


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 19 (27)  (9-15 Мамыр) 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖЕҢІС КҮНІН МЕРЕКЕЛЕУ 

9 мамыр күні Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 71 жылдығы атап өтілді. Осыған орай, Мәскеудің 

Қызыл алаңында өткізілген әскери шеруге Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев та 

қатысты. 

Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің жеке кездесуінде екіжақты ынтымақтастықтың, 

сондай-ақ аймақтық және халықаралық күнтәртіптің бірқатар өзекті мәселелері талқыланды. 

Қазақстан Президенті Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71-жылдығына, сондай-ақ РФ жаңа 

космодромынан зымыранды ұшырумен В.Путинді құттықтады.  

Сонымен қатар, Елбасы осы жылы өткізілетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес 

отырысын, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитін және ТМД мемлекет басшыларының 

кеңесі туралы атап өтті. 

Өз кезегінде, Ресей Президенті Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 71 жылдығына орай шеруге 

қатысуға Мәскеуге келген Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің алғысын айтты. «Біздің байланысымыз 

бұрынғыдай тұрақты және жан-жақты дами беретініне сенімдімін, Сіз жасаған қадам достық 

қарым-қатынастарымыздың одан әрі дамуы үшін жағдай жасап, сенімімізді арттыратын болады», 

- деді Владимир Путин. 

Айта кететін жайт, Қазақстан, Қырғызстан және Түрікменстанды қоса алғанда, ТМД елдерінде 

Жеңіс күнінің құрметіне «Мәңгі полк» шерулері өткізілді. 
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CASA 1000 ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ 

12 мамыр күні тәжіктердің Тұрсынзаде қаласында Тәжікстан мен Қырғыз Республикасынан 

Ауғанстан мен Пәкістанға электр энергиясын экспорттауды көздейтін CASA 1000 аймақтық 

энергетикалық жобаны іске қосу рәсімі болды. 

Ашылу салтанатында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон, Ауғанстан басшысы Ашраф 

Ғани, сондай-ақ Пәкістан мен Қырғыз елдерінің премьер-министрлері қатысты. 

CASA-1000 жобасы жөнінде алғашқы рет 10 жыл бұрын айтылған болатын. Қырғыз 

Республикасы мен Тәжікстан артық электр энергиясын өндіреді. Бұл елдер қосымша екі ірі 

гидростанцияны салуды жоспарлады – Қамбарата және Рогун. 

Алайда, бүгінгі жағдай басқаша. Қамбарата мен Рогун салынбады, ал электр жүйесін дұрыс 

басқармау себебінен осы екі елде күз-қыс кезеңдерінде электр энергиясының тапшылығы 

байқалуда.  

Сол уақыттан бері CASA-1000 жобасы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Тіпті кейбір кезеңдерде 

жобаны қаржыландыратын Азия даму банкі (АДБ) одан бас тартқан болатын. Сарапшылардың 

айтуынша, жобаның кемшіліктері көп. Атап айтқанда, жазғы кезеңде артық қуат Тәжікстан мен 

Қырғыз Республикасында қыс мезгіліндегі энергия тапшылығын толтыра алмайды.  

Дегенмен, тәжіктер 2018 жылы Пәкістанға шамамен 1 мың МВт, ал Қырғыздар 300 МВт қуатын 

экспорттауды көздеп отыр. Қалай болса да, көптеген талқылаудан кейін жоба іске асырылды. 

CASA-1000 жобасы аясында Ауғанстан мен Тәжікстан басшылары, сондай-ақ қауіпсіздік 

мәселелерін талқылады. Атап айтқанда, тараптар лаңкестікті қаржыландыру көзі болып 

табылатын есірткі тасымалына қарсы күрес қажеттігін атап өтті. 

CASA-1000 жобасының мүдделі тараптары ретінде Дүниежүзілік банк, Ислам Даму банкі, АҚШ 

Халықаралық даму агенттігі (ЮСАИД) мен Мемлекеттік департаменті, Ұлыбританияның 

Халықаралық ынтымақтастық министрлігі (DFID), Австралияның Халықаралық даму жөніндегі 

агенттігі (AusAID) және басқа да донорлар болып саналады. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫ ЖӨНІНДЕ 

КОМИССИЯ ҚҰРЫЛДЫ 

Өткен аптада Қазақстанда Жер реформасы жөнінде комиссия жасақталды. Комиссия Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша Жер кодексінің ережелерін 

талқылау және түсіндіру үшін құрылды.  

Комиссияны құру туралы өкімге 12 мамырда Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қол қойды. 

Бұрын белгілі болғандай, 2015 жылдың аяғында Жер кодексіне енгізілген өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес, шетелдіктерге жер учаскелерін жалға беру мерзімі 10 жылдан 25 жылға 

дейін ұзартылған болатын. Осыған байланысты және шетелдiктер жерді тиімсіз пайдаланады 

деген себептермен халық арасында қорқыныш пайда болып, оның арты митингілерге әкеліп 

соқтырды. Кейін, Мемлекет басшысы қоғамдық дүрбелең тудыртқан Жер кодексінің кейбір 

ережелеріне 2017 жылға дейін мораторий жариялады. 

Аталған өкімге сәйкес, комиссия құрамына әр түрлі кәсіп иелері, әлеуметтік қызметкерлер, 

мемлекеттік қызметкерлер, фермерлер, оппозициялық партиялар мен басқа да ұйымдардың 

өкілдері кіреді. 

Үстіміздегі жылдың 14 мамырында Комиссияның бірінші отырысы өтті. Онда барлық мүдделі 

тараптар қатысып, барлығы сөз сөйледі. Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Бақытжан 

Сағынтаев былай деді: «Біз шын мәнінде елдің шынайы жанкүйерлерін ынтымақтастық пен 

бейбіт болашаққа шақырдық. Халықты барынша қамту үшін облыс әкімдігі жанынан қоғамдық 

кеңес қосылатын болады. Комиссия отандастарымыздың толыққанды мәлімет алуы үшін 

барлық БАҚ арқылы медиа режиммен жұмыс істейтін болады. Қазірдің өзінде комиссияның 

жұмысы туралы барлық ақпарат Jerturaly.kz порталында көрініс табады. Онда пайдаланушылар 

сұрақ қойып, өз ұсыныстарын қалдыра алады». 
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ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ БЕЛАРУСЬ САПАРЫ 

  

12 мамырда Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Беларусь еліне сапармен 

барды. 
 

Екі ел президенттерінің кездесуінде тараптар Түрікменстан мен Беларусь арасындағы 

ынтымақтастықтың келешегін талқылады. Александр Лукашенко мен Гурбангулы 

Бердімұхамедов Минск қаласында Түрікмен елшілігінің жаңа ғимаратын ашу рәсіміне қатысты.  
 

Іс-шарада сөз сөйлеген Беларусь президенті ғимараттың жылдам салынғанын атап өтті. 

Ғимараттың іргетасы 1,5 жыл бұрын қаланған болатын, енді ол Минск қаласының 

архитектурасы тұрғысынан лайықты нысан болып есептеледі. 
 

Тараптар екі елдің ауқымды жобаларына айтып, Александр Лукашенко біріккен ірі жобаларды 

Түрікменстанда жүзеге асыру маңыздылығына назар аударды. 
 

Өз кезегінде, Гурбангулы Бердімұхамедов былай деді: «Екі жақтың арасындағы достық пен өзара 

түсіністік елшіліктің жаңа ғимаратының іргетасы іспеттес берік болады».  

 

 

.  

 

 

 

 

 

5 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЕурАзЭО-ЕО 
 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерация Кеңесінің 

Төрайымы Валентина Матвиенкомен кездесу барысында бірлескен «Еуразиялық экономикалық 

одақ - Еуропалық Одақ» форумын өткізу жөнінде жариялады. Бұл уағдаластық Еуропалық 

комиссиямен келісілген болатын. 

 

«Мен Еуропалық комиссия төрағасы Юнкермен күзге қарай Еуразиялық экономикалық одақ - 

Еуропалық комиссия бірлескен форумды өткізу жөнінде келістім, онда бұның не екенін 

түсіндіретін боламыз», - деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол сондай-ақ, Қазақстан мен Ресей 

арасында ХХІ ғасырдағы тату көрші және одақтастық туралы шарт іргелі құжат екендігін атап 

өтті. 

 

Өз кезегінде, Федерация Кеңесінің төрайымы жылы қабылдаған үшін алғыс білдіріп, одан әрі екі 

ел арасындағы стратегиялық және достық қарым-қатынастарды дамыту үшін барлық күш-

жігерін салуға дайын екендігін жеткізді. 

 

Мемлекеттік Думадағы ТМД істері жөніндегі комитеттің басшысы Леонид Слуцкийдің 

тұжырымына сәйкес, ЕурАзЭО-ЕО Форумын өткізу еуропалық және еуразиялық даму 

бағыттарындағы қайшылықтарды шешуге мүмкіндік береді. Ресей тарапының пікірі бойынша 

бұл бастама интеграциялық үдерістерді Ұлы Еуразияда құру тәсіліне сәйкес келеді. 
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ТЕРРОРИЗМ ҚАУПІ 

Есепті кезеңде Тәжікстан Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша ресейлік құқық қорғау 

органдарымен бірлесіп ДАИШ террорлық ұйым жақтастарының ықтимал шабуылын 

оқшаулаған. Ол Душанбе мен Мәскеу қалаларында 9 мамырда болды. 

Тәжік полициясының ақпараты бойынша осындай күдікпен 22 жастағы Д.Менглиқұлов 

ұсталған. Ол Душанбеден Мәскеуге барып, террорлық акт жасауды жоспарлаған. Дегенмен, ол 6 

мамыр күні Душанбедегі әуежайда ұсталды. 

Д.Менглиқұловтың тапсырысы бойынша басқа 3 кісі ұсталды. Тінту кезінде 6 флэш-карта, 30 

дискі, 10 экстремистік кітап, 1 тәжік картасы, 1 компас және екі оқу пистолеті тәркіленді.  

Ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, ДАИШ террорлық ұйым жақтастары дайындаған 

жоспардың аты «Қызыл той».  

РФ ФҚҚ өткен аптада Жеңіс күнін мерекелеу кезінде лаңкестік шабуыл дайындау күдігімен 12 

адамды қамауға алған.  Олардың қатарында Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғыз азаматтар бар. 

РФ ФҚҚ ақпаратына сәйкес, Мәскеуде лаңкестікті жүзеге асыруды жоспарлағандар тыйым 

салынған «Хизб-ут-Тахрир» ұйымның мүшелері болып табылады.. 
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ЕУРОБАЙҚАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ: 
ЖАМАЛА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ 

15 мамырда «Еуробайқау-2016» атты еуропалық ән байқауының нәтижесі жарияланды. Дауыс 

беру нәтижесінде оның жеңімпазы ретінде украиналық әнші Жамала атанды. Ол «1944» атты 

қырым татарларын депортациялауға арналған әнін орындады. 

Көрермендердің дауыс беруі және кәсіби қазылар алқасының қорытындысы бойынша Жамала 

534 баллға иеленді, 23 ұпай артта қалған Австралиялық әнші Деми Им екінші орынға тоқталды. 

Ресей өкілі Сергей Лазарев 491ұпаймен үшінші орынды қанжығасына байлады. Ол, сондай-ақ 

көрермендердің дауыс беруі тұрғысынан жеңімпаз атанды. 

Қырымдық татар қызы орындаған «1944» әні қырым татарларын депортациялауға (тарихи 

жерінен күшпен көшіру) арналып, байқаудың іріктеу кезеңінде жазылған болатын. Ән ағылшын 

және татар тілдерінде орындалды.  

Жамала ең жоғары ұпай санын (12 балл) Грузиядан, Босния және Герцеговинадан, Сан-
Маринодан, Молдовадан, Даниядан, Израильден, Латвиядан, Македониядан, Сербиядан, 

Словениядан және Польша сияқты елдерден алды. Алайда, қазылар алқасының дауыс беру 

кезінде Жамала екінші орында болғанмен, көрермендердің дауыс беруі арқасында ол байқаудың 

жеңімпазы атанды. 
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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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