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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ АҚШ-ҚА ТАРИХИ САПАРЫ 
2018 жылғы 16-19 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Америка Құрама 

Штаттарына ресми сапармен барды. Екі ел басшыларының қол жеткізген уағдаластықтарына 

сүйене отырып, бұл сапар тек Қазақстан мен АҚШ үшін ғана емес, сондай-ақ әлемдік 

қауымдастық үшін үлкен маңызға ие болды деуге негіз бар. Нұрсұлтан Назарбаевтың Дональд 

Трамппен, сондай-ақ Құрама Штаттардың ресми және іскер топтарының өкілдерімен 

кездесулерінде талқыланған тақырыптардың бүкіл ауқымын ескерсек, қазақ көшбасшысының 

Вашингтонға және Нью-Йоркке сапары тарихи деп атауға болатынын көреміз.  

Н.Назарбаев пен Д.Трамптың осы сапар аясындағы бірінші кездесуі Ақ үйде 17-ші қаңтарда 

өтті.  

 Қазақстан мен АҚШ Президенттері келіссөз жүргізіп, екіжақты қарым-қатынастың және 

халықаралық күн тәртібінің мейлінше өзекті мәселелерін талқылады. 

Дональд Трамп ресми сапармен келгені үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа ризашылығын білдіріп, 

Қазақстан мен АҚШ арасында қалыптасқан қатынастарға жоғары баға берді.   

«Сіздің осында келгеніңізге қуаныштымын. Барша жұрт Сізге зор құрметпен қарайды. Екі ел 

арасында мықты қарым-қатынас жолға қойылған. Қазір Қазақстанның жағдайы өте жақсы. Біз 

үшін Сізді қабылдау – зор мәртебе. Сіз еліңіз үшін шынында да іргелі істер атқардыңыз, – деді 

АҚШ Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен келуге шақырғаны үшін Д.Трампқа алғыс айтып, оны 

АҚШ Президенті лауазымына сайлануының бір жылдығымен құттықтады.   

«Сізді президенттік қызметіңіздің бір жылдығымен және экономикадағы зор 

жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына 

АҚШ-тың саяси қолдау көрсетуін біздің ел жоғары бағалайды. 26 жыл бойы Қазақстан АҚШ-

пен достық қарым-қатынасты берік ұстанып келеді. Бүгінгі сапар сол серіктестіктің дәлелі 

болып саналады, – деді Н.Назарбаев. 

 

Н.Назарбаев пен Д.Трамп халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасты. Америкалық БАҚ 

хабарлауынша, екі басшының кездесуі жылы және достық жағдайда өтті. 
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Н. НАЗАРБАЕВ ПЕН Д. ТРАМПТЫҢ БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ 
Кездесуден соң Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ Президенті Дональд 

Трамппен жүргізген келіссөздер қорытындысы бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының 

өкілдері үшін брифинг өткізді. Журналистермен кездесуде тараптар ҚР мен АҚШ арасындағы 

екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелеріне тоқталды. 

«Менің сапарымның нәтижесінде Қазақстан-Америка қатынастарын кеңейтілген стратегиялық 

әріптестік деңгейіне көтеру жөнінде шешім шығаратынымызға сенімдімін. Осыған орай біз 

бүгін Астана мен Вашингтон арасындағы өзара қарым-қатынастардың жаңа дәуірін бастайтын 

тиісті бірлескен саяси мәлімдеме қабылдадық», – деді Қазақстан Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ-тың Орталық Азия елдерімен «5+1» форматындағы 

ынтымақтастығын нығайтуға мүдделі екенін айтты. 

Қазақстан Президенті халықаралық қауіпсіздікті нығайтып, қазіргі заманның сын-сынақтары 

мен қауіп-қатерлерін бірлесе еңсеру ісінде Астана мен Вашингтонның өзара тиімді 

ынтымақтастық танытып отырғанын атап өтті. 

«Қазақстан 2001 жылы АҚШ-тың терроризмге қарсы күресін белсенді түрде жақтады, қазір де 

Ауғанстанда жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстарға қолдау көрсетіп отыр. Америка әскерінің 

Ауғанстанда болуы – тек АҚШ-тың ғана емес, бүкіл әлемнің ісі», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.  

Мемлекет басшысы Ауғанстанға Қазақстан тарапынан көрсетіліп жатқан гуманитарлық көмек 

жөнінде айтты. 

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті келіссөздер барысында Солтүстік Корея төңірегіндегі 

ахуалға, сондай-ақ Вашингтон мен Мәскеу арасындағы қатынастардың күрделене түсуіне 

байланысты мәселелер талқыланғанын айтты. 

«Біз Солтүстік Кореяға қатысты жаһандық мәселелерді талқыладық. Қазақстан дүние 

жүзіндегі төртінші ядролық арсеналдан бас тартып, әлемдегі ең ірі сынақ полигонын жапты. 

Ядролық қаруы бар елдерге біз таңдаған жолды ұсынуға моральдық құқығымыз бар.  

Иранмен де осылай сөйлестік. Солтүстік Кореяның проблемаларын АҚШ, Қытай және Ресей 

елдерінің бірлесе шешкені маңызды», – деді Қазақстан Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев екі елдің экономикалық ынтымақтастығының қазіргі мәселелері мен 

оларды нығайтудың перспективаларына да тоқталды. 
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«Қазақстанға АҚШ-тың ірі мұнай компанияларынан 50 миллиард доллар инвестиция құйылды. 

Бүгін біз америкалық ірі бизнес өкілдерімен бірге дөңгелек үстелге қатысамыз. Онда 7,5 

миллиард доллардан асатын қаржыға 20-дан астам келісімшарт жасалатын болады. Сондай-ақ, 

біздің елде АҚШ азаматтары үшін визасыз режім енгізілген. Соған сәйкес лайықты жауап 

болады деп үміттенеміз», – деді Мемлекет басшысы. 

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев Дональд Трамптың басшылығымен қол жеткізіліп отырған 

АҚШ-тың экономикалық дамуына жоғары баға берді.  

АҚШ Президенті екіжақты диалогтың маңыздылығын атап өтіп, екі ел арасындағы 

ынтымақтастықтың стратегиялық маңызына тоқталды. 

«Біз Сізді Ақ үйде қабылдағанымызға қуаныштымыз. Елдеріміздің өзара ықпалдастығына 

қатысты маңызды диалог жүргізу мақсатымен бүгін бізге келгеніңіз үшін рахмет. Ширек 

ғасырдан астам уақыт бойы АҚШ Қазақстанды мықты, егемен әрі тәуелсіз ел, Орталық 

Азиядағы маңызды дос және стратегиялық серіктес ретінде қарастырып келеді», – деді 

Дональд Трамп. 

АҚШ Президенті Қазақстан мен АҚШ-тың ядролық қаруды таратпау және өңірлік 

қауіпсіздікті нығайту ісіндегі бірлескен күш-жігерін атап өтті. 

– АҚШ пен Қазақстан өңірде және одан тыс жерлерде бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау 

үшін бірлесе жұмыс жүргізді. Біз Қазақстандағы ядролық қаруды және оның 

инфрақұрылымын жойып, балаларымыз үшін қауіпсіз әрі салауатты болашақты бірлесе 

қамтамасыз еттік. Бүгін Қазақстан Президенті екеуміз біздің қарым-қатынастарымыз 

халықтарымыздың қауіпсіздігіне, өркендеуі мен әл-ауқатына қалай септігін тигізетініне 

қатысты диалог жүргізіп отырмыз. Корей түбегін денуклеаризациялау үшін күш біріктіру 

ісінде Қазақстан сенімді серіктес болып саналады. Біз Солтүстік Кореядағы режімнің бүкіл 

әлемге ядролық апат қаупімен сес көрсетуін тойтаруға бел буып отырмыз, – деді АҚШ 

Президенті. 

Дональд Трамп Ауғанстан мәселесін шешуге атсалысқаны үшін Қазақстан Президентіне алғыс 

айтты. 

«ИЛИМ-мен және «Талибанмен» соғыс жүргізіп жатқан біздің қарулы күштерге Қазақстан 

мейлінше қолдау көрсете беретіні жөнінде Президенттің маған сеніммен айтқан сөзін аса 

жоғары бағалаймын», – деді Ақ үйдің басшысы. 

Сондай-ақ, Дональд Трамп көршілерін құрметтейтін және өз тағдырын бақылауда ұстайтын 

Қазақстан сияқты елдермен АҚШ ынтымақтастықты нығайта беретінін айтты.  

«Қазақстанның 2050 жылға қарай жаһандық экономиканың алғашқы отыздығына кіруді 

жоспарлап отырғанын Президенттің мәлімдегеніне ризамын. Ол Қазақстандағы іскерлік 

ахуалды жақсарту үшін жұмыс істеуде. Бұл арқылы Америка компаниялары үшін жаңа 

мүмкіндіктер туып, жаңа жұмыс орындары ашылады», – деді АҚШ Президенті. Соңында 

Дональд Трамп Қазақстанды дамыту және өркендету ісіндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін 

тағы да атап өтті. 

 

«Мен Сіздің мықты басшылығыңыздың арқасында Қазақстан халқы қол жеткізген зор 

жетістіктерді көру мүмкіндігін асыға күтемін. Біз Қазақстанның болашағы жарқын болғанын 

және оның егеменді елді өркендетуге бағытталғанын қалаймыз. Осыны әлемнің барлық 

бейбітсүйгіш халықтарына да тілейміз», – деді Дональд Трамп. 
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ҚАЗАҚСТАН БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНДЕ ТӨРАҒАЛЫҒЫН БАСТАДЫ 
18-ші қаңтар күні Нью-Йорк қаласында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

төрағалығымен Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің «Жаппай қырып-жоятын 

қаруды таратпау: сенім шаралары» атты отырысы өтті. 

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Жиынды ашқан Мемлекет басшысы отырысқа 

қатысқаны үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы А.Гутерришке, Польша 

Республикасының Президенті А.Дудаға және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше басқа да 

елдердің делегация басшыларына ризашылық білдірді. 

Нұрсұлтан Назарбаев бекітілген күн тәртібіне сәйкес, сөзді БҰҰ-ның Бас хатшысы 

А.Гутерришке берді. А.Гутерриштің баяндамасынан кейін Мемлекет басшысы Кеңес 

мүшелеріне арнап мәлімдеме жасады. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі жұмысына өткен жылғы қосқан 

үлесін атап өтті. 

Қазақстан Президенті бейбітшілік пен қауіпсіздікке қол жеткізу жолындағы сенім шаралары 

шиеленістің алдын алу және маңызды жаһандық проблемаларды шешу кезінде негізгі рөл 

атқаратынын айтты. 

Мемлекет басшысы сенім шараларын күн тәртібінен түсірмеу қажеттігін айтып, бұған ықпал 

ететін бірнеше факторды атап өтті. 

Қазақстан Президенті Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа негізделген қаруды таратпау 

режімін нығайту мәселесінде терең ментальді өзгерістер мен көпжақты жаңа саяси шешімдер 

қажет екенін айтты. 

Осыған байланысты Нұрсұлтан Назарбаев қаруды таратпау саласындағы сенімді нығайта 

түсуге бағытталған бірқатар шараларды ұсынды. 

Соңында Мемлекет басшысы қақтығыстарды тиімді шешу үшін әлемдік ядролық державалар 

арасында өзара түсіністік пен өзара сенім орнатудың маңыздылығына назар аударды. 

Сондай-ақ, Кеңес отырысы барысында Польша Президенті А.Дуда, Кувейт Премьер-

Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі Шейх Сабах Халед Әл-Сабах және Ресей 

Федерациясының Сыртқы істер министрі С.Лавров сөз сөйледі. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН АҚШ ЭКОНОМИКАЛЫҚ  
БАЙЛАНЫСТАРЫН ТЕРЕҢДЕТУДЕ 

Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-қа сапары асында тараптар мұнай-газ, өнеркәсіп және авиация салалары 

бойынша бірқатар келісімдерге қол қойды. 

Атап айтқанда, 18-ші қаңтарда Н.Назарбаев бірнеше маңызды кездесулер өткізді. Америка Құрама 

Штаттарының вице-президенті Майкл Пенспен өткен кездесу де нәтижелі болды. Кездесу барысында 

тараптар екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады.  

Жалпы алғанда, Н.Назарбаевтың ресми сапары мен Д.Трамппен кездесуі нәтижесінде үш .кіметаралық 

келісімдерге қол жеткізілді.  

Атап айтқанда, мемлекеттер мынадай келісімдерді бекітті: Мемлекеттік әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсеткені үшін ақы алмау туралы келісім; Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтетін 

коммерциялық темір жол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімнің хаттамасы; халықаралық салық 

тәртібін жетілдіру туралы келісім.  

Бұдан тыс, Қазақстан басшысының ресми сапары аясында авиация және ғарыштық зерттеулер, мұнай 

химиясы және ауыл шаруашылығы, сондай-ақ инфрақұрылымды дамыту саласындағы жобаларды жүзеге 

асыруға бағытталған 7 миллиард долларға жуық қаржы көлеміндегі инвестиция және сауда-экономикалық 

ынтымақтастық туралы 20-дан астам коммерциялық құжатқа қол қойылды. 

Сапар барысында бірқатар коммерциялық келісім-шарттар мен құжаттарға, оның ішінде «Boeing», «GE 

Transportation», «Эйр Астана», «Қазақстан теміржолы» және «Скат» компанияларының 2,5 миллиард АҚШ 

долларынан астам көлемде америкалық өнімдер мен қызметтерді сатып алу жөніндегі жаңа келісімдеріне 

қол қойылды. 

Атап айтқанда, «SCAT» компаниясы «Boeing-737 MAX 8» моделінің алты ұшағына тапсырыс берді. 

Алғашқы ұшақтың жеткізілуі 2018 жылғы наурызға жоспарланған. Бұл әуе кемелері «SCAT» 

компаниясының өңірлік және халықаралық желісін кеңейте отырып, Қазақстан мен Орталық Азияда 

меншіктегі және қолданыстағы «737 MAX»-тың тұңғыш үлгілері болады. Сонымен қатар Қазақстанның 

«Эйр Астана» ұлттық әуекомпаниясы қолданыстағы келісімшарттың талаптарына сәйкес үш «787 

Dreamliner» ұшағын 2021 жылға дейін жеткізу жоспары бойынша сатып алуға ниетті екенін растады. 

Ісерлік топтармен кездесу соңында Н.Назарбаев АҚШ-тың ірі мұнай компаниялары тарапынан 50 

миллиард доллар инвестиция тартылғанын айрықша атап өтті. Сондай-ақ тараптардың энергетикалық және 

сауда-экономикалық салалардағы ынтымақтастықты тереңдету үшін үлкен әлеуетке ие екендіктеріне де 

тоқталды. 
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НЬЮ-ЙОРКТЕ С5+1 ФОРМАТЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУ ӨТТІ 
Өткен аптада Нью-Йоркте Орталық Азия мемлекеттері мен АҚШ-тың СІМ басшылары 

кездесті. Сырты істер министрлері аймақтық қауіпсіздік мәселелерін талқылады.   

АҚШ СІМ хабарлауы бойынша, С5+1 форматындағы кездесуге Қазақстан сыртқы істер 

министрі Қайрат Әбдірахманов, Қырғызстан министрі Эрлан Абдылдаев, Тәжікстан 

министрі Сироджидин Аслов, Өзбектан министрі Абдулазил Комилов, Түрікменстанның 

БҰҰ жанындағы тұрақты өкілі Аксолтан Атаева және АҚШ мемлекеттік хатшысының 

орынбасары Джон Салливан қатысты. 

Атап айтқанда, түрлі бағыттар бойынша көпжақты ынтымақтастықты дамыту 

перспективалары, ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге 

асыру туралы пікір алмасу болды. 

Айта кету керек, С5 + 1 форматындағы кездесулер дәстүрлі түрде Орталық Азия елдерінің 

сыртқы істер министрлері мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының қатысуымен өтеді.  

Бастапқыда, C5 + 1 өзара іс-қимыл форматы 2015 жылдың қыркүйегінде АҚШ және 

Орталық Азияның бес елі (Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және 

Өзбекстан) тарапынан аймақтық ынтымақтастық мәселелерін талқылау үшін құрылған 

болатын. 

Бүгінгі күні осы форматта бірқатар кездесулер өткізілді. 
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ҚАЗАҚСТАНДА «АСТАНА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ 

ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ 
16-шы қаңтар күні «Астана» халықаралық қаржы орталығы ресми түрде жұмысын бастады. 

Бұдан бөлек, АХҚО жанынан қаржы қызметтерін реттеу жөніндегі комитет жұмыс істейді.  

Ол инвестициялар мен активтерді басқаруды қоса алғанда, private banking, басқару және 

қорларды әкімшілендіру, кастодиандық қызмет, исламдық қаржыландыру, сондай-ақ 

өкілдіктерінің жұмысын лицензиялайды.  

Қаржы орталығы Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай сынды әлемдегі жетекші 

қаржы орталықтарының стандарттарына сай негізделген ережелері бар арнайы 

юрисдикцияны іске қосқан.  

Сондай-ақ,  коммерциялық және азаматтық дауларды қарастыратын тәуелсіз сот пен 

халықаралық арбитраждық орталық құрылған. АХҚО базасында әлемдік үздік 

стандарттарға сәйкес келетін жоғары технологиялы биржа (AIX) жұмыс істейді. Айта 

кетейік, 2015 жылдың желтоқсанында Нұрсұлтан Назарбаев "Астана" Халықаралық қаржы 

орталығын құру туралы конституциялық заңға қол қойған. АХҚО-ның мақсаты - 

халықаралық деңгейдегі қаржы қызметтерінің орталығын құру. 
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ЖИДДАДА ИЫҰ-ҒА МҮШЕ ЕЛДЕР СІМ-НІҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ 
21-ші қаңтарда Жидда қаласында Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына (ИЫҰ) мүше 

елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтті. Кездесудің басты тақырыбы - Сирия, 

Ирак және Йемендегі жағдай. 

Атап айтқанда, қатысушылар Йемендегі хуситтердің Сауд Арабиясы аумағын жиі-жиі 

зымыранмен атқылауы салдарынан қалыптасқан ахуалды талқылады. 

Араб баспасөздері хабарлағандай, Сауд Арабиясының әуе қорғаныс күштері 2017 жылдың 

соңында Йемендегі хусит бүлікшілері тарапынан атылған үш баллистикалық зымыранды 

ұстап алған. Бірінші ракета 4-ші қарашада Риядтағы халықаралық әуежайдың маңында, 

екіншісі 30-шы қарашада елдің оңтүстігіндегі Хамис-Мушайт қаласы (Асир өңірі) маңында 

ұсталған. Корольдіктің астанасына қарай басталған үшінші ракета 19-шы желтоқсанда 

ұсталды. Хусит тарапынан соңғы зымыран шабуылы 5-ші қаңтарда болған және сәтті 

операция нәтижесінде ол жарылыстың да алдын алды. 

Естеріңізге сала кетейік, 2015 жылғы 26-шы наурыздан бастап Сауд Арабиясы 

басшылығымен бірқатар араб елдері Йеменде халықаралық әскери операция жүргізіп 

жатыр. Коалиция 2015 жылдың қаңтарында Санадағы үкіметтің кеңселерін басып алып, 

президент пен үкіметті отставкаға кетуге мәжбүрлеген шиит-хусит бүлікшілерінің әскери 

нысаналары мен позицияларына әуе шабуылдарын жалғастыруда. 
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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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