
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 14 (65) (3-9 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 ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ ЫНТЫМАҒЫ НЫҒАЮДА 

  

3-4 сәуір күндері Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен 

Әзербайжанға барды. Сапар барысында Елбасы Әзербайжанның жоғары билік өкілдерімен кездесулер 

өткізді. Атап айтқанда, ӘР Президенті Ильхам Әлиевпен саяси, сауда-экономикалық және мәдени-

гуманитарлық салалардағы қарым-қатынасты дамыту мүмкіндіктерін, сондай-ақ халықаралық және 

аймақтық көкейкесті мәселелерді талқылады.  
 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Әзербайжан арасында ежелден тарихи және мәдени 

байланыстарға негізделген дәстүрлі достық сипатындағы екіжақты қарым-қатынас қалыптасқанын атап 

өтті. Мемлекет басшысы әлемдік экономикадағы қазіргі кездегі жаңа үрдістер екі ел серіктестігін 

одан әрі дамытуға тың серпін бере алатынын айтты. 
 
Әзербайжан тарапы екіжақты ынтымақтастықтың бар саласы бойынша тығыз қарым-қатынасты 

арттырып, әсіресе ҚР мен ӘР-дың транзиттік-көлік потенциалын дамыту керегін айтты.  

Кездесуден кейін Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев Қазақстанның Нұрсұлтан Назарбаевтың 

басшылығымен жеткен жетістіктерін атап өтті. Сондай-ақ сол күні Нұрсұлтан Назарбаевқа «Гейдар 

Алиев» орденін тапсыру салтанаты өтті. 
 
Екіжақты кездесулер нәтижесінде құжаттар пакетіне қол қойылды. Оның ішінде, екі ел президенттері 
мен ҚР мен ӘР мемлекеттік органдарының басшылары тарапынан мынадай құжаттарға қол қойылды:  

«Қазақстан теміржолы» ұлттық компаниясы» АҚ мен «Әзербайжан теміржолы» ЖАҚ арасындағы 

Логистика және теміржол көлігі машинасын жасау саласындағы стратегиялық ынтымақтастық туралы 

келісім; ҚР Үкiметi мен ӘР Үкiметi арасындағы 1996 жылғы 16 қыркүйектегі Табыс пен мүлiкке 

қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы 

конвенцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы үкіметаралық хаттама; ҚР Үкіметі мен ӘР 

Үкіметі арасындағы Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісім; ҚР СІМ мен ӘР СІМ 

арасындағы 2017-2018 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасы; ҚР Үкіметі мен ӘР Үкіметі 
арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім; 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевтің бірлескен 

декларациясы. 
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 РЕСЕЙ ӨЗБЕКСТАН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ЖАҢА БЕЛЕСКЕ КӨТЕРІЛДІ 
 

2016 жылдың соңында сайланған Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев өткен аптада үшінші 
шетелдік сапарын жасады. Көптен күткен Мәскеу сапары нәтижесінде ресей-өзбек қарым-қатынасы 

жаңа белеске көтерілді. 
 
Баспасөз өкілдері Кремльде өткен келіссөздер нәтижелері өте жақсы болғанын айтады. Көп 

жылдардан бері алғаш рет тараптар талқылануы бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатқан бірқатар 

келіссөздерге қол қойды. Атап айтқанда, РФ-ға еңбек мигранттарын тартуды реттейтін келісімге 

нүкте қойылды, деп жазады «Московский Комсомолец» газеті. Бұдан бөлек, Мәскеу мен Самарқанд 

арасында әуе бағыты ашылатын болды.   
 
Сонымен бірге экономика саласындағы келіссөздер де көңіл қуантарлық. 5-ші сәуірде кеңейтілген 

құрамда өткен кездесуде тараптар жалпы сомасы 16,5 млрд доллар болатын 55 түрлі келісімдер мен 

меморандумдарға қол қойды. Оның ішінде Газпром мен Өзбек газ концернінің импортталатын газды 

ұлғайту туралы келісімді ерекше атауға болады. Осылайша 2018 жылдан бастап Өзбекстаннан Ресейге 

4 млрд. куб м табиғи газ импортталатын болды.  
 
Сонымен бірге «Ростехпен» ресейлік әскери құрал-жабдық пен техника алу туралы келісімге келді. 
Осы ретте Өзбекстан сенатының биылғы наурыз айының басында-ақ РФ-мен Әскери-техникалық 
ынтымақтастық жөніндегі келісімді ратификациялағанын атап өту керек. Өзбек билігінің 

мәлімдеуінше, Ресей Федерациясы Өзбекстанның басты серіктесі болған, солай боп қала береді де. 

Бұл әскери-техникалық салаға да қатысты. «Біздің елдердің ортақ мүдделері көп»,-деді өзбек тарапы.  
 
Кремльде сөйдеген сөзінде Мирзиеев «ең негізгі басымдықтардың бірі – Өзбекстанға әскери техника 

жеткізу мен оларды кейін өзара тиімді шарттармен ресейлік кәсіпорындарда жөндеу. Сонымен бірге 

«Ростех» мемлекеттік корпорациясымен ортақ жобаларды жүзеге асыру» екенін басып айтты.  
 
Қол қойылған келісімдерге қарап Мәскеу мен Ташкент ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне өткенін 

бағамдауға болады. Ресей билігі Өзбекстандағы билік алмасуын пайдаланып, екіжақты қарым-

қатынасты жаңартып алуды көздейтінін жасырмайды.  
 
Айта кетерлігі, Ташкенттің оқшаулану стратегиясы біраз бәсеңдеп, бүгінде сыртқы ойыншылармен 

байланыс орнатуға белсене кіріскен сыңайлы.  
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АСТАНАДА ШЫҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСТЕРІ ХАТШЫЛАРЫ БАС ҚОСТЫ  

 
Өткен аптада Астанада биыл маусымда болатын Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне 

дайындық қарсаңында тағы бір шара өтті. Осылайша Астанада ШЫҰ елдері Қауіпсіздік кеңестері 
хатшыларының 12-ші кездесуі болды. 
 
Алқалы басқосуға Қазақстанның, Қырғызстанның, Ресейдің, Өзбекстанның, Тәжікстанның Қауіпсіздік 

кеңестерінің хатшылары – В.Жұмақанов, Т.Джумакадыров, Н.Патрушев,  В. Махмудов, А.Кахаров, 

Қытай Халық Республикасының Қоғамдық қауіпсіздік министрі – Мемлекеттік кеңес мүшесі Го 

Шэнкунь, Шанхай ынтымақтастық ұйымының Бас хатшысы Р.Алимов, Шанхай ынтымақтастық ұйымы 

Өңірлік антитеррорлық құрылымының атқарушы комитетінің директоры Е.Сысоев қатысты.  
 
Белгілі болғандай, Қауіпсіздік кеңестерінің Астанадағы жиыны Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық 
ұйымына төрағалығы аясында өткізілген. Ол Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер 

басшыларының биылғы маусымға жоспарланған кеңесіне дайындықтың маңызды кезеңі болып 

саналады. ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, Шанхай ынтымақтастық ұйымының 

Астанадағы саммитінде Үндістан мен Пәкістанды ұйымның толыққанды мүшесі ретінде қабылдау 

жоспарланып отыр және оның Азиядағы ынтымақтастықты нығайтуға қосымша тың серпін береді. 
 
ШЫҰ елдерінің Қауіпсіздік кеңестерінің хатшылары терроризм, экстремизм, есірткі саудасына қарсы 

бірлесіп ықпал етуді жандандыруға келісті. Кей деректерге сәйкес, жаңа Конвенцияға «түрлі-түсті 
революцияларға» қарсы тұру туралы пункт қосылған.  
 
Қазақстан Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Владимир Жұмақановтың айтуынша, жуырда ШЫҰ-ның 

халықаралық терроризмге біріге қарсы тұру туралы мәлімдемесі мен 2017-2022 жылдарға арналған 

есірткіге қарсы стратегиясы талқыланатын болады. Кездесу жұмысын қорытындылаған хабарламада 

отырыс барысында аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселелері пысықталып, осы салада ұйымға 
мүше мемлекеттердің өзара әріптестік жайы талқыланғаны айтылады.  
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ТАШКЕНТТЕ ТМД СІМ БАСШЫЛАРЫ КЕЗДЕСТІ  
 
7-ші сәуір күні Ташкентте ТМД мемлекеттері Сыртқы істер министрлерінің кезекті мәжілісі болып 

өтті.  
 
Отырыс жұмысына Әзербайжан СІМ басшысының орынбасары Халаф Халафов, Беларусь СІМ басшысы 

Владимир Макей, Қазақстан СІМ басшысы - Қайрат Абдрахманов, Қырғызстан СІМ басшысы - Эрлан 

Абдылдаев, Ресей СІМ басшысы - Сергей Лавров, Тәжікстан СІМ басшысы - Сироджидин Аслов, 

Армения СІМ басшысы - Эдвард Налбандян, Молдова Сыртқы істер және еуропалық интеграция 

министрінің орынбасары Лилиан Дарий, Түрікменстан СІМ басшысының орынбасары Вепа Хаджиев 

пен ТМД атқарушы комитетінің төрағасы – атқарушы хатшы Сергей Лебедев қатысты. 
 
Келелі жиынның күн тәртібінде 16 құжат қарастырылып, оның онын тараптар мемлекет және үкімет 

басшыларының қарауына ұсыну үшін мақұлдады.   
 
Маңызды құжаттардың бірі әрі ТМД мемлекеттері СІМ басшыларының ортақ ұсынысы – христиан, 

мұсылмандар мен басқа да конфессиялар өкілдерін кемсітуге жол бермеу туралы жоба болды.  
 
Гуманитарлық ынтымақтастық саласында мемлекетаралық «Достастықтың мәдени астаналары» 

бағдарламасын 2018 жылы - Арменияда, 2019 жылы –Беларусияда, 2020 жылы – Қазақстанда іске асыру 

туралы шешім қабылданды.  
 
Мәжіліс күн тәртібіне енгізілген жобалардың басым бөлігі қауіпсіздікпен қамтамасыз ету және жаңа 

қауіп-қатерлерге қарсы тұру саласындағы қарым-қатынасты кеңейтіп, тереңдетуге бағытталған.  
 
Сонымен бірге СІМ басшылары ТМД мемлекеттері аумағында ұйымдасқан қылмыспен және өзге де 

қауіпті қылмыс түрлерімен күресті үйлестіру Бюросының ережесіне өзгертулер енгізу жобасын 

қарастырды.  
 
ТМД СІМ басшыларының мәжілісі екі жылда бір рет өткізілетін Мемлекет басшылары кеңесі мен 

Достастық елдері басшыларының мәжілістеріне дайындық аясында өткізілетін маңызды шара. Биыл 

мемлекет басшыларының кезекті мәжілістері қазанда Мәскеуде, сондай-ақ мамырда Қазанда және 

қарашада Ашхабадта өтеді.  
 

4 



ҚЫРҒЫЗСТАНДА СӘУІР РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ 7 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТТІ 
Қырғыз Республикасында 7-ші сәуір күні Сәуір революциясының 7 жылдығын атап өтті. Қырғыз 

баспасөзінің хабарлауынша, ел басшысы Алмазбек Атамбаев «Ата-Бейит» мемориалды кешеніндегі 
революция қаһармандарының зираттарына гүл қойып, құрметін білдірген. Президентпен бірге 

Жогорку Кенеш төрағасы Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков пен 

Жоғары сот төрағасы Айнаш Токбаева да гүл қойған. 
 
Аталған шараға 2010 жылдың 7-ші сәуірінде мерт болғандар мен жапа шеккендердің туыстары, Сәуір 

оқиғасының қатысушылары, Жогорку Кенеш депутаттары, Үкімет өкілдері, басқа да мемлекеттік 

органдар басшылары мен қоғам қайраткерлері қатысты.  
 
Жиналған қауым алдында сөз сөйлеген А.Атамбаев: «Осыдан тура 7 жыл бұрын, 2010 жылдың 7-ші 
сәуір күні біздің Отанымыздың, Қырғызстанымыздың тағдыры шешілген! Сол күні елімізді көп жылдар 

бойы әулеттік-топтық режимге дейін күйреткендерге халқымыз қарсы шығып, нүкте қойған күн. Дәл 
осы күні біздің намысқой халқымыз азаттыққа, әділдікке жол ашты және шуақты болашаққа деген 

сенімді қайтарды», - деді. 
 
А.Атамбаев сондай-ақ, ол жеңістің құны халық үшін тым жоғары болғанын да айтты. Белгілі 
болғандай, сол күні 86 қырғыз азаматы өлім құшқан.   
 
«Қанша уақыт өтсе де ол оқиға ешқашан ұмытылмайды. Керісінше, еліміздің нұрлы болашағы үшін жан 

берген жігіттеріміздің ерлігі әрқашан өз мемлекетіне, туған халқына қалтқысыз қызмет етудің 

жарқын үлгісі боп, жас буынға рух беретініне сенімдімін» - деді Қырғызстан басшысы. 
 
Айта кетейік, жақында 7-ші сәуір Қызғызстанда демалыс күні боп жарияланған.  
 
Дегенмен, биылғы көктем көрші мемлекетте саяси оқиғаларға толы. Соңғы айда Қырғызстанда алдағы 

президент сайлауына дайындық қызған. Сайлауалды тартыс барысында түрлі қарсылық акциялары, 

партия өкілдерін тұтқындау фактілері де болды.  
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ҚЫТАЙ-АМЕРИКА ДИАЛОГЫ 
 

Сәуір айының 6-7 күндері АҚШта әлемдік қос держава басшыларының алғашқы кездесуі өтті. Дональд Трамп пен 

Си Цзиньпин Флоридадағы Палм-Бич курортындағы Америка басшысының «Мар-а-Лаго» жеке жайында өтті. Ол 

жерді әлемдік қауымдастық бүгінде «оңтүстік Ақ үй» деп те атап жүр. Екі көшбасшының кездесуіне әлем боп көз 
тігуінің бірнеше себептері бар. 
 
Біріншіден, сайланған АҚШ президенті Д.Трамп сайлауалды кампаниясы кезінде Қытаймен қарым-қатынас 

турасында бірнеше рет пікір білдірген. Былайша айтқанда, Трамп Қытайға қарсы риторикасын өзінің негізгі 
ұраны ретінде пайдаланды деуге болады. Осы тұрғыдан да АҚШ-ҚХР басшыларының кездесуі зор қызығушылық 

туғызды.  
 
Екіншіден, екі көшбасшының кездесу нәтижесі әлемдік қоғамдастық алдында тұрған бірқатар мәселелерге 

тікелей әсер етеді. Атап айтқанда, тараптар әлемдік экономика, Таяу Шығыстағы ахуал, Корей түбегіндегі 
жағдай, халықаралық терроризммен күрес секілді бірнеше мәселені талқылаған.  
 
Алдын-ала болжамдарға қарамастан Си Цзиньпин мен Трамптың кездесуі достық жағдайда өтті. Тараптар Пекин 

мен Вашингтон арасындағы конструктивті диалогты нығайту қажеттігін айтты. 
 
Сириядағы дағдарыстың қиындауына, сондай-ақ АҚШтың күтпеген жерден Сириядағы әуе базасына жасаған 

шабуылдарына байланысты келіссөздердің негізгі тақырыбы қауіпсіздік мәселесі болды. Қытай көшбасшысы 

әскери операциялар кезінде алдын-ала хабар беруге, құрлықта да, әуе және теңізде де өзара қауіпсіз әрекет ету 

үшін іс-әрекет нормаларын дамытуға үндеді.  
 
Сонымен бірге АҚШ пен Қытай Корей түбегіндегі ядролық қарудың көзін жоюға бейіл екенін білдірді. Пекин 

мен Вашингтон осы бағытта ынтымақтастықты арттырып, КХДР билігін қауіпті қарудан бейбіт жолмен бас 

тартуға көндіруге келісті.  
 
Бұдан бөлек АҚШ пен Қытай басшылары жаңа форматтағы мемлекетаралық келіссөздердің негізін қалады. Бұл 

жөнінде АҚШ Мемлекеттік департаментінің басшысы Рекс Тиллерсон мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ пен ҚХР 

көшбасшылары «достық жағдайда нәтижелі кездесулер» өткізген. Тиллерсон сондай-ақ, қол жеткізілген 

келісімдер келесі келіссөздердің жоғары деңгейде өтуіне негіз сап бергенін айтты.  
 
Жалпы алғанда тараптар негізгі келісімдерге қол жеткізе алды. АҚШ пен ҚХР алдын қол қойылған стратегиялық 

келісімдерді ұстануға уағдаласты. Атап айтқанда, АҚШ «бір Қытай» принципін мойындайды және Тайваньнің жаңа 

президенті Цай Иньвэймен жеке кездеспейді, сондай-ақ Тайбэйге америкалық қару-жарақ пен әскери техника 

сатпайды.  
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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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