


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 25 (33)  (20-26 маусым) 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТАШКЕНТТЕ ӨТКЕН ШЫҰ САММИТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

23-24 маусым күндері Өзбекстан астанасында ШЫҰ 15 жылдығына арналған мерекелік 

саммит өтті. Оған ШЫҰ мүше мемлекеттердің басшылары, сондай-ақ байқаушы-

мемлекеттер басшылары қатысты.  

Атап айтқанда, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Өзбекстан Республикасының 

Президенті Ислам Каримов, Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин, 

Қырғыз Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев, Ресей Федерациясының 

Президенті Владимир Путин, Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон 

қатысты. 

Осыдан 15 жыл бұрын құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымы соңғы жылдар ішінде 

өңірлік деңгейде ғана емес, дүниежүзілік ауқымда серпінді түрде дамыған көп салалы, 

жетекші ынтымақтастық ұйымдардың біріне айналды. Қазіргі таңда ол өзінің саяси-

дипломатиялық сипатына сәйкес, тұрақты түрде нығайып келеді. ШЫҰ оған мүше 

мемлекеттермен ғана емес, әлемдегі БҰҰ, АӨСШК, ҰҚШҰ секілді беделді ұйымдармен де 

арадағы өзара ықпалдастығын жандандыра отырып, өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты 

сақтау мәселелерімен қатар, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларды дамыту 

жайын да үнемі назарда ұстап отырады. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев бұл сын-қатерлерге ШЫҰ-ның дәлме-дәл жауабы 2016-

2018 жылдарға арналған «зұлымдықтың үш күшімен» күрестегі ынтымақтастық 

бағдарламасын тиімді жүзеге асыру бола алатынын баса айтты. Біз ШЫҰ-ның халықаралық 

терроризмге қарсы бірлескен іс-қимыл туралы мәлімдемесін әзірлеп, қабылдауды ұсынамыз. 

Экстремизммен күрес бойынша ШЫҰ конвенциясын әзірлеп, қабылдау өзекті қадам болып 

көрінеді. Діни экстремизм бейбітшілік сүйгіш исламмен және басқа да діндермен 

теңестірілмеуі маңызды, деді Қазақстан басшысы. 

1 

 



 

 

Кеңесте сөйлеген сөзінде Н.Назарбаев Үндістан мен Пәкістанның ШЫҰ-ға қосылуы оның 

халықаралық аренадағы беделі мен рөлінің жоғары екенін көрсететіндігін жеткізді. Үндістан 

мен Пәкістанның біздің ұйымға қосылуы ШЫҰ дамуының сапалы жаңа кезеңін паш етіп, 

оның халықаралық аренадағы беделі мен рөлін көрсетеді. Алдағы жылдары Иранның ШЫҰ 

қатарына қабылдануы да біздің өзара іс-қимылымызды кеңейте түсетін болады, деді 

Н.Назарбаев. Сонымен қатар, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің қатарына жаңа елдердің 

қосылуы нәтижесінде ұйым Еуразия аумағының 65 пайыздан астамын, Жер шары халқының 

45 пайызын және әлемдік ішкі жалпы өнімнің 19 пайыздан астамын біріктіретіндігін айтты. 

Осыдан біраз уақыт бұрын мен Біріккен Еуразиялық экономикалық кеңістік құру бастамасын 

көтердім. Бұл ретте негізгі элемент Жібек жолының тарихы бағдарын жандандыру жолымен 

Еуразиялық желілік орталықтарын инфрақұрылымдық біріктіру болып саналады, деді 

Елбасы өзінің сөзінде. 

Өзбекстанда өткен кеңес барысында Қазақстан басшысы ШЫҰ мүше мемлекеттер мен 

байқаушы елдерді біріктіретін Еуразиялық транзиттік-көлік хабын құру қажеттігін айтты. 

Қазақстан Президенті өз сөзінде Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай тарапының 

«Жібек жолы экономикалық белдеуі» жобасын байланыстыру ынтымақтастықтың ауқымды 

болуына жол ашатынын жеткізді. ШЫҰ мүше мемлекеттер мен байқаушы елдерді 

біріктіретін Еуразиялық транзиттік-көлік хабын құруды ұсынамын, деді Н.Назарбаев. 

Қазақстан басшысы, сонымен қатар, Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ пен 

Қытай тарапының «Жібек жолы экономикалық белдеуі» жобасын тамаша үйлестіретін 

«Нұрлы Жол» инфрақұрылымдық даму бағдарламасын жүзеге асыруға кірісіп кеткенін айтты. 

Жиын аясында сөз алған Пәкістан Президенті Мамнун Хусейн мен Үндістан Премьер-

министрі Нарендра Моди ұйымның толыққанды мүшесіне айналуына сенім артып, қолдау 

танытқандары үшін ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшыларына алғыстарын білдірді. 

Сонымен қатар, ұйымның Қазақстанда өтетін келесі саммитінде өз елдерінің ұйымның тең 

құқылы мүшесі болатынын, ШЫҰ-ның толыққанды мүшесіне айналу оның қызметін 

жандандыруға сеп болатынын атап көрсетті. 

ШЫҰ мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің ұйымның 15 жылдық мерейтойына сәйкес 

келген жиынының қорытындысында бірқатар құжаттарға қол қойылды. 

Мәселен, ШЫҰ-ның 15 жылдығына орай Ташкент декларациясы қабылданды. Сонымен 

қатар, ШЫҰ-ның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша 2016-2020 

жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын бекіту туралы, ШЫҰ-ға мүше мемлекет мәртебесін 

алу мақсатында Үндістан Республикасының міндеттемелері жөніндегі меморандумға қол қою 

туралы, ШЫҰ-ға мүше мемлекет мәртебесін алу мақсатында Пәкістан Ислам 

Республикасының міндеттемелері жөніндегі меморандумға қол қою туралы жән тағы 

басқалары. 

Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің келесі 

саммиті 2017 жылғы 8-9 маусымда Астанада өтетінін хабарлап, соңынан кеңес 

қорытындыларына қанағаттанатынын айтты және оның дер кезінде өтіп отырған аса 

маңызды шара екенін атап көрсетті. 
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ҰЛЫБРИТАНИЯ ЕУРООДАҚТАН ШЫҒАТЫН БОЛДЫ 

23 маусымда  Ұлыбритания Біріккен Корольдігінде өткен референдум тұрғындардың басым 

бөлігі Еуроодақтан шыққанды қалайтынын көрсетті. Корольдіктегі 382 округтің басым бөлігі 

күн тәртібіне қойылған сұрақты қолдады.  

Атап айтқанда, британдықтардың 51,9 пайызы одақтан шығуды қаласа, 48,1 пайызы қала 

беруге үн қосты. Былайша айтқанда, 17 410 742 адам ЕО-дан шығуға дауыс берсе, 16 141 241 

адам бұрынғы қалпында қалуға үміт артқан. 

Ал АҚШ президенттігіне республикашылар атынан кандидат Дональд Трамп 

Ұлыбританияның ЕО-дан шығу жөнінде шешім жасап, керемет ұйғарымға келгенін атап өтті. 

Оның ойынша, бұл британиялықтарға «өз елдерін өздеріне қайтарып алуға көмектеседі». 

Оның пиғылына қарағанда, біртұтас күшті Еуропа АҚШ-қа еш керек емес, ыдырап 

әлсірегені ұтымды. Еуропарламенттің төрағасы Мартин Шульц кабинеттің Британиядағы 

референдум қорытындысын талқылау үшін сейсенбі күні бас қосатындарын айтты. Мұндай 

басқосуларды АҚШ, Германия және Франция басшылары да өткізгелі жатыр. Ал Ресей 

президенті Владимир Путин қалай болғанда да Британия халқының таңдауын қолдауға тура 

келетінін көлденең тартты. 

Ұлыбританиядағы референдум қорытындысы алдымен Еуроодақтың іргесі сөгілуінің 

бірінші белгісі болса, екінші жағынан Корольдік құрамына кіретін басқа ұлттық 

құрылымдардың ортақ мемлекет аясынан шығып кетуге қайта талпыныс жасауларына 

мұрындық жасағалы тұрған сияқты. Мысалы, «үлкен Еуропаның» құрамында болуды қалаған 

Шотландия бұдан былай кіші Британияның аясында қала беруге ықыласты емес екендерін 

ашық айта бастады.  

Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон болса, үш айдың ішінде қызметінен 

кететінін мәлімдеп үлгерді. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН АРМЕНИЯ ПӘТУАҒА КЕЛДІ 

20 маусым күні Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев пен Армения президенті Серж 

Саргсян Санкт-Петербургте кездесіп, Әзербайжаннан бөлінген Таулы Қарабақ аймағына 

қатысты жанжалды реттеуді талқылады. Екі ел басшылары биыл сәуірдің басында Таулы 

Қарабақта болған бірнеше күндік қақтығыстан соң екінші рет кездесіп отыр. 

Әзербайжан мен Армения биліктері хабарлағандай, президенттердің соңғы отырысында 

Таулы-Қарабақ қақтығысы кезең-кезеңмен реттеу жөніндегі келісімге қол жеткізілді. 

Әзербайжан Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары Н.Мамедовтың пікірінше, 

«осы кездесу қақтығысты біртіндеп шешу тұрғысынан тиімді болды». 

Келіссөзге Ресей президенті Владимир Путин де қатысты. Ресей сыртқы істер министрі 

Сергей Лавровтың сөзінше, үш ел президенттері бірлескен мәлімдемесінде Таулы 

Қарабақтағы өзара шектесетін аймақта жағдайды қалпына келтіруге дайын екенін білдіріп, 

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) бақылаушыларының санын 

арттыруға келіскен. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР 

Мемлекет басшысының Жарлығы бойынша Әділбек Жақсыбеков ҚР Президенті 

Әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Әділбек Жақсыбеков Астана әкімі қызметінде 

2014 жылдың 22 қазанынан бері болды. Ал оған дейін жарты жыл бойы мемлекеттік хатшы 

қызметінде еді. 2009-2014 жылдары ҚР қорғаныс министрі, 2008-2009 жылдары 

Қазақстанның Ресейдегі елшісі болды. 

Сонымен қатар Нұрлан Нығматулин ҚР Президентi Әкiмшiлiгi жетекшiсi қызметiнен 

босатылып, оған Мәжiлiс депутаты мандаты берiлген едi. Кейiн Президент Нұрсұлтан 

Назарбаев Мәжiлiстегi «Нұр Отан» фракциясының отырысында Нығматулиннiң 

кандидатурасын Мәжiлiс төрағалығына ұсынды. Мәжiлiстiң жалпы отырысында депутаттар 

Нұрлан Нығматулиндi Парламенттiң төменгi палатасының төрағасы қызметiне лайық деп 

тауып, оның кандидатурасын бiрауыздан қолдады. 102 депутат Мәжiлiс спикерiн жасырын 

дауыс беру арқылы сайлады. 

Айта кетейiк, Нығматулин бұған дейiн де Мәжiлiс төрағасы болып қызмет еткен едi. Бұл 

лауазымды ол 2012 жылдың қаңтарынан 2014 жылдың сәуiрiне дейiн атқарды. Әр жылдары 

Нұрлан Нығматулин ҚР Президентi Әкiмшiлiгi жетекшiсiнiң орынбасары және басшысы, 

Қарағанды облысының әкiмi болып қызмет атқарды. Сондай-ақ, «Нұр Отан» партиясы 

төрағасының бiрiншi орынбасары болды. 2016 жылдың наурыз айынан Мәжiлiс төрағасы 

болған Бақтықожа Iзмұхамбетов бұл қызметтен өз еркiмен кететiнiн мәлiмдедi. Ол Мәжiлiс 

депутаттығына «Ардагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бiрлестiгi орталық кеңесiнiң 

төрағасы қызметiн қоса атқарады. 

Сондай-ақ ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Әсет Өрентайұлы 

Исекешев Астана қаласының әкімі болып, ал оның орнына – ҚР Даму және инвестиция 

министрі болып Жеңіс Қасымбек тағайындалды. 
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 ҚЫРҒЫЗСТАН ҮКІМЕТІН РЕФОРМАЛАДЫ 

22 маусымда Қырғызстан Парламентінің отырысы өтті. Депутаттар Үкіметтің ұсынылған 

жаңа құрылымын дауыс көпшілігімен қолдады.  Қолдағандардың саны 96 болса, 3 қарсы 

шықты.  

Осы жаңалық туралы пікірін білдірген Қырғызстан премьер-министрі Сооронбай 

Жээнбековтің атап өтуінше, бұл өзгерстер Үкіметтің жұмысын тиімді етеді. 

Келесі жаңа мемлекеттік органдар құрылды:  Мемлекеттік Өнеркәсіп, Энергетика және Жер 

Қойнауын Пайдалану Комитеті (ескіше Мемлекеттік Геология және Минералдық Ресурс 

Агенттігі; Мемлекеттік Ақпараттық Технология және Байланыс Комитеті;  Ауыл 

Шаруашылық, Тағам Өнеркәсібі және Мелиорация Министрлігі; Көлік және Жол 

Министрлігі - жаңа орган. Қалғандары өзгермеді.  

Сонымен қатар, 23 маусымда  Қырғызстан Парламенті депутаттардың артықшылығын алып 

тастауға қатысты енді бір заң жобасын қолдады. Құжатты ұсынған «Республика - Ата-Журт» 

фракциясының депутаты Мирлан Жээнчороевтың айтуынша, жоба бірінші оқылыммен 

қабылданды. Қырғызстан депутаттары бас тартқан артықшылықтардың қатарында: 

медициналық қамтамасыз ету; пансионаттық демалыс; депутат болып жұмыс істеуге яғни  

кеңселік, почта, телефон-телеграф, көлік және басқа да шығындарға қатысты қосымша 

қаражат; тегін жол жүру право; кезектен бұрын қонақ үйден бөлме алу құқығы; өңірге барар 

кезде бөлінетін көлік. 

Ұсынылған жаңалықтар халықтың заңнамалық органға деген сенімін артады және халық 

сайлаған депутаттарды қамтамасыз  етуге арналған бюджет шығынын үнемдеуге мүмкіндік 

береді деп сенеді бастамашылар.  
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В.ПУТИННІҢ ҚЫТАЙҒА РЕСМИ 

САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

24-25 маусымда Ресей президенті Владимир Путиннің Қытай Халық Республикасына ресми 

сапары өтті. Пекинге сапары барында  Владимир Путин Қытаймен ара қатынастың Ресей 

үшін басымды екенін, халықаралық мәселелер бойынша екі елдің ұстанымы ұқсас екенін 

мәлімдеді.  

Маңызды құжаттың бірі - Ғаламдық тұрақтылыққа қатысты мәлімдеме. Ресей мен Қытайдың  

халықаралық сахнадағы өзара іс-қимылы халықаралық істерді тұрақты етеді деді Қытай масс-

медиа алдында сөз сөйлеген В.Путин.  

Сапар барысында 30 астам әртүрлі құжатқа қол қойылды.  «Ресей тарапы «жиырмалық» 

тобындағы ағымдағы төрағалығы барысына да және 4-5 қыркүйекте Ханчжоуде өтетін 

«жиырмалық» саммитіне дайындыққа да қытай достарына қажет қолдау көрсетеді, өйткені біз 

осы ұйымға төрғалық еткенбіз. Қытай әріптесіміздің бұл іс-шараның әзірлігіне өте ұқыпты 

қарайтынын біз білеміз», – Путиннің ресей-қытай келіссөздері нәтижесінде айтқан осы 

сөздерін келтіреді РИА «Новости». 

G20 келесі саммиті қыркүйектің басында Ханчжоу қаласында Қытай төрағалығымен өтеді. 

Чжэцзян провинциясының әкімшілік орталығы Ханчжоу қаласы Шанхайдың өңтүстік 

батысына қарай 180 шақырым қашықтықта орналасады. Қытайлықтар Ханчжоу қаласын 

Сучжоумен бірге «жердегі жұмақ» деп санайды. 

 «Жиырма тобы» (G20) – ғаламдық экономикалық және қаржы ынтымақтастығы мәселелерін 

талқылайтын жетекші форум. Дүниежүзілік Жалпы Ішкі Өнімнің шамамен 85% өндіретін 

әлемнің алпауыт, дамыған және дамушы, елдері осы G20-ға кіреді. 2013 жылы осы ұйымға 

Ресей төрағалық етті, 2014 жылы - Австралия, 2015 жылы - Түркия. 
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СИ ЦЗИНПИННІҢ ШЫҒЫС ЕУРОПА ЕЛДЕРІНЕ САПАРЫ 

Есеп беру кезеңінде Қытай төрағасы Си Цзинпин Сербия мен Польшаға сапармен барып, 

экономикалық салада көпмиллиардық келісімдерге жоғары деңгейде қол қойды. 

 Сербиғы үш күндік сапары барысында Қытай төрағасы сербиялық әріптесімен бірге 

басшысы «Жан-жақты стратегиялық әріптестік орнату туралы Сербия Республикасы мен  

Қытай Халық Республикасының бірлескен мәлімдемсіне» қол қойды. 

Сондай-ақ, өнеркәсіп-техникалық ынтымақтастық туралы құжатына,  республикалық және 

халықаралық жол инфрақұрылымы жобаларының бірқатары бойынша келісімдерге, ауыл 

шаруашылығын, қорғаным өнеркәсібін, телекоммуникациялық технологияларды бірлесіп 

дамыту, электр стансасын салу, банк ынтымақтастығы туралы келісімдеріне, ғылым және білім 

беру саласындағы жобаға, Белград қаласындағы коммуникациялық суын тазарту  жобасы 

туралы мемрандумына және тағы да бірқатар құжаттарға қол қойылды.  

Сербия президенті Т.Николичпен кездесуі кезінде сөз сөйлеген Си Цзинпин атап өткендей, 

Еуропамен, Азиямен және Африкамен сауда байланысын кеңейтуді көздейтін «Жаңа Жібек 

Жолы» атты Пекин жоспарын іске асыруда Сербия маңызды рөл атқара алады. Белградқа 

Мемлекет басшысы Томислав Николичтің шақыруы бойынша келген Си Цзинпиннің атап 

өткендей, бұл Қытай Халық Республикасы бірінші тұлғасының 32 жыл ішіндегі бірінші 
тарихи сапары. 

Си Цзинпиннің Польшаға мемлекеттік сапары 12 жыл үзіліс ішіндегі алғашқысы. Сапар 

шегінде Қытай төрағасы Польша президенті Анджей Дудамен, премьер-министр Беата 

Шидломен, Сейм және Сенат спикерлерімен кездесті. Сапар нәтижесінде тараптар шамамен 

40 сауда және азаматтық авиация, энергетика, қаржы және ғылым саласында екі жақты 

келісімдерге қол қойды. 
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ҚАМШЫҚ АРҚЫЛЫ БІРІНШІ ПОЕЗД 

Қытай Халық Республикасы төрағасының Өзбекстанға сапары шегінде екі ел басшылары 

Қамшық өткелінен өтетін «Ангрен-Пап» темір жолын салтанаты түрде іске қосуға арналған 

телекөпірге қатысты. 

«Ангрен-Пап» электр темір жолын іске қосып, Қамшық өткелінен өтетін тоннельді ашудың 

салтанаты  рәсімі астаналық «OzExpoOrtaligi» ғимаратында 22 маусымда өтті.  Оған 

Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов пен Қытай Халық Республикасының төрағасы Си 

Цзинпин қатысты деп хабарлайды «Ozbekiston temir jullari» ақпарат қызметі. 

Ислам Каримов өз сөзінде атап өткендей, осындай орасан зәулім биік жобаны іске асыру — 

маңызды тарихи оқиға іс-шара, өйткені құрылыс жұмыстары Өзбекстан тәуелсіздігінің 25-

жылдығын тойлау қарсаңында аяқталады. 

Іске асырылмақ жоба жалпы ұзындығы 123,1 шақырым темір жол құрылысын, оның ішінде 

19,2 шақырым тоннелді қамтиды. Сонымен қатар, осы нысанда 285 жасанды және су құбыры 

қондырғылары, (жалпы ұзындығы 2,1 шақырым және орташа биіктігі 25 метр) 15 темір жол 

көпірі және 6 жол өткелдері, 4 станса, 4  өткел, 2 вокзал салынып үлгерген. «Ozbekiston temir 

jullari»  мен China Railway Tunnel Group бірлесіп салғалы отырған осы жоба күрделі болуы 

жағынан  әлем рейтингінде сегізінші орында. 

Өзбек масс-медиа көздері хабарлағандай, осы темір жол жобасы іске қосылса, шамамен жаңа 

1500 жұмыс орны ашылады деп күтілуде.  «Ангрен-Пап» желісі Фергана аңғары аймағын 

Өзбекстанның басқа өңірлерімен байланыстырып, бірегей ұлттық темір жол желісінің 

құрылысы аяқталады.  Болжам бойынша, жаңа темір жол желісі іске қосылса, жылына 10 

миллион халықтық шаруашылық жүгін тасымалдауға мүмкіндік ашылады. Пайдалануға 

берілген кезеңнің бірінші жылы 600 мың жолаушы тасымалданады деп күтілуде. Жаңа жол 

«Қытай — Орталық Азия — Еуропа» темір жол дәлізінің маңызды торабы болғандықтан, 

Өзбекстан экономикасының одан әрі дамуына ықпал етеді. 
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ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІНІҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ 

23 маусымда Астанадағы ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында Түркі академиясы 

халықаралық ұйымының (TWESCO) ұйымдастыруымен 1916 жылғы ұлт-азаттық 

қозғалыстың 100 жылдығына арналған «ТАРИХТАН – ТАҒЫЛЫМ» атты халықаралық 

ғылыми конференция өтті. 

Орталық Азиядағы өзгерістердің басында тұрған айтулы оқиғаға орайластырылған 

конференцияға Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан, Ресей және Тәжікстаннан ғылыми 

мекемелердің басшылары, танымал тарихшылар, мемлекет және қоғам қайраткерлері, 

дипломаттар мен белгілі ғалым-зерттеушілер қатысты 

TWESCO басшысы Дархан Қыдырәлінің модераторлығымен өткен жиын 2 пленарлы 

отырыспен өрбіді.  

Биылғы жыл Қырғызстанда Президент А.Атамбаевтың қаулысымен Тарих және мәдениет 

жылы боп жарияланғаны белгілі. Осы орайда 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың 100 

жылдығын ауқымды атап өтуге айрықша мән беріліп отыр. Қырғыз елінде «Үркін» деп 

танылған тарихи оқиғаның және 1916 жылғы қозғалыстың 100 жылдығына орай өткен шара 

Қырғыз Республикасының Президенті жанындағы «Мурас» қоры, Қазақстан және Қырғыз 

Республикасы Тарихшылар қауымдастықтары, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 

Ұлттық академиялық кітапханасының қолдауымен ұйымдастырылып отыр.  

Алқалы жиын барысында арнайы кітап көрмесі ұйымдастырылып, Ұлт-азаттық қозғалысқа 

қатысты «Жетісу – Ыстық көл қасіреті: 1916-1920 жж.» атты тарихи құжаттар мен 

материалдар жинағы таныстырылды. Жиын соңында Конференцияның қарары қабылданды. 
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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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