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Тurkic Weekly – Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуы. Ол 
түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мәселелері бойынша объективті 
талдау жасайды.  
 

Тurkic Weekly – Түркі академиясы Халықаралық ұйымы шығаратын апталық 
ақпараттық-сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



     G20 САММИТІ ДАМЫҒАН ЕЛДЕР БАСШЫЛАРЫН БІРІКТІРДІ 
Өткен аптада Қытайдың Ханчжоу қаласында «Үлкен жиырмалық» саммиті болып өтті. G20 ел 
басшылары саммит қорытындысы бойынша коммюнике қабылдады. Осы жолғы саммит тақырыбы: 
«Инновациялық, сау, өзара байланысқан және инклюзивті әлемдік экономика құру» болды. Аталмыш 
құжат мәтінінде әлемдік лидерлер әлемдік экономиканың өсуін қамтамасыз ету үшін кешенді жоспар 
әзрілеуге келіскендігі айтылады. 
 
Сондай-ақ, әлемдік экономика өсуін ынталандыруға бағытталған тағы бірқатар нақты құжаттарға қол 
қойылды. Олардың ішінде – «Жиырмалық топ» инновациялық өсу сұлбасы, жаңа өнеркәсіптік 
революцияға орай «Жиырмалық топ» іс-әрекеттері, жаппай әрі сенімді дамуды қамтамасыз ету 
стратегиясы баяндалған Ханчжоу іс-қимыл жоспары, және сандық экономика саласындағы даму мен 
ынтымақтастық бойынша «Жиырмалық топ» бастамасы бар. 
 
Бұдан басқа, саммит барысында әлемдегі аса ірі экономикаға ие ел президенттері арасында бірқатар 
кездесулер өтті. Соның ішінде Б.Обаманың В.Путинмен, Қытай мен АҚШ лидерлер кездесулері және 
т.б. 
 
Саммитке Қытай басшылығының арнайы шақыруымен келген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бірнеше кездесулер өткізгендігін жеке атап өту керек. Оның ішінде Н.Назарбаев АҚШ 
президенті Барак Обамамен, БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мунмен, Ұлыбритания премьер-министрі 
Тереза Мэймен, Еуропалық комиссия төрағасы Жан-Клод Юнкермен екіжақты кездесулер өткізді. Өз 
кезегінде басқа бір түркітілдес ел Түркияның лидері Тайип Ердоған да G20 саммиті аясында әлемдік 
лидерлермен жүздесті. Түркия президенті АҚШ, Ресей, Қытай басшылары және басқарларымен пікір 
алмасты.  
Түркітілдес ел басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Режеп Тайип Ердоған жеке бір кездесу өткізді. 
Кездесуде лидерлер Таяу Шығыс және Орта Азиядағы жағдайды қамтыған аймақтық және 
халықаралық күн тәртібінде тұрған бірқатар аса өзекті аспектілер бойынша пікір алмасты. 
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ӨЗБЕКСТАН ИСЛАМ КӘРІМОВТІ БАҚИЛЫҚ САПАРҒА ШЫҒАРЫП САЛДЫ 
Өткен аптада Өзбекстан халқы елдің бірінші президенті болған Ислам Әбдіғаниұлы Кәрімовті 
соңғы сапарына шығарып салды.  

Өзбекстанда 79 жасында инсульт нәтижесінде өмірден озған ел президенті Ислам Кәрімовтің 
жерлеу рәсімі өтті. Республиканы КСРО ыдырамай тұрып басқарып, билікте 27 жыл болған 
Өзбекстан Республикасының бірінші президенті өзі туған Самарқанда әке-шешесі қасында 
тарихи кесенелер кешені Шахи Зиндада жерленді.  

Ислам Кәрімовті раушан гүлдер төселген ақтық сапарына шығарып салуға мыңдаған халық 
жиналды. Қоштасу рәсіміне жиырма шақты жоғары деңгейдегі делегация барды. Өзбек лидерін 
соңғы сапарына шығарып салуға Қазақстан, Қырғызстан, Белорусь, Түркіменстан, Тәжікстан, 
Ресей, Ауғанстан және басқа да ел өкілдері қатысты. Қазалы рәсімді жерлеуді ұйымдастыру 
бойынша мемкомиссия төрағасы, Өзбекстан премьер-министрі Шавкат Мирзиеев ашты.  

6-қыркүйекте РФ президенті Владимир Путин Ислам Кәрімовтің рухына тағзым ету үшін 
Самарқанға барды. Өз сөзінде В.Путин былай деді: «Ислам Әбдіғаниұлы біздің елдер 
арасындағы қатынастарға өте берік негіз салып, біздің байланыстарымызды нақты 
стратегиялық, стратегиялық әріптестік түрінде құрып кетті».  

Өзбекстан сапары барысында В.Путин ел премьер-министрі Шавкат Мирзиеевпен кездесті.  
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ІІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӨШПЕНДІЛЕР ОЙЫНЫ БОЛЫП ӨТТІ 
Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласында өткен аптада екінші Дүниежүзілік көшпенділер ойыны болды. 
3-қыркүйекте Шолпан-Атада ашылу салтанаты өтті. Көпшілік көрініске 6 мың адам қатысты – 
қобызшылар, салт аттылар, каскадерлер, еріктілер. Мың қобызшы бір уақытта «Маш ботой» әнін 
орындады.   
 
Ойындардың ашылу салтанатында Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев 
құттықтау сөз сөйледі. Көшпенділер ойындары қонақтарының қатарында Татарстан президенті, РФ 
президентінің мәдениет бойынша арнайы өкілі, АҚШ мемхатшысы көмекшісінің орынбасары, Түркі 
кеңесі, ТҮРКСОЙ, Мирас қоры, ТүркПА және Халықаралық Түркі академиясы сынды халықаралық 
ұйымдар жетекшілері болды.  
 
Өз сөзінде А.Атамбаев былай деді: «Көшпенділер ойындарының негізгі идеясы – халықтар мен 
мәдениеттерді жақындастыру. Біз сияқты көшпенділер үшін бұл өз түп-тамырымызға оралу мерекесі, 
көшпенділер мәдениетінің бар байлығын ұрпақтарымыз бен бүкіл әлемге көрсету мүмкіндігі болып 
табылады. Ал көрермендер үшін бұл жаңа нәрсе біліп, қаз-қалпындағы табиғат пен көне дәстүрге 
жақындап, көшпенділердің кішіпейілдігі мен адалдығын көрудің таптырмас жолы болары анық».  
 
Ұйымдастырушылардың хабарлауынша, Көшпенділер ойындарына 53 ел спортшылары қатысып, 26 
спорт түрінен 387 медал ойнатылыпты. Ойындардың нәтижесі бойынша медалдар есебінде алғашқы 
үш орынды Қырғызстан, Түркіменстан және Қазақстан спортшылары жеңіп алды.  
8-қыркүйек кешінде Ойындардың жабылу салтанаты болды. Жабылу салтанаты соңында Қырғызстан 
премьер-министрі Сооронбай Жәнібеков сөз сөйледі.  
 
Ойындар аяқталу құрметіне жергілікті және шетелдік орындаушылар қатысуымен концерт 
ұйымдастырылды.  
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ӘЗЕРБАЙЖАНДА РЕФЕРЕНДУМҒА ДАЙЫНДЫҚ ЖҮРІП ЖАТЫР 

Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев 2016 жыл 26-қыркүйегінде жалпы халықтық 
референдум өткізу туралы бұйрыққа қол қойды.  

Ертеректе Әзербайжан БАҚ-ы И.Әлиев 18-шілдеде Конституциялық сотқа елде бірінші вице-
президент пен вице-президенттер лауазымдарын кіргізу ұсынылатын Әзербайжан 
Конституциясына өзгерістер енгізу бойынша Референдум туралы акт жобасын жіберуді 
тапсырғанын хабарлаған. Ел Конституциясының «Әзербайжан Республикасының президенті 
үміткерлеріне қойылатын талаптар» атты 100-бабына сәйкес президент үміткері үшін жас 
жағынан шектеулерді алып тастау ұсынылады. Қазіргі уақытта 35 жастан кіші емес, ӘР 
аймағында 10 жылдан астам уақыт тұрақты өмір сүрген, дауыс беру құқығына ие, сондай-ақ 
ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталмаған, басқа мемлекеттер алдында міндеттемелері 
болмаған, жоғарғы білімге ие, қос азаматтығы жоқ республика азаматы Әзербайжан президенті 
болып сайлана алады. 

Сонымен қатар, президент өкілеттілігі уақытын 7 жылға дейін созу ұсынылады (қазір – 5 жыл). 
Және ел Конституциясына мемлекет басшысы Әзербайжан президентінің қатардан тыс 
сайлауын өткізу туралы шешім қабылдай алатын түзетулер ұсынылуда. 

Қазіргі уақытта Әзербайжан Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) референдум өткізуге орай 
«Ени Әзербайжан» билеуші партиясы ұйымдастырған үгіт-насихат тобының өкілдерін бекітті. 
ОСК хатшысы Арифа Мұхтарова хабарлағандай «Ени Әзербайжан» үгіт-насихат тобының 
комиссия мүшесі ретінде кеңесші дауыс құқығына ие Милли Мәжіліс (парламент) депутаты 
Айдын Мирзазаде ұсынылып, ОСК талқылау барысында оның үміткерлігі сол орында бекітілді.  
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ҚАЗАҚСТАН, ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ ҚЫРҒЫЗСТАНДАҒЫ КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР 
Өткен аптада Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанда бірқатар кадрлық тағайындаулар болды.  
 
8-қыркүйекте Қазақстан Президенті баспасөз қызметі Кәрім Мәсімовті ҰҚК төрағасы қылып 
тағайындау туралы Жарлыққа қол қойылғандығын хабарлады. Жарлықта: «Кәрім Қажымұқанұлы 
Мәсімов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы болып тағайындалсын, ол 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі қызметінен болсатылсын», ‒ делінген.  
 
Министрлер кабинетінің жаңа басшысы болып Бақытжан Сағынтаев тағайындалды. Қазақстан 
Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары босаған қызметіне Асқар Мамин 
тағайындалды. БАҚ хабарлауы бойынша, жақын арада ҚР жаңа үкімет мүшелері анықталады. 
 
Сол арада, 8-қыркүйекте Өзбекстанда Президент міндетін уақытша атқарушы болып қос палатаның 
жалпы отырысында Шавкат Мирзиеев тағайындалды. Өзбекстан премьер-министрі 1957 жылы туған, 
Ташкент ауылшаруашылықты суландыру және механикаландыру институтының түлегі. Ташкенттің 
Мырза Ұлықбек ауданының әкімі болған, Жизақ және Самарқан облыс әкімшіліктерін басқарған. 2003 
жылдан бастап республиканың премьер-министрі қызметін атқарып келген. 2015 жыл қаңтардағы 
парламент сайлауының нәтижесінде қайтадан Өзбекстан үкімет басшысы орнына келді.  
 
Дәл осы уақытта, Қырғыстан Президенті аппаратында Сманбаева Жылдыз Аскарбекқызы Қырғыз 
Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік марапаттар комиссиясының жауапты хатшысы 
болып тағайындалды. Сондай-ақ, Зайырбек Ергешов Президент аппараты этникалық, діни саясат 
және азаматтық қоғаммен өзара әрекеттестік бөлімінің меңгерушісі болып, Мира Карыбаева Қырғыз 
Республикасы Президент аппараты Жетекшісінің орынбасары  болып тағайындалды.  
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Халықаралық Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан және Түркия мемлекет басшыларының тарапынан 
құрылды. Ол көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі түркі әлемінің 
тілдерін, мәдениетін және тарихын толыққанды зерттеуді жүргізеді 
және оны үйлестіретін халықаралық ұйым болып саналады. Түркі 
академиясы Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру 
орталықтары арасында ынтымақтастыққа ықпал етеді.  
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