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«Тurkic Weekly» - Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық 
шолуы. Ол түркі тілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мәселелері 
бойынша объективті талдау жасайды. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САММИТІ 
Биылғы жылдың 31 наурыз - 1 сәуір күндері Вашингтонда ядролық қауіпсіздік жөнінде 
халықаралық саммит өтті. Бұл АҚШ президенті Барак Обаманың бастамасымен өткізілетін 
отырыстың төртінші және соңғы кездесуі. Алғашқы үш отырыс Вашингтонда (2010ж.), Сеулде 
(2012ж.) және Гаагада (2014ж.) болды. 
 

Саммит 50-ден астам елдің көшбасшыларының қатысуымен өткізіліп, қауіпсіздік мәселелерін 
талқылаудың ең тиімді халықаралық алаңдарының бірі болып табылады. 
 

Халықаралық лаңкестік ұйымдардың белсенділік көрсету аясында және Еуропа, Түркия, 
Пәкістан және басқа да елдерде террорлық шабуылдар жасалғанда саммиттің басты тақырыбы 
лаңкестікке қарсы күрес таңдалды. Атап айтқанда, бірінші пленарлық отырыстың тақырыбы 
«Ядролық қауіпсіздікті нығайтудың ұлттық іс-қимылдар», ал екінші бөлімнің аты «Ядролық 
қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты арттырудың ұлттық қадамдары», деп аталады.  
 

Саммитте бірінші болып сөз сөйлеген Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
болды. Ол ядролық қарусыз әлем бастамасын ұсынған көшбасшы болып табылады.  
 

Сонымен қатар, іс-шара аясында көптеген елдердің басшылары бір-бірімен кездесті. Солтүстік 
Кореяның келеңсіз қадамдарына қарсы бағытталған жоспарларды талқылау үшін АҚШ, 
Жапония және Оңтүстік Корея президенттерінің арасында үшжақты кездесуі өтті.  Барак 
Обама корей түбегіндегі жағдайды, сондай-ақ Қытай мен АҚШ арасында өзара іс-қимылдың 
келешегін Си Цзиньпинмен кездесу барысында талқылады. 
 

БАҚ назарында болған басты тақырып, Ресей Президентінің Саммитке келмеуі болды. Ақ үй 
өкілдерінің ақпаратына сәйкес, Ресей басшылығының өздері саммиттен бас тарып, осылайша 
өзін-өзі оқшаулау саясатын жүргізіп отыр. 
«Ядролық саммитке» түркі тілдес мемлекеттерінің мүшелері саналатын Әзербайжан 
Президенті Ильхам Әлиев, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және Түркия 
Президенті Т.Ердоған қатысты. 
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САММИТ АЛАҢЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУЛЕР 

 

Вашингтонда өткізілген Ядролық қауіпсіздік саммиті аясында Түркия мен Әзербайжан 
басшыларының АҚШ басшылығымен бірқатар кездесулері болды.  
 

1 сәуірде Саммит аясында Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған мен АҚШ президенті 
Барак Обаманың кездесуі болып өтті. Екі елдің көшбасшылары ең алдымен ДАИШ-ке және 
халықаралық терроризмге қарсы күрес мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Түрік басшысы 
Брукингс институтында дәріс оқыды. Өз сөзінде Т.Ердоған Таяу Шығыстағы ахуал, түрік-орыс 
қарым-қатынастары мен Еуропадағы көші-қон дағдарысы мәселелері бойынша Түркияның 
ұстанымын білдірді.  
 

Сонымен қатар Т.Ердоғанның АҚШ вице-президенті Джо Байденмен кездесуі өтті. Кездесу 
барысында саясаткерлер Таяу Шығыстағы жағдайды, сондай-ақ терроризмге қарсы күрес 
жолдарын талқылады. Олар Сириядағы жанжалды саяси жолмен шешудің қырларын 
қарастырып, елдегі атысты тоқтату керектігін тілге тиек етті. Джозеф Байден Түркияның 
НАТО-ң одақтасы ретінде оның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде АҚШ «берік 
ұстанымын» жеткізді. 
 

Сол күні Вашингтон саммиті аясында Барак Обама мен Әзербайжан президенті Ильхам 
Әлиевтің кездесуі болды. Олар екі ел арасындағы саяси қарым-қатынастардың жоғары деңгейін, 
сондай-ақ өңірлік ынтымақтастықты нығайту тұрғысынан экономика, энергетика және 
қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті. 
 

Таулы Қарабақ, Армения-Әзербайжан қақтығысы бойынша мемлекет басшылары аймақта 
бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысынан мәселенің тезірек реттеу қажеттігін 
атап өтті. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ШЕТЕЛДІК САПАРЛАРЫ 

Өткен аптада Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Бельгияда, АҚШ және Кубада 
сапармен болды.  
 

Брюссель қаласына келген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Мальбек» метро 
стансасында болған террорлық акт құрбандарын еске алып, гүл шоқтарын қою рәсіміне 
қатысты. «Қазақстан терроризмнің кез келген көрінісін айыптайды және Бельгия халқының 
қайғысына ортақтасады. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне, ал қаза болғандардың 
туған-туыстары мен жақындарының осы қасіреттен тезірек еңсе тіктеуіне тілектестігімді 
білдіремін», – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
 

Бельгия сапары аясында, сондай-ақ Президенттің Еуропалық кеңес төрағасы Д.Тускпен және 
Еуропалық комиссия төрағасы Ж.К.Юнкермен кездесуі болды. 
 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-тағы сапары жоғары деңгейде өтіп, 
көптеген кездесулер мен келіссөздер өткізілді. Осылайша, Қазақстан Президенті ядролық 
қауіпсіздік жөніндегі саммитке қатысты. Мемлекет басшысы АҚШ президенті Барак Обамамен 
кездесіп, оның қорытындысы бойынша олар «Ядролық қару-жарақты таратпау және ядролық 
қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық туралы Қазақстан мен АҚШ-тың бірлескен 
мәлімдемесіне» қол қойды. Құжатта тараптар ядролық материалдарды сақтау қауіпсіздігін 
нығайту үшін екі елдің жасайтын нақты қадамдар кешенін және тараптар осы салада нақты 
ынтымақтастықты жалғастыру керек екендігін растады. 
 

Сонымен қатар, саммитке қатысушылар Қазақстан аумағында МАГАТЭ-ң төмен байытылған 
уран банкін құру мәселелерін талқылады. Осы мәселе бойынша лидерлер Бірлескен мәлімдеме 
қабылдады. Олардың қатарында Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Иордания, Испания, 
Қазақстан, Канада, Қытай, Норвегия, Біріккен Араб Әмірліктері, АҚШ, Филиппин, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Оңтүстік Корея және Жапония бар.  
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Саммит аясында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар кездесулер де өткізді. Атап айтқанда, Елбасы 
Түркия, Әзербайжан, Иордания, Украина, Армения, Литва, Мексика, Чили, Үндістан, 
Сингапур басшыларымен, сондай-ақ АҚШ Мемлекеттік хатшысы Джон Керримен кездесті.  
 

Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Карнеги қорының басшысы Уильям Бернспен кездесті.  
Кездесуге АҚШ-тың бұрынғы қорғаныс министрі У.Перри, АҚШ-тың бұрынғы сенаторы 
С.Нанн, Калифорния штатының губернаторы Дж.Браун, CNN арнасының негізін қалаушы 
Т.Тернер, «Gap» компаниясының бұрынғы басшысы Э.Гаст қатысты. 
 

Кездесу барысында халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, сондай-ақ Қазақстан мен 
АҚШ-тың жаһандық антиядролық қозғалыс аясындағы ынтымақтастығы талқыланды. 
 

Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы серіктестермен кездесіп, олармен  Қазақстан-Америка 
ықпалдастығын одан әрі нығайту жолдарын талқылау мүмкіндігі туғанына ризашылық білдірді. 
Карнеги қоры – әлем елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту басты міндеті болып 
жарияланған коммерциялық емес жекеменшік ұйым. 1910 жылы құрылған Қор халықаралық 
саясат саласындағы ірі сараптау-талдау орталығының бірі болып саналады. 
 

«Орталық Азияда ядросыз аймақ құру арқылы біз орнықты әлем географиясын 
қалыптастыруға шақырамыз. Бұл – Еуразияда, Латын Америкасында және Африкада алты 
ядросыз аймақ кеңістігін кеңейту деген сөз. Төмен байытылған уран банкін Қазақстанда 
орналастыру туралы МАГАТЭ-мен келісімге 2015 жылы қол қойылуы маңызды қадам болды. 
Бұл – жаһандық ауқымдағы оқиға. Әлем оны атомды қауіпсіз әрі бейбіт мақсатқа пайдалану 
ісіндегі маңызды шара ретінде бағалауы тиіс», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.  
 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпқой боксшы Геннадий Головкинмен кездесті.  
Кездесу барысында Геннадий Головкинді «ЭКСПО-2017» көрмесінің елшісі мәртебесіне ие 
болуымен құттықтап, оның жаңа табыстар мен рекордтарға қол жеткізуіне тілектестігін 
білдірді. 
 

Геннадий Головкин боксты және жалпы спортты дамытуға зор үлес қосып, көңіл бөліп 
отырғаны үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтты. 
 

Вашингтоннан кейін Қазақстан Президенті Куба Республикасына сапармен барды. Куба 
сапары барысында Мемлекеттік Кеңес төрағасы және Министрлер кеңесінің төрағасы Рауль 
Кастромен және жоғары басшылықпен кездесу өткізді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ БҰҰ-ДА 

28 наурызда Халықаралық Түркі академиясының ұйымдастыруымен Нью-Йорк қаласында 
БҰҰ штаб-пәтерінде «2030 Жоспары және Жібек Жолы бойындағы синергия» атты 
халықаралық симпозиум өтті. Алқалы жиынға БҰҰ жауапты тұлғалары, сонымен қатар 
халықаралық ұйым басшылары, Түркі мемлекеттерінің БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілдіктердің 
мүшелері, дипломаттар мен әйгілі ғалымдар қатысты.  
 

Ашылу салтанатында ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықбаев Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың симпозиум қатысушыларына 
жолдаған арнайы құттықтау хатын оқып берді.  
 

Салтанатты жиынды ашқан БҰҰ-ның Экономикалық және әлеуметтік одағының (ECOSOC) 
президенті О Джун симпозиум жұмысына сәттілік тіледі. Өз сөзінде Орталық Азия елдерінің 
мәдени мұрасына тоқталған О Джун мырза тұрақты даму үшін экономикалық және мәдени 
салаларда қатар ынтымақтасу қажеттігін айтып өтті. 
 

Каспий стратегиялық институтының басқарма төрағасы Халил Акынджының 
модераторлығымен өткен «Жібек жолында және одан тысқары аймақтарда әлемдік бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті нығайту; трансұлттық қауіп-қатер мен экстремизмге қарсы әрекет ету» атты 
алғашқы панельді отырыста Түркі кеңесі ақсақалдар кеңесінің мүшесі, профессор Әділ 
Ахметов, Каспий стратегиялық институтының басқарма мүшесі, адмирал Метин Атач, Түркі 
мәдениеті мен мұрасы қорының президенті Гюнай Эфендиева, Шет елдегі түріктер және туыс 
халықтар жөніндегі Басқарма басшысының орынбасары Сердар Гүндоған, Винсконсин 
университетінің профессоры, түркітанушы Юлай Шамильоғлұ мен Мичиган университетінің 
Еуропа, Ресей және Еуразия зерттеу орталығының директоры Норман Грэм баяндамалар 
жасады. 
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Норман Грэм өз сөзінде: «Энергия шикізаттары бағасының төмендегеніне қарамастан 
Қазақстанда білім реформалары мен модернизациясына шынайы және тұрақты түрде назар 
аударылатыны байқалады.  
 

Ал, «Жібек жолын қайта жаңғырта отырып, мәдениеттерді жақындастыру арқылы тұрақты 
даму мақсаттарын жүзеге асыру» атты екінші панельді отырысқа модератор болған Нью-
Йорктегі Халықаралық дамушы экономикалар академиясының президенті Владимир Квинт 
Жібек жолын жаңғыртудың Қазақстан үшін маңыздылығына тоқталды.  
 

Бұл бөлімде ТҮРКСОЙ ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Түркі кеңесінің бас 
хатшысының орынбасары Абзал Сапарбекұлы, «Манас» қырғыз-түрік университетінің 
профессоры Османакын Ибрагимов, Мичиган университетінің профессоры Тимур Кожаоглу, 
Каспий стратегиялық институтының бас хатшысы Халдун Яваш пен Дамушы мемлекеттерге 
арналған зерттеу-ақпараттық жүйесінің сарапшысы, профессор Рам Упендра Дас баяндама 
жасады. 
 

Сондай-ақ, Түркия Республикасы Премьер-министрі Ахмет Дауытоғлының, БҰҰ жанындағы 
Өркениеттер альянсының басшысы Абдулазиз Әл-Насердің және БҰҰ-дағы ЮНЕСКО 
арнайы өкілдерінің құттықтау хаттары оқылды. 
 

Симпозиум аясында Түркі академиясы 2015 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты Азиз 
Санжарды және көрнекті ғалымдар Кемал Карпат пен Эдвард Олуортты арнайы алтын 
медальдармен марапаттады. Жібек жолы, оның бойында орналасқан мемлекеттер мен Орта 
Азия елдері тақырыптарын зерттеудегі ерен еңбектері арқылы халықтар арасындағы 
ынтымақтастықты нығайтып, мәдени байланысты тереңдеткені үшін тағайындалған марапат 
иелері Түркі академиясына шынайы алғыстарын білдірді.  
 

Іс-шара халықаралық ұйымдардың басшылары мен әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары 
бағаланды. Атап айтқанда, ЮНЕСКО-ның Нью-Йорктегі басқармасының директоры Мари-
Поль Рудилдің айтуынша, «Қазақстан Республикасының бастамасымен екі жыл бұрын БҰҰ 
Мәдениеттер жақындасудың он жылдық жоспарын қабылдады. Осы онжылдыққа 
жоспарланған іс-шаралардың үйлестірушісі ЮНЕСКО болып табылады. Әзербайжан, 
Қазақстан, Қырғызстан және Түркияның жетекші БАҚ Нью-Йорктегі симпозиумды жан-
жақты хабарлады. Әлемнің ірі БАҚ бейнекөрсетілім ұйымдастырды. 
 

Симпозиум соңында барлық қатысушыларға кешкі ас берілді. Ол Халықаралық Түркі 
академиясының президенті Дархан Қыдырәлі мен Түркі кеңесінің Бас хатшысы Рамиль 
Гасановтің аттарынан берілді. 
 

Жиын соңы ТҮРКСОЙ ұйымы өнерпаздарының Наурызға арналған мерекелік концертімен 
қорытындыланды. 
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ТАУЛЫ ҚАРАБАҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ 
 

Әзербайжанның «Azertag» мемлекеттік жаңалық агенттігінің хабарлауынша, 2 сәуірде 
Арменияның қарулы күштерінің 82 және 120 миллиметр мина атқыштарын және калибрі ірі 
машиналық мылтықтарын арқалаған жасақтары тәулік бойы тоқтатылған атыс тәртібін 
майданның әр түкіпірінен127 мәрте бұзды. 
 

«Түнгі 2 сәуірден бастап Арменияның қарулы күштері ауыр қару, зеңбірек, машиналық 
мылтық пайдаланып, әзербайжан ауылдары мен елді мекендеріне оқ жаудырды. Біздің әскери 
тұрақтанған орнымызға қарай дәйекті түрде соққы берді. Азаматтарымыздың қауіпсіздігін 
және позициясын қорғау үшін Әзербайжан әскері Армения қарулы күштеріне тиісті тойтарыс 
беріп, шегінуге мәжбүр мәжбүр етті», мәлімдеді Әзербайжан Президентінің әлеуметтік-саяси 
мәселелер бойынша көмекшісі Әли Гасанов. 
 

Еуропалық, АҚШ, Ресей және басқа да елдердің жетекші БАҚ-тары таратқандай, жанжал 
аймағындағы соғыс 2 күнге созылды. «Euronews»-тің 4 сәуірдегі хабарлауына сәйкес,  
Әзербайжан Таулы Қарабақтағы атысты өз жағынан тоқтатқанын мәлімдеген, бірақ Армения 
бұл шешімді растамады. 
 

Дегенмен, шұғыл деректерге сәйкес, 30 сарбаз бен 3 бейбіт тұрғын қаза тауып, 200-ден астам 
адам жарақат алғанын хабарлайды БҰҰ Гуманитарлық мәселелерді үйлестіру жөніндегі 
басқармасы. БҰҰ мәліметі бойынша, Таулы Қарабақ қақтығысы аймағында шамамен 150 мың 
адам өмір сүреді. 
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ШТАЙНМАЙЕР ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА 
Өткен аптада Алмания Сыртқы істер министрі Франк-Вальтер Штайнмайер Орталық Азияның 
үш елінде сапармен болды. Олар Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан.  
 

Сарапшылардың айтуынша, Германияның Сыртқы істер министрі өз саяхатымен көздеген 
мақсаттарының бірі ол өз елінің өңір елдерімен байланысын белсенді ету. Сонымен қатар, 
өткізілген кездесулер барысында екі жақты қатынас мәселелері, терроршылдыққа қарсы күрес, 
өңірлік ынтымақтастық және ЕҚЫҰ шегінде экономикалық өзара байланыс талқыға салынды.  
 

Штайнмайер өзбек президенті Ислам Каримовпен де кездесті. Өзбекстан батыс 
державаларының Орталық Азиядағы негізгі әріптестерінің бірі, деп санайды неміс 
басылымдары. АҚШ Мемлекеттік хатшысы Джон Керридің өткен жылғы сапары да Самарқанд 
кездесуінен және «C5 + 1» тетігін құрудан басталған еді. 
 

Қырғызстандағы келіссөздердің негізгі қорытындыларының бірі 50 млн еуро көлемінде несие 
бөлу туралы шешім. Тәжікстанда тараптар терроршылдыққа, экстремизмге қарсы әрекет ету 
және көрші Ауғанстан аумағынан төнетін қатерге қарсы күрес мәселелерін талқылады. 
 

Өз сапары барысында, Штайнмайер мемлекеттік ұйымдарға барумен қатар, ҮЕҰ, азаматтық 
қауымдастық өкілдерімен жүздесуге мүмкіндігі болды. Өңір елдерінде Ф.Эберт, Р.Люксембург, 
К.Аденаур атындағы және басқа да германиялық қорлар белсенді түрде қызмет етеді. 
 

Жалпы алғанда, Еуропа мен Батыс елдерінің Орталық Азия өңіріне мүддесі қайтадан артып 
келеді. Өңірдің үш еліне сапары барысында сөз сөйлеген Штайнмайер былай деді: «Орталық 
Азия стратегиялық маңызы бар аймақ, бұл жерде ірі державалардың мүдделері қиылысады.» 
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ҚЫТАЙДЫҢ БАТЫСҚА ҰМТЫЛЫСЫ 
 

Өткен аптада ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің Чех Республикасына және АҚШ-қа сапарлары 
өтті. 
 

Еуропада Қытай басшысы Чехия президенті Милош Земан келіссөздер өткізді. Оның 
нәтижесінде тараптар Қытай мен Чех Республикасы арасындағы стратегиялық әріптестік 
туралы келісімге қол қойды. Аталған құжат сауда-экономикалық, қаржылық және 
инвестициялық, сондай-ақ гуманитарлық салада қатынастарды орнатуды көздейді. 
 

Қытай БАҚ атап өткендей, соңғы жылдары жалпы Еуропа елдеріне және оның ішінде Чех 
Республикасына Қытай инвестицияларының көлемі ұлғайып келеді. Осы екі елдің жоспарына 
сәйкес ағымдағы жылы Қытай Чехияға шамамен 4 млрд инвестиция жасауды жоспарлап отыр.  
Өз кезегінде, екі елдің басшылары сонымен қатар Қытай автомобиль құрастыру нарығына 
«Skoda» чех автомобиль  құрастыру концернінің кіруі туралы уағдаласты. 
 

Си Цзиньпиннің АҚШ-қа сапарының нәтижесі артып келеді. Қытай басшысының 
Вашингтонға сапары кезінде болған басты оқиға ретінде ядролық қауіпсіздік жөніндегі 
саммитке қатысуын атауға болады. 
 

 «Саммит аясында» Барак Обама мен Си Цзиньпин кездесті. Екі жақты келіссөздердің негізгі 
тақырыптары - Корей жартылай аралдағы ахуал, екі жақты экономикалық қатынас және 
халықаралық терроризмге қарсы күрес.  Қытай мен АҚШ президенттері Азия-Тынық мұхиты 
өңіріндегі жағдайды айрықша талқылады. 
 

Оңтүстік Қытай теңізіндегі даулы аралдарға қатысты жағдайды сөзге тиек еткен Си Цзиньпин 
былай деп мәлімдеді:  «Қытай өз егемендігін және Оңтүстік Қытай теңізіне қатысты тиісті 
құқығын тайынбай қорғайтын болады». Соңғы уақытта осы өңірдегі текетірес жағдай қиындап 
барады. Мұнда Қытай әскери-теңіз күштерінің белсенділігімен қатар американдық, жапондық 
және Оңтүстік Корея әскери теңіз күштерінің іс қимылдарының жиі болғаны байқалады. 
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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 осы саладағы ғылыми қызығушылық білдіретін 
әлемнің ғылыми-зерттеу және білім орталықтарының арасында ынтымақтастық 
орнатуға ықпал етеді. 
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