


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 21 (29)  (23-29 Мамыр) 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWESCO  I  ГУМАНИТАРЛЫҚ  ҒЫЛЫМДАР  ФОРУМЫН  ӨТКІЗДІ 
 

23 мамыр күні Астана қаласында Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO) «Ұлы дала» 

айдарымен Гуманитарлық ғылымдар форумын ұйымдастырды. 

Түркітілдес елдер тәуелсіздіктерінің 25 жылдығы мен Түркі жазуы күніне орайластырылған 

Форумның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова,  Ислам ынтымақтастығы ұйымы жанындағы IRCICA ұйымының Бас 

директоры Халит Ерен, ЮНЕСКО істері жөніндегі Түркия ұлттық комиссиясының төрағасы 

М.Оджал Оғыз, Ататүрік атындағы мәдениет, тіл және тарих жөніндегі Жоғары құрылым 

басшысы Дәрия Өрс және бауырлас елдердің ҰҒА президенттері мен Жоғары оқу 

орындарының ректорлары қатысты.  

Сонымен қатар, алқалы жиынға халықаралық ұйым басшылары мен дипломаттар, мемлекет 

және қоғам қайраткерлері, депутаттар, көрнекті ғалымдар мен зерттеушілер қатысты. 

Салтанатты жиынды ашқан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

құттықтауын хатын оқып берді. 

Айта кететін жайт, Форум аясында TWESCO түркітану ғылымына сіңірген еңбектері және 

мұралары арқылы халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, мәдени байланысты 

тереңдеткені үшін бірқатар тұлғаларды марапаттады. Атап айтқанда, әйгілі ақын, қоғам 

қайраткері Олжас Сүлейменов, танымал түркітанушы ғалым, М.В.Ломоносов атындағы ММУ 

Азия және Африка елдері институты түркі филологиясы кафедрасының меңгерушісі 

Дмитрий Насилов, көрнекті ғалым, Қазақстан қоғам қайраткері Әділ Ахметов пен Өзбекстан 

Ғылым академиясының академигі, тарихшы ғалым Ахмадали Асқаров Академияның арнайы 

алтын медальдарымен марапатталды. 
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Түркітілдес мемлекеттерден бөлек, АҚШ, Германия, Жапония, Қытай, Оңтүстік Корея, 

Ресей, Ұлыбритания сынды әлемнің 20-ға жуық елінен келген 200-ден астам ғалымдар мен 

зерттеушілер 4 панельді отырыста пайымды пікірлерін ортаға салды. 

«Еуразия кеңістігіндегі ғылыми ынтымақтастық пен ықпалдастық: заманауи тәсілдерді іздеу» 

атты алғашқы панельде Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастық ұйымы Кеңесі Бас 

хатшысының орынбасары Өмер Қожаман модераторлық етті. Түркітілдес елдер 

тәуелсіздіктерінің 25 жылдығына арналған бұл отырыста Мичиган мемлекеттік университеті 

Еуропа, Ресей және Еуразия зерттеу орталығының директоры Норман Грэм, IRCICA бас 

директоры Ерен Халит, Әзербайжан мемлекеттік экономика университетінің ректоры, Түркі 

әлемі экономистер одағының төрағасы Әділет Мурадов, ECO Science Foundation қорының 

тұңғыш президенті Сумро Манзур Хусейн мен Әзербайжан Ұлттық Мәжілісінің депутаты 

Джеваншир Фейзиев баяндама жасады. 

Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығына арналған келесі  «Ұлы дала өркениеті: жалпы және 

жалқы ерекшеліктері» тақырыбында өткен отырысты АҚШ-тағы Мэдисон университетінің 

профессоры Юлай Шамилоғлы жүргізді. Бұл отырыста «Манас» қызғыз-түрік 

университетінің профессоры Қадыралы Конкобаев, Қазақстан ҰҒА академигі Болат Көмеков, 

Түрік тарих құрылымының президенті Рефик Тұран, Моңғолия Тарих және Археология 

институтының директоры Чулуун Сампилдондов, Татарстан ҒА Археология институтының 

директоры Айрат Ситдиков пен Токио университетінің профессоры Хаяши Тошио баяндама 

жасап, өзара пікір алмасты. 

Ал, Баку түркітанушылар конгресінің 90 жылдығына арналған «Түркітанудың жаңа кезеңі: 

әдіснамалық ұстанымдар және пәнаралық аспектілер» атты үшінші сессия Әзербайжан 

Ұлттық Ғылым Академиясының вице-президенті Иса Габиббейлинің модераторлығымен өтті. 

Бұл панельде Сеул университетінің профессоры Йонг Сонг Ли, А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты Фонетика бөлімінің бас ғылыми қызметкері Жүнісбек Әлімхан, Түрік 

тіл қоғамының президенті Мұстафа Качалин, сондай-ақ Мичиган мемлекеттік 

университетінің профессоры Тимур Қожаоғлы, Ыстамбұл университетінің профессоры 

Серткая Осман Фикри мен РФ ҒА СБ Филология институты директорының орынбасары 

Наталья Широбокова сөз сөйледі. 

Сондай-ақ, «Қазіргі ықпалдасу жағдайындағы түркі мұрасы» атты соңғы панельді сессияға 

қатысқан Қырғыз Республикасы ҰҒА вице-президенті Абдылдажан Акматалиев, Ресей 

Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі Виктор Бутанаев, Амстердам университетінің 

профессоры Ласло Мараш,  Әзербайжандағы Насими атындағы Тіл білімі институтының 

директоры Мохсун Нагисойлы, Й.Гете атындағы Франкфурт университетінің профессоры 

Ирина Невская, ӘҰҒА Сәулет және өнер институтының директоры Эртегин Саламзаде мен 

Хаджеттепе Университетінің профессоры Осман Хората түркологияның бүгінгі өзекті 

мәселелері жөнінде пікір алмасты. Қожа Ахмет Ясауидің өмірден озғанына 850 жылдығына 

арналған бұл отырысты РФ ҒА Шығыстану институты Шығыс тарихы бөлімінің жетекшісі 

Дмитрий Васильев жүргізді. 

Форум нәтижесінде TWESCO бірнеше халықаралық және шетелдік ғылыми ұйымдармен 

ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды, іс-шара аясында соңғы жылдары 

шығарған кітаптардың көрмесі ұйымдастырылды. 
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ІХ АСТАНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМЫ 

25-26 мамырда ІХ Астана экономикалық форумы өткізілді. Ол Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналды. Оның тақырыбы: «Жаңа экономикалық жағдай: диверсификация, 

инновация және білім экономикасы».  

Форумға ірі сарапшылар, саясаткерлер, бизнесмендер, қаржы ұйымдарының басшылары 

қатысты. Мінберге көтерілген Дүниежүзілік сауда ұйымының бас директоры Роберто 

Азеведо қазіргі кезең жаһандық экономиканың эволюциялану дәуірін бастап бергендігін еске 

салды. Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин Лагард форумға 

қатысушыларға жасаған бейне-жолдауын өзінің ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 

осындай құрметке ие болғандығына қуанышты екендігін атап өтті. 

Осыдан тура 17-18 жыл бұрын әлемдегі ең ірі компанияның біріне айналған Alibaba Group 

компаниясының негізі қаланған еді. Осы компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Джек 

Ма мырза да сөз алды.  

«Бүгінгі форумға қатысу үшін баршаларыңыздың уақыт бөліп, біздің елді құрметтеп, 

қонақжай қазақ жеріне келгендеріңіз үшін шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін», - 

деп бастады сөзін Нұрсұлтан Назарбаев. 

Астана экономикалық форумы аясында «Астана» халықаралық қаржы орталығының 

әкімшілігі» АҚ пен «Thomson Reuters» арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол 

қойылды. Меморандум АХҚО-ның негізгі стратегиялық бағыттарын: капитал нарығын, 

активтерді басқару, жеке тұлғалардың әл-ауқатын басқару және исламдық қаржыландыру мен 

қаржы технологияларын дамыту мүддесіне сәйкес ақпарат пен тәжірибе алмасу арқылы іскер 

серіктестікті дамыту үшін ынтымақтастықты нығайту мақсатын көздейді. 

Аталған іс-шарадан кейін Астанада Елбасының қатысуымен Президент жанындағы шетел 

инвесторларының кезекті отырысы өтті. 
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ТҮРКИЯДА ӘЛЕМДІК ГУМАНИТАРЛЫҚ САММИТ ӨТТІ 
 

23-25 мамыр күндері Ыстамбұлда БҰҰ Әлемдік гуманитарлық саммиті өтті. Көптеген 

мемлекет басшыларының қатысуымен өтетін жиында адамның өміріне зардап әкелген Таяу 

Шығыс пен Африка елдеріндегі гуманитарлық дағдарысты шешу жолдары талқыланды. 

 

Ашылу салтанатында БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мун былай деді: «Мен 2030 жылға дейін 

ішкі көші-қон санын екі есе азайтуды және босқындар мәселесін ұзақ мерзімде шешуге 

шақырамын». 

 

БҰҰ-ның есебі бойынша адамзат екінші дүниежүзілік соғыстан бері кез болған өзекті мәселе 

– 60 миллион адам әр түрлі қақтығыстардың нәтижесінде босқындарға айналды, апаттарға 

жол бермеу үшін ауқымды инновациялық шешімдерді қабылдау қажет. 

 

125-тен астам мемлекет және үкімет басшылары және Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілдері 

қатысқан Саммитте Еуропада жалғасып отырған көші-қон дағдарысын қозғады. Түрік БАҚ 

сәйкес, қазіргі уақытта Түркияға Сириядан қашып келгендер саны 2,7 млн адамға жеткен. 

Осыған орай, Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған былай деді: «Түркия оларға $10 

млрд қаржы жұмсап, 3 миллион босқындарға жағдай жасады, ал әлемдік көмек небары $450 

млн құрады. Менің ойымша, біз гуманитарлық көмектің қаншалықты өзекті екендігін  

мойындауымыз керек». 
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ТҮРКИЯДА ЖАҢА ҮКІМЕТ ЖАСАҚТАЛДЫ 

 

Есепті кезеңде Түркияның Президенті Режеп Тайып Ердоған жаңа Премьер-министр 

Бинали Йылдырым ұсынған үкімет құрамын мақұлдады. Ол 22 мамырда билеуші партияның 

жетекшісі болып, үкімет басшысы ретінде тағайындалды. Ал партияның бұрынғы басшысы 

Ахмет Давутоғлу ү.ж. 5 мамырда отставкаға кететінін хабарлады. 

 

Түркияның жетекші БАҚ хабарлағандай, Кабинет мүшелері ішінара өзгергенмен, 

экономикалық команданың негізгі мүшелері өз орнында қалды. Бірақ олардың міндеттері әлі 

анықталған жоқ. 

 

Бес вице-премьердің бірі болып Мехмет Шимшек тағайындалды. Ол бұрын экономикаға 

жауап беретін. Қаржы министрі Наджи Агбал өз орнын сақтап қалды. Экономика министрі 

лауазымына Нихат Зейбекджи қайта оралды.  

 

Энергетика министрі болып Берат Албайрақ, Мевлют Чавушоғлы Сыртқы істер министрі, ал 

ЕО істер жөніндегі министрі болып Өмер Челик тағайындалды. 

 

Үкімет құрамы анықталғаннан кейін, қаржы нарығында елеулі өзгерістер болды. 

Ыстамбұлдың валюта нарығында 1 доллар 2,9837 лираға жетті, демек, 0,4% өсім көрсетті. 

Премьер-Министрдің орынбасары ретінде Шимшек тағайындалғасын, түрік лирасы 0,6% 

төмендеді. Кейбір сарапшылардың тұжырымы бойынша,  түрік экономикалық өсу 

бағдарламасының авторы осы Шимшек болып табылады. 
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ТҮРКІ КЕҢЕСІ МАҢЫЗДЫ ІС-ШАРАЛАР ӨТКІЗДІ 

Есепті кезеңде Түркі кеңесі бірқатар маңызды іс-шаралар ұйымдастырды. Атап айтқанда, 23 

мамыр күні Түркі кеңесі халықаралық қатынастар, дипломатия, саясат, экономика, тарих және 

әдебиет сияқты пәндерді қамтитын жас дипломаттардың 3-ші оқу бағдарламасын өткізді. 

Дәрістерді жетекші ЖОО профессорлары, ҮЕҰ сарапшылары мен мемлекеттік 

қызметкерлер оқыды. 

24 мамырда UNDP халықаралық ұйымымен (БҰҰ Даму бағдарламасы) өзара түсіністік 

туралы меморандумға қол қойылды. Келісімге қол қойған Еуропа мен ТМД бойынша 

аймақтық бюро директорының орынбасары Джихан Сұлтаноғлы мен Түркі кеңесінің Бас 

хатшысы  Рамиль Гасанов құрылымдар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ 

болашақтағы жұмыс үшін Жол картасын келісуге дайын екендіктерін білдірді. 

25 мамырда Түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің стратегиялық зерттеулер орталығының 

директорлары бас қосты. Олардың қатарында Қазақстан Президентінің жанындағы 

Стратегиялық зерттеулер институтының директоры Ерлан Қарин, Түркия Сыртқы істер 

министрлігінің жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығының директоры Әли Ресул 

Усул, Әзербайжан Президентінің жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығының 

директоры Фархад Мамедов, Қырғызстан стратегиялық зерттеулер ұлттық институтының 

директоры Азамат Диқамбаев, сондай-ақ қоғамдық ұйымдар мен сарапшылар болды. 

Кездесуде бірлескен көлік жобалары және Түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің көлік әлеуетін 

дамыту мәселелері талқыланды. 
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ТАШКЕНТТЕ  ШЫҰ  СЫРТҚЫ  ІСТЕР 

МИНИСТРЛЕРІНІҢ  КЕҢЕСІ  ӨТТІ 

Таяуда Өзбекстан астанасында өтетін ШЫҰ-ға мүше-мемлекеттердің мемлекет 

басшыларының саммитінің қарсаңында ШЫҰ Сыртқы істер министрлерінің отырысы өтті. 

Онда маусым айында Саммитте қол қою үшін дайындалатын ондаған құжаттар талқыланды. 

Саммиттің негізгі саяси құжаты ретінде ШЫҰ 15 жылдығына арналған мерейтойлық 

Ташкент декларациясы болатын болды. Оның жобасы тараптармен келісілді және ол саясат, 

қауіпсіздік, экономика, гуманитарлық байланыстарды, сондай-ақ ШЫҰ аясындағы 

ынтымақтастықтың өзекті бағыттарын қамтиды. 

Өзбекстанның БАҚ айтуынша, министрлер 2025 жылға дейінгі ШЫҰ іс-шаралар 

жоспарының стратегиясының жобасына ерекше назар аударды. ШЫҰ Бас хатшысы Рашид 

Алимов хабарлағандай, аталған құжат ШЫҰ тиімді жұмыс істеуін, үш зұлымға және есірткі 

тасымалына қарсы күресті қамтамасыз ету тұрғысынан тиімді «Жол картасы» болып 
табылады. 

Қауіпсіздік жөнінде министрлер экстремизмге қарсы күрес туралы конвенцияны дайындау 

бойынша жұмысты жалғастыруға келісті. Сонымен қатар, қатысушылар ШЫҰ-ға мүше 

мемлекет мәртебесін алу мақсатында Үндістан мен Пәкістан міндеттемелері туралы 

меморандумға қол қою мәселесін Саммитке енгізу жөнінде келісті. 

РФ Уфа қаласында өткен ШЫҰ Саммитінде Үндістан мен Пәкістанды осы ұйымға енгізу 

бағдарламасы қабылданған болатын. Қазіргі уақытта аталған екі ел және Беларусь, Моңғолия, 

Иран және Ауғанстан осы ұйымның бақылаушылары болып табылады. 
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ЖАПОНИЯДА ӨТКЕН G7 САММИТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

Жапонияның «Исе-Симе» ұлттық паркінде «Үлкен жеті елдің» саммиті өтті. Оған соңғы 3 

жыл бойы Ресей қатыспайды. 

Отырыстың қорытындысы бойынша кибер-қауіпсіздік, денсаулық сақтау, инфрақұрылым, 

қоғамда әйелдердің рөлін насихаттау, терроризм және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

мәселелері жөнінде жекелеген құжаттар мақұлданды. Отырыстан ерте кеткен АҚШ 

президенті Барак Обама 1945 жылы АҚШ тарапынан атом бомбасына ұшыраған Хиросима 

қаласына жол алды. 

Сарапшылардың пікіріне сәйкес, соңғы жылдары Жапонияның Ресейге қатысты ұстанымы 

барынша жұмсарып отыр, өйткені ол Жапония Премьер-министрі Синдзо Абэнің Ресейге 

жасаған соңғы сапарына байланысты. Атап айтқанда, оның тұжырымына сәйкес, Сирия 

дағдарысының шешімі, соның ішінде әлемдік жанжалдарды шешуде Ресей маңызды рөл 

атқаруға тиіс. 

Саммит аясында қарастырылған маңызды тақырыптардың бірі Украинаның оңтүстік-

шығысындағы ахуал болды. Отырыста Украинаның оңтүстік-шығысында сайлау туралы 

заңды қабылдау үдерісі және оның шынайы жүзеге асырылуы аймақтағы жағдайды қалыпқа 

келтіру үшін өте маңызды қадамдар екендігі айтылды. 

G7 басшылары Солтүстік Кореяда ядролық және зымыран сынақтарын қатал сынға алды, 

Осындай іс-әрекеттер БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларын бұзатындығын атап өтті. 

Сондай-ақ тараптар баллистикалық зымырандарды сынақтан өткізу жөнінде Иранның 

шешіміне алаңдаушылық білдірді. Кездесуде Сирия дағдарысы да талқыға түсті. Олар барлық 

тараптарды Сирияны қолдау жөнінде халықаралық топ аясында Сириядағы әскери 

қимылдарды түбегейлі тоқтату туралы келісімді орындауға шақырды. 

Сондай-ақ, Оңтүстік Қытай теңізінде Қытайдың ұстанымы, әлемдік экономикалық жағдай 

және басқа да тақырыптар Саммит күнтәртібіне енгізілді. 

Саммит қорытындысына сәйкес, 2017 жылы G7 төрағалық ету Италияға берілетін болды. 
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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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