың барлық саяси жоспарлары жұмысына тікелей 

қатыстыңыз. Сіздің тікелей қатысуыңызбен Қырғызстан экономикалық 

интеграциялық бірлестіктің толық құқылы мүшесі болды. Содан кейін Қырғызстан 

мен одақ елдерінің арасындағы тауар айналымының айтарлықтай өсуі байқалады. 

Екі жақты мәселені айтсақ, өткен жылы аздап төмендегеннен кейін биылғы 

жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 32% артты », - деді Владимир Путин.  

Ол сондай-ақ, Қырғызстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық экономика 

саласында да, қауіпсіздік саласында да, атап айтқанда, ҰҚШҰ аясында да 

жалғасатынына сенім білдірді.  

«Біздің қарым-қатынасымыз барлық бағытта дамып келе жатыр, сіздің мемлекет 

басшысы ретінде жасаған алғашқы сапарыңыз Ресейге болғанына біз  
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қуаныштымыз, сондай-ақ сіздермен екіжақты қарым-қатынастардың 

перспективалары туралы және халықаралық ұйымдардағы бірлескен жұмысымыз 

жайында сөйлесуге мүмкіндігіміз бар», - деді В.Путин.  

С. Жээнбеков әріптесіне Ресей Федерациясына шақырғаны үшін алғыс білдірді. 

«Алғашқы шетелдік сапарымның Ресей Федерациясына болғанына қуаныштымын. 

Басқаша болуы мүмкін емес те еді. Осы арқылы Қырғыз Республикасы одақтас 

ретінде Ресеймен қарым-қатынасымызды стратегиялық әріптестікпен нығайтуға 

берік екенін көрсетіп отыр», - деген С.Жээнбеков сонымен бірге, Қырғызстан-

Ресей қатынастарының дамуына жеке көңіл бөлгені үшін Владимир Путинге 

ризашылығын білдірді. Қырғыз басшысы сондай-ақ, екіжақты қатынастарды 

нығайту үшін барлық күш-жігерін жұмсайтындығын атап өтті. 
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МИНСКІДЕ ҰҚШҰ ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ СЕССИЯСЫ ӨТТІ 

30-шы қараша күні Минск қаласында ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің 

сессиясы өтті. Жиынға Армения Республикасының Президенті Серж Саргсян, 

Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко, Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қырғыз Республикасының 

Президенті Сооронбай Жээнбеков, Ресей Федерациясының Президенті Владимир 

Путин және Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон қатысты. 

Мемлекеттер басшылары осы ұйымның өткен кезеңдегі қызметін қорытындылап, 

таяу мерзімге арналған жоспарларын белгіледі, сондай-ақ, әлемдегі және 

Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы аймағындағы қазіргі ахуалды талқылады. 

Қатысушылар Сирия дағдарысын реттеу тұрғысынан Астанадағы келіссөздер 

алаңының маңыздылығы мен тиімділігін атап өтті. 

Отырыс барысында күн тәртібінің халықаралық өзекті проблемалары жөнінде 

сындарлы пікір алмасылды, Корей түбегіндегі жағдай мен Ауғанстан және 

Сириядағы ахуалдар тұрғысынан өңірлік қауіпсіздікті нығайту жөніндегі шаралар 

белгіленді, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті арттыру саласындағы шаралар 

айқындалды. 

Қазақстан Президенті өткен кезеңде осы ұйымға жемісті төрағалық еткені үшін 

Беларусь тарапына ризашылық білдірді. Н. Назарбаев Қазақстанның Ұжымдық 

қауіпсіздік шарт ұйымына алдағы төрағалығының бес бағыт бойынша 

басымдықтарын ұсынды. Соның қатарында бұл ұйымға мүше мемлекеттердің 

әскери саладағы өзара іс-қимыл жолдарын кеңейту көрсетілген. Соңында 

Нұрсұлтан Назарбаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезекті сессиясын 2018 

жылдың екінші жартыжылдығында Астанада өткізуді ұсынды.  

Сессия қорытындысы бойынша төмендегі құжаттар қабылданды: Ұжымдық 

қауіпсіздік шарт ұйымының мерейтойлық декларациясы; Сирия ахуалы жөніндегі 

бірлескен мәлімдеме; ЕҚЫҰ-ның Минск тобы тең төрағаларының Таулы  

7 
 



 

 

 

 

Қарабақтағы ахуалды реттеудегі бітімгерлік қызметін қолдау жөніндегі бірлескен 

мәлімдеме; Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттердің қорғаныс 

әлеуетін нығайту мәселесі бойынша бірлескен шаралар жөніндегі мәлімдеме; 

Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының Хатшылығы мен Біріккен штабын құру 

жөніндегі шешім; Рәсімдік мәселелер жөніндегі бірқатар құжаттар. 

Бұдан бөлек, басқосу аясында Ұжымдық қауіпсіздіктің 2025 жылға дейінгі 

стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді, сондай-ақ, 

Ақпарат саласындағы киберқауіп-қатерлерге қарсы тұру бойынша 

ынтымақтастықты нығайту мақсатымен ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі келісімге 

қол қойылды.  

Сонымен қатар, ҰҚШҰ сессиясы аясында мемлекеттер басшыларының екіжақты 

кездесулері өтті. Атап айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаев қырғыз тарапының өтініші 

бойынша Сооронбай Жээнбековпен кездесу өткізді. Әңгіме барысында Қазақстан 

президенті Қырғызстан президентін сайлаудағы жеңісімен құттықтады. 

«Екі ел арасындағы туысқандық әрі бауырластық қарым-қатынасты орнына 

келтіру қажет. Бұл жерде екі халықтың мүддесі тұр», – деді Н. Назарбаев. 

Қазақстан президенті жуық арада екі ел үкіметтерінің жұмыс топтары Жол 

картасы бойынша жұмыс жүргізіп, оған қол қоятынын айтты. Содан соң, қырғыз 

тарапының өтініші бойынша Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы қазіргі 

мәселелер шешілетін болады. 

Сонымен қатар, Н. Назарбаев Қырғызстан президентін Қазақстанға ресми 

сапармен келуге шақырды. 

С. Жээнбеков Н. Назарбаевқа құттықтауы және Қазақстанға шақырғаны үшін 

алғыс айтты. 

«Біз елдеріміздің өзара іс-қимыл мәселелерін талқылап, бірқатар ұстаным 

бойынша ортақ пікірге келдік. Қазіргі проблемаларға қарамастан, мен жеке 

жауапкершілігіме ала отырып, шекарамыздағы ахуалды реттеуді сұрадым», – деді 

Қырғызстан президенті. 

Кездесу соңында мемлекеттер басшылары елдеріміздің қарым-қатынасы тату 

көршілік сипатта екенін атап өтіп, туындаған барлық мәселені сындарлы жолмен 

шешуге ниетті екенін білдірді. 
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БАКУДЕ ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН АУҒАНСТАН БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ  
30-шы қарашада Ауғанстан президенті Ашраф Ғани ресми сапармен Әзербайжанға 

барды. Ауған басшысы Бакуде 1-ші желтоқсан күні өткен «Ыстамбұл процесі – Азия 

жүрегі» жиынының жетінші министрлер кеңесіне қатысты.  

А.Ғани бірнеше ресми кездесулер өткізді, оның барысында экономика және сауда, 

инвестицияларды қорғау, құқық қорғау және қауіпсіздік, білім беру мен әуе қатынасы 

саласында бес құжатқа қол қойылды. 

Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев пен Ауғанстан президенті Ашраф Ғанидің 

кездесуі барысында тараптар көптеген мәселелерді талқылады.  

Өз сөзінде И.Әлиев: «Біріншіден, менің шақыруымды қабылдап, Әзербайжанға келгені 

үшін президент мырзаға алғысымды білдіргім келеді. Бүгін таңертең Ыстамбұл 

процесінің «Азия жүрегі» атты 7-ші министрлер конференциясын аштық. Мен осы 

мүмкіндікті пайдаланып, А. Ғаниды және Ауғанстан Үкіметін елдің әлеуметтік және 

экономикалық оң жетістіктерімен құттықтаймын. Біз президентпен көп рет кездескенбіз. 

Алғашқы кездесуіміз есімде. Сол кезде Ауғанстанның дамуына байланысты президент 

мырзаның болашақ жоспарлары мен көзқарасы қатты әсер еткен-ді. Оның жоспарлары 

жүзеге асырылғанына қуаныштымын. Достық және серіктес ел ретінде Әзербайжан осы 

даму жолында Ауғанстанмен бірге иық тіресіп тұрғанын мақтан тұтады», - деді. 

 

Екі көшбасшының қатысуымен өткен келіссөздердің қорытындысы бойынша 

Әзербайжан-Ауған құжаттарына қол қою рәсімі өтті. Атап айтқанда, сауда, инвестиция, 

білім беру, қауіпсіздік, авиация саласындағы келісімдерге қол қойылды.  

Естеріңізге сала кетейік, «Ыстамбұл процесі – Азия жүрегіне» Ауғанстан, Әзербайжан, 

Қытай, Үндістан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Ресей, Сауд Арабиясы, 

Тәжікстан, Түркия, Түрікменстан, Біріккен Араб Әмірліктері және Біріккен Ұлттар Ұйымы 

қатысады. «Ыстамбұл процесі – Азия жүрегі» - аймақтағы тұрақтылықты, бейбітшілік пен 

өркендеуді насихаттаудың, аймақтық ынтымақтастықты және саяси байланыстарды 

кеңейту бағытында тығыз байланыс орнататын маңызды алаң. 
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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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