
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 16 (67) (17-23 сәуір) 

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 ТҮРІКМЕНСТАННЫҢ ЫНТЫМАҒЫ АРТА ТҮСПЕК 
сәуір күндері Түрікменстан басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов мемлекеттік

сапармен Қазақстанға келді Бұл сапар қос ел президенттерініңі көршілес мемлекеттерге

ресми сапарларының жалғасы болды Өткен айда Қазақстан Президенті Нұрсұлтан

Назарбаев Ақордада Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевті қарсы алғаны мәлім Ал

одан алдын Бердімұхамедов өзбек әріптесімен Ашхабадта кездескені белгілі  

 

Түрікмен басшысының бұл сапары екі тарап үшін де тиімді келісімдерге негіз болды

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан жеріне келген Г Бердімұхамедовке сәттілік тілеп

Түрікменстан басшысын таяуда өткен президент сайлауындағы жеңісімен құттықтады

Сайлаудан кейінгі алғашқы сапарды біздің елден бастауға шешім қабылдағаныңызды

жоғары бағалаймыз Қазақстанды түрікмен халқымен серіктестік тату көршілік және

бауырластық қарым қатынас байланыстырады Соның айқын дәлелі мемлекеттеріміздің

жылдық тәуелсіздігі жылдарында қалыптасқан күн тәртібіндегі өңірлік және

халықаралық мәселелер бойынша өзара түсіністікке ынтымақтастыққа негізделген

қатынастар деді Н Назарбаев  

 
Өз кезегінде Гурбангулы Бердімұхамедов Қазақстанға шақырғаны үшін Нұрсұлтан
Назарбаевқа ризашылығын білдірді Қауіпсіздікке қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге

қатысты күн тәртібінде тұрған өңірлік және халықаралық мәселелер жөніндегі біздің
көзқарасымыз Қазақстан тарапының ұстанымымен үйлеседі Біз БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің

тұрақты емес мүшесі болып саналатын Қазақстанның бастамаларын қолдаймыз деді

Түрікменстан Президенті  
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Түрікменстан Президентінің Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапарының
қорытындысы бойынша бірқатар құжаттар қабылданды Атап айтқанда Қазақстан

Республикасы мен Түрікменстан арасындағы Стратегиялық серіктестік туралы шартқа қол
қойылды Тараптар сондай ақ Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы мемлекеттік

шекараны белгілеу туралы келісімге қол қойды  

 
Бұдан бөлек бірқатар келісімдерге қол жеткізілді сауда экономикалық ғылыми

техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның
келісімі Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Түрікменстан

Сыртқы істер министрлігі арасындағы жылдарға арналған

ынтымақтастық жөніндегі бағдарлама қос елдің Үкіметі арасындағы құпия

ақпараттарды өзара сақтау туралы келісім қылмыстық жолмен түскен кірістерді

заңдастыруға жылыстатуға терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

саласындағы өзара іс қимыл туралы келісім Қазақстан Республикасының

Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Түрікменстанның Сауда өнеркәсіп

палатасы арасындағы ынтымақтастық туралы келісім

Жалпы алғанда тараптар бірқатар маңызды стратегиялық мәселелер оның ішінде

Каспий мәселесі мен Конвенция қабылдау бойынша ұқсас принциптер ұстанады

Сонымен бірге Қазақстан мен Түрікменстан транзиттік көліктік өзара іс қимыл

саласында табысты қарым қатынас орнатқан Оған Қазақстан Түрікменстан

Иран теміржолының іске қосылуы дәлел бола алады
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АСТАНАДА ШЫҰ СІМ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ  
 

сәуір күні Астанада Қазақстан тарапының төрағалығымен ШЫҰ мүше мемлекеттердің

Сыртқы істер министрлері кеңесінің кезекті отырысы өтті Алқалы отырысқа Қазақстан

ҚХР Қырғызстан Ресей Тәжікстан Өзбекстан Сыртқы істер министрлері ШЫҰ Бас

хатшысы ШЫҰ Терроризмге қарсы өңірлік құрылымы Атқарушы комитеті директоры

қатысты  
 

Кездесу ұйымға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің маусымда Астанада өтетін
отырысына қорытынды дайындық кезеңі болды  
 

Отырыс барысында министрлер алдағы саммиттің күн тәртібінде тұрған маңызды
тақырыптардың бірі ШЫҰ ға жаңа мүше ретінде екі мемлекеттің қосылу процесін аяқтау

мәселелерін талқылады Қатысушылардың пікірінше Үндістан мен Пәкістанның

толыққанды мүше етіп қабылдануы даму мен көпжақты ынтымақтастықтың түбегейлі
жаңа кезеңін ашып Ұйымның халықаралық ықпалы мен беделін нығайта түседі  
 

Қазақстан тарапы Ұйымның экономикалық және мәдени гуманитарлық салаларындағы

ынтымақтастықты күшейту қажеттілігіне баса назар аударды Қ Әбдірахманов ШЫҰ ға

мүше мемлекеттер өкілдерінің қатысуымен ЭКСПО шеңберінде бірқатар іс шаралар

сондай ақ Астанадағы білім аптасы Өнер фестивалі және Жасыл экономика туризм

мен спортты дамыту тақырыбында ШЫҰ Жастар форумы өтетінін хабарлады  
 

Сыртқы саяси ведомстволардың басшылары Ұйымға мүше мемлекеттер басшылары
кеңесінің шағын және кеңейтілген құрамдағы отырыстары күн тәртібінің жобасы туралы
шешім қабылдады ШЫҰ Астана декларациясының жобасы келісілді Сондай ақ Ұйым

саммитінің қорытындылары бойынша қол қоюға енгізілетін Құжаттар тізбесінің жобасы
туралы шешімге және басқа да құжаттарға қол қойылды
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ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ  

8-ШІ ОТЫРЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
 

Қазақстан мен Қытай жүйелі кездесулер мен жоғары деңгейдегі отырыстар өткізу арқылы
стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі құжатта көрсетілген шарттарды рет ретімен іске асыруды

жалғастыруда Атап айтқанда ші сәуірде Астанада өткен Қазақстан Қытай ынтымақтастық

жөніндегі Комитетінің отырысы барысында ҚР Премьер Министрінің бірінші орынбасары Асқар

Мамин ҚХР Мемлекеттік кеңесі Премьерінің орынбасары Чжан Гаолимен келіссөздер жүргізді  

 

Екі ел үкіметінің өкілдері жан жақты стратегиялық серіктестіктің қазіргі жағдайы мен келешегін

екіжақты қарым қатынастың өзекті мәселелері сауда экономика энергетика индустриалды

инновациялық ғылыми техникалық қаржы көлік логистика ауыл шаруашылығы әскери техника

саласының өңірлік және шекаралық ынтымақтастық мәселелерін талқылады  

 

Кездесу барысында қатысушылар жылдың қыркүйегінде ҚР мен ҚХР көшбасшылары қол

қойған Нұрлы жол және Жібек жолының экономикалық белдеуі жаңа экономикалық

саясатының ынтымақтастық жоспарын жұптастыра жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті  

 

А Мамин отырыс барысында ҚР мен ҚХР арасындағы жан жақты стратегиялық

ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқандығын айтты Нұрлы жол және Жібек

жолының экономикалық белдеуі жаңа экономикалық саясатының ынтымақтастық жоспарын

жұптастыра жүзеге асыру екі елдің алдында транзиттік көліктік ынтымақтастық сауда өңдеуші

өнеркәсіп саласын дамытуда жаңа перспективаларға жол ашады деп мәлімдеді А Мамин  

 
Тараптар бірауыздан екі ел арасындағы инвестициялық ынтымақтастықтың жаңа деңгейінің
сапалы екендігін айтты Қазақстан Ұлы Жібек Жолы бағдары бойынша тасымалдарды дамытуға

жағдай жасау үшін көлік инфрақұрылымын белсенді дамытуда  
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жылдың тоқсанындағы контейнерлік тасымалдар көлемі жылдың сәйкес

кезеңімен салыстырғанда есе өскен ҚХР Мемлекеттік кеңесі Премьерінің

орынбасары Ч Гаоли екіжақты ынтымақтастық мәселелерінің кең ауқымы

бойынша Қазақстан Қытай байланыстарының дамуында динамика бар деді Біз

нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін барлық жағдайды жасап екі елдің игілігі мен

пайдасы үшін бірлесе жұмыс жасауымыз керек деді Ч Гаоли  

 

Бұдан бөлек қытайлық делегацияның сапары аясында ҚР жоғары билік өкілдерімен

тағы бірнеше кездесулер өтті Осылайша ші сәуір күні Қазақстан премьер

министрі Бақытжан Сағынтаев пен ҚХР Мемлекеттік кеңесі Премьерінің
орынбасары Ч Гаолидің екіжақты кездесуі өтті  

 
Сонымен бірге қытай саясаткерін Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев та қабылдады Кездесу барысында Чжан Гаоли ҚХР төрағасы

Си Цзиньпиннің Қазақстан Президентіне жолдаған сәлемін жеткізіп

Ынтымақтастық жөніндегі комитет отырысы аясында жаңа уағдаластықтар
жасалғанын атап өтті Ол сондай ақ Қытай Халық Республикасының төрағасы

биылғы маусым айында ЭКСПО халықаралық көрмесінің ашылуына және

Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Қазақстанға келуді
жоспарлап отырғанын жеткізді  

 

Айта кету керек ҚХР Астанада өтетін ЭКСПО көрмесіне қатысатынын алғаш

мәлімдеген елдердің бірі Сондай ақ қытай павильоны көрмедегі ең ірі

павильондардың бірі болмақ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

 



 

ҚЫЗҒЫЗ-ИРАН ЫНТЫМАҒЫ НЫҒАЯ ТҮСТІ 
 

Қырғыз Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев шы сәуірде елге ресми сапармен келген Иран

Ислам Республикасының Сыртқы істер министрі Мұхаммед Джавад Зарифті қабылдады  
 

Кездесу барысында қырғыз иран қарым қатынасындағы екі тарап үшін де мүдделі тақырыптар талқыланды

Сондай ақ саяси диалогты әрмен қарай дамыту банк ісі инфрақұрылым мен құрылыс инвестициялар мен

сауда салаларындағы ынтымақтастықты арттыратын нақты қадамдарды жүзеге асырудың маңыздылығы
баса айтылды  
 

Екі елдің жоғары билік өкілдері арасында болған кездесуден кейін жанданған екіжақты қарым қатынас

Қырғызстан мен Иран арасындағы байланыстың жаңа сапалы кезеңге өткенінен хабар беріп өзара

потенциалды толық жүзеге асыру үшін соны мүмкіндіктерге жол ашатыны жөнінде айтылды  
 

Сонымен бірге Зариф Қырғызстан премьер министрі Сооронбай Жээнбековпен кездесті Бүгін біз ортақ

экономикалық жобаларды жүзеге асыруға дайынбыз Әсіресе көлік коммуникациясы қайта өңдеу өндірісі

ауыл шаруашылығы энергетика ғылым мен технология тағам және жеңіл өнеркәсіп салаларындағы

бірлескен жобаларға әзірміз деді қырғыз премьер министрі Мұхаммед Джавад Зариф сауда экономикалық

ынтымақтастықты жандандырудан бөлек екі ел арасындағы аймақаралық байланысты дамыту қажеттігіне
назар аударды  
 

Айта кету керек сәуір күндері Иран Сыртқы істер министрі Түрікменстанға ресми сапармен барған

болатын ИИР СІМ басшысы бизнес қауымдастық мүшелеріне арнаған сөзінде Түрікменстанды сенімді

серіктес деп атап көрсеткен Сондай ақ спикер екіжақты ынтымақтастықты әрмен қарай дамыту алдағы

жылдарда аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті тұрақтандыру үшін қажет екенін айтты

ИИР делегациясының ресми сапары Түрікменстан СІМ де өткен түрікмен иран саяси кеңестерімен жалғасты

Иран саясаткері болашақ түрікмен дипломаттарын да назардан тыс қалдырмады Мәртебелі мейман

Халықаралық қатынастар институтында арнайы лекция оқыды  
 

Жалпы алғанда Иран СІМ басшысы Зариф Түрікменстанға Қырғызстан мен Грузияға сапарлап

серіктестермен арадағы көлік және сауда салаларындағы қарым қатынасты реттеп қайтты  
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ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ДАМУ ҚАДАМДАРЫ 
 

ші сәуір күні Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада

Халықаралық Түркі академиясының басшысы Дархан Қыдырәліні қабылдады Ақорда

баспасөз қызметінің хабарлауынша Кездесуде Елбасыға Түркі академиясының қызметі және

Қазақстан Президентінің тапсырмаларының орындалуы жөнінде есеп берілді  

 

Д Қыдырәлі Нұрсұлтан Назарбаевқа Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына қатысты

Академия жұмысының перспективалары сондай ақ БҰҰ штаб пәтерінде өткізілген халықаралық

симпозиум мен Ұлы дала гуманитарлық форумының нәтижелері туралы баяндады  

 

Д Қыдырәлінің мәліметі бойынша Халықаралық Түркі академиясы Моңғолия аумағында

археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп оның барысында көне түркі заманының жаңа

жәдігерліктері табылған  

 

Мемлекет басшысы кездесу қорытындысы бойынша Академия жұмысын жоғары бағалап бірқатар

нақты тапсырма берді  

 
Осы орайда Академияның жуырда екінші гуманитардық ғылымдар форумын өткізуді
жоспарлағанын айтып өту керек Бүгінде Форум жұмысына әлемнің бірнеше елінен көрнекті

ғалымдар мен зерттеушілер сондай ақ халықаралық ұйым өкілдері қатысады деп күтілуде Форум

жылдың шы мамырында Астанада Қазақстан өтеді  

 

Форум мақсаты адамзат өркениетінің дамуындағы Түркі әлемінің орны мен мәдени

құндылықтарын талдап талқылау Әлемде танымал мамандар арасында байланысты нығайту және

пікір алмасу жаһандық және аймақтық маңызға ие өзекті мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар

жасау
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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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