
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 26 (34)  (27 маусым – 3 шілде) 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАН БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНЕ САЙЛАНДЫ 

28 маусымда БҰҰ Бас Ассамблеясының Нью- Йорктегі дауыс беруі нәтижесінде Қазақстан 

Республикасы 2017-2018 жылдары Азиялық Тынық Мұхит мемлекеттер тобы атынан Біріккен 

Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің (БҰҰ ҚК) тұрақты емес мүшесі болып сайланды. 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, дауыс беруге қатысқан 

Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 193 мемлекеттің 138 мемлекеті Қазақстан кандидаттығын 

қолдады. Қазақстан Республикасы Сыртқыісминінің хабарламасында былай деп айтылады: 

«Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің Жарғысына сәйкес ғаламдық бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті сақтауға өкілетті осы БҰҰ ең маңызды саяси органы саналатын Ұйымның құрамына 

біздің ел Орталық Азия мемлекеттері арасынан бірінші болып сайланды». 

Қазақстан Республикасының БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше болып сайлануы біздің елдің және 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшіл де сындарлы сыртқы және ішкі саясатына 

халықаралық қоғамдастықтың зор құрметпен қарайтынын растайды. Қазақстан БҰҰ ҚК тұрақты 

емес мүшесі болу міндеті ресми түрде 2017 жылғы 1 қаңтарда басталып 2018 жылғы 31 

желтоқсанға дейін күшінде болады. 

Қазақстанның БҰҰ ҚК сайлануы алдында кешенді жұмыс жүргізіліп, ол үшін Қазақстан 

Республикасы Сыртқыісминімен қатар бірқатар көптеген ұйымдардың ат салысқанын естеріңізге 

саламыз. Атап айтқанда,  БҰҰ Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде үстіміздегі жылғы наурыз айының 

аяғында Халықаралық Түркі Академиясы (TWESCO) «Жібек Жолы Синергиясы мен 2030 

Жоспары» атты халықаралық симпозиумын өткізді. Осы іс-шараның шегінде  БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Қазақстанды сайлау қажеттілігі мәселесі жоғарғы деңгейе 

көтерілді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына 15 мемлекет кіреді, бесеуінің тұрақты 

мүше мәртебесі бар (Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Ұлыбритания, Франция), 

ал қалған 10 мемлекет әрқайсысы 5 өңірлік топтан екі жыл мерзімге сайланады. Қазақстан 

Азиялық Тынық Мұхит мемлекеттер тобы өкілі ретінде Малайзияны ауыстырады. 
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ЫСТАМБҰЛДАҒЫ ЖОЙҚЫН ЖАРЫЛЫС 

28 маусымда халықаралық Ыстамбұл әуежайында екі жарылыс орын алды. Ресми мәліметтері 

бойынша осы жойқын қос жарылыс салдарынан 43 адам қаза тауып,  239 жан жарақатталды. 

Осыған байланысты Түркия 30 маусымды аза тұту күні деп жариялады.  

Түрік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, үш шабуылшы содыр терминалдың әр 

жерінен террорлық акт жасады. Адамдарға оқ жаудыра бастаған бір лаңкесшіні  полиция 

жарақаттаса да, ол бомбаны іске қосып үлгерген. Халықаралық қоғамдастық Түркияда орын алған 

лаңкестікті бірауыздан айыптады.  

Түркі елдерінің, сондай-ақ Ресей, АҚШ, ЕО, Қытай, Иран және басқа да көптеген елдердің 

көшбасшылары Түркия Президенті Реджеп Тайып Ердоғанның атына көңіл айту жеделхаттарын 

жіберді.  

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жолдаған телеграммада айтылғандай, террорлық 

қадамның мұсылмандардың қасиетті айы Рамазан айында жасалғаны ешкімді бейжай 

қалдырмайтын мән-жай. Қазақстан жаһандық қауіпсіздікке қауіп төндіретін халықаралық 

экстремизм мен терроршылдық іс-әрекеттерін сөзсіз айыптайды. Өркениетті қоғамда аяушылықты 

білмейтін радикал топтар мен олардың идеологиясына жол берілмеуі тиіс екенін Ыстамбұлда 

орын алған жойқын оқиға тағы да растады, - делінген жеделхатта. Осыған орай, бірқатар 

халықаралық ұйымдардың басшылары Түркия Республикасының Астанадағы елшілігінде болып, 

көңіл білдірді. Солардың қатарында Қазақстандағы Түрік елшілігінде болған кезде Халықаралық 

Түркі Академиясының басшысы (TWESCO) Дархан Қыдырәлі  Ыстамбұлдағы қайғылы 

оқиғаларға байланысты Көңіл айту кітабына жазу қалдырды. “Халықаралық Түркі академиясы, 

және жеке өзім Ыстамбұлдағы лаңкестік шабуылдарды айыптаймыз. Рамазан айында жасалған 

зорлық қадамын бүкіл адамзатқа қарсы бағытталған деп санаймыз. Президент мырзаға және 

Түркия халқына шын ниеттен көңіл айтамыз және бейбітшілік пен тыныштық тіейміз”, деп 

айтылады жазуда. 
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ТҮРІК-РЕСЕЙ ҚАТЫНАСТАРЫ ҚАЛПЫНА КЕЛМЕК 

Есеп беру кезеңінде Түркия мен Ресей президенттері телефон арқылы бірнеше  рет 

сөйлесті. Жақында Ресей және Түрік тараптары арадағы саяси және экономикалық 

қатынастардың бұрынғы деңгейін қалпына келтіру үшін бірнеше айтарлықтай қадам 

жасады.  

Соңғы 7 ай ішінде бірінші рет Реджеп Тайып Ердоған мен Владимира Путиннің арасында 

тікелей телефон арқылы сөйлесу болды. 

Жүргізілген келіссөз нәтижесінде Мәскеу мен Анкара әр салада, атап айтқанда саяси 

деңгейде және туризм саласында  ынтымақтастықты қалпына келтіру жөнінде уағдаласты.  

Бұдан бұрын хабарланғандай, 28 маусымда Ресей Президенті Владимир Путин Түркияға 

саяхат қызметін сатуға қойылған шектеулерді алып тастады. Кейінірек Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы сөйлескен Түркия Президенті 

Р.Т.Ердоған Қазақстан басшысын Түркия мен Ресей арасындағы қатынас кешенін 

қалпына келтіруге бағытталған зор еңбегі және баға жетпес үлесі үшін шын жүректен 

ризашылығын білдірді. 

Түркия көшбасшысы Н.Назарбаевқа өзінің Ресей Президенті Владимир Путинмен 

телефон арқылы сөйлескенін айтып, Анкара мен Мәскеу арасындағы жақындасу 

жоспарының орындалатынына  үміт артты. 

Сондай-ақ, сарапшылардың пікірінше, Түрік-Ресей қатынастарының жақсаруы осы екі ел 

үшін ғана емес, Еуропа, әлемнің бірқатар басқа елдері,  әсіресе түркі тілдес мемлекеттер 

үшін де өте маңызды. 
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ӨЗБЕКСТАН ҚЫТАЙМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

НЫҒАЙТУДА 

Қытай басшысының Өзбекстанға өткен аптадағы  сапары барысында тараптар бірнеше ірі 

келісімдерге қол қойды.  Өзбекстан Президенті Ислам Кәрімов жақында мәлімдегендей, 

қол қойылған құжатардың бірі бойынша Қытай Халық Республикасы 2,7 миллиард доллар 

көлемінде бірлескен жобаларды іске асыру үшін Өзбекстанға кредит беретін болады. 

Ислам Кәрімов өз мәлімдемесінде атап өткендей, Өзбекстан мен Қытай басшысының 

сапары шегінде болған келіссөз нәтижесінде көптеген құжаттарға қол қойылып, екі ел 

арасындағы өзара тиімді ынтымақастықтың келешегі мен басымдылықтары анықталды.  

«Біз, сондай-ақ, Қытай тарапынан Өзбекстанға $2,7 миллиард доллар көлемінде кредиттің 

берілетіні туралы құжаттарға қол қойдық, ал жалпы алғанда $6,2 миллиард доллар 

нысандардың құрылысы көзделді», - деді Президент Ислам Кәрімов. 

Қытай Өзбекстанның ірі сауда-экономикалық және инвестициялық әріптестерінің бірі 

болып табылады. Өзбек тарапының мәліметінше, екі ел арасындағы сауда айналымы 2015 

жылдың қорытындысы бойынша төрт миллиард доллар, ағымдағы жылдың қаңтар-

сәуірінде - 1,4 миллиард доллар құрады. 

Өзбекстан экономикасына Қытай инвестицияларының жалпы көлемі қазірдің өзінде 6,5 

долларға жетіп отыр. Президент Ислам Кәрімовтің 2014 тамыздағы Пекинге сапары 

барысында тараптар 2014-2018 жылдарға арналған Стратегиялық әріптестік қатынасын 

дамыту бағдарламасына, сондай-ақ құны шамамен алты миллиард доллар келісімдер 

буынына қол қойды. 
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ТҮРІКМЕНСТАН АУҒАНСТАНҒА ТЕМІР ЖОЛЫН САЛУДА 

Түрікменстан Үкіметінің Баспасөз қызметі хабарлағандай, қазіргі таңда Түрікменстанның 

Темір жол  көлігі министрлігі Түрікменстан-Ауғанстан-Тәжікстан (ТАТ) жаңа темір 

жолының Атамұрат-Ымамназар білігі құрылысын үдемелі қарқында жүргізуде. 

Қазіргі таңда  темір жол қапталы осы бұтақтың 80-ші шақырымындағы Ымамназар 

стансасына дейін жеткен. Гүлістан мен Ыманазар стансаларынан электр жеткізу желілерін 

орнату, инфрақұрылымдық қондырғыларын, сондай-ақ осы трассада екі ірі темір көпірін 

салу бойынша  жұмыстар қатар атқарылуда. 

Хабарламаға сәйкес, жол құрылысы 2013 жылы басталған. Түрікменстан тарапының 

пікірінше, темір жолдың осы бөлігі өте маңызды, өйткені Түрікменстанның Лебап уәлаяты 

(облысы) үдемелі түрде дамып келе ді және мұнда аса ірі индустриялық орталық 

қалыптаспақ. 

Түрікменстан Президенті Құрбанұлы Бердімұхамедов жуырда мәлімдегендей, ағымдағы 

жылдың аяғына дейін осы темір жол магистралінің бөлігін ашу және пайдалануға беру 

жоспарланып отыр. Ол Түрікменстан мен Ауғанстанды, атап айтқанда  Атамырат-

Ымамназар-Ақина құрылымдық торабын жалғайтын болады. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ҮКМІЕТІНІҢ ЖАҢА МҮШЕЛЕРІ 

ТАҒАЙЫНДАЛДЫ 

Ағымдағы жылғы 29 маусымда Қырғызстан Президенті Алмазбек Атамбаев елдің 

Парламенті мақұлдауымен вице-премьерді және Республика Үкіметінің жаңа мүшелерін 

тағайындау туралы жарлықтарға қол қойды. 

Қол қойылған жарлыққа және Қырғыз Республикасы Конституциясының 84 бабының 

бесінші бөлігіне сәйкес  Разақов Жениш Парпиұлы Қырғыз Республикасының вице-

премьер-министрі болып тағайындалды. 

Президент сондай-ақ қайта құрылған ауыл шаруашылығы және көлік министрліктерінің 

басшыларын және жаңа мемлекеттік комитеттердің басшыларын тағайындады. 

Мемлекет басшысының жарлықтарына сәйкес, Тұрдұнәзір Бекбоев Ауыл шаруашылығы, 

тағам өнеркәсібі және мелиорация министрі лауазымына, Зәмірбек Айдаров Көлік және 

жолдар министрі лауазымына қайта тағайындалды. Дүйшенбек Зилалиев Өнеркәсіп, 

энергетика және жер қойнауын пайдалану мемлекеттік комитетінің төрағасы, Бақыт 

Шаршембиев Ақпараттық технологиялар және байланыс мемлекеттік комитетінің 

төрағасы болды.  

Бұдан бұрын Қырғызстан Үкіметінің Баспасөз қызметі түсіндірме бергендей, биліктің 

атқарушы бөлігі құрылымына енгізгелі отырған өзгерістер штаттық құрамды ұлғайтуды 

көздемейді және республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуді қажет етпейді. 
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ТҮРКИЯ МЕН ИЗРАИЛЬ АРАДАҒЫ 

ҚАТЫНАСТЫ ЖАҚСАРТПАҚ 

Түркия мен Израиль өкілдері 28 маусымда екі ел арасындағы қатынасты жақсарту туралы 

келісімге қол қойды. Шарт қол қою рәсімі Анкар мен Тель-Авивте өтті. Түркия мен 

Израиль Римде өткен келіссөзде екі ел арасындағы қатынасты жақсарту туралы құжаттың 

мәтініне түпкілікті келісті. Бұл туралы Түрік Премьері Бинали Йылдырым мен Израиль 

Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мәлімдеді.  

Келісім Түркия Парламентіне және Израиль Министрлер кабинетіне ратификациялау 

үшін жіберіледі деп күтілуде. Бұдан соң, тараптар көп кешіктірместен елшілерімен 

алмасатын болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, келісімнің шарты 

бойынша Израиль 2010 жылғы «Азаттық флотына» қатысты қақтығыс оқиғасы 

салдарынан израильдықтардың қолынан қаза тапқан құрбандардың туыстарына $20 

миллион төлейтін болады.  Өз тарапынан Түркия израиль әскери қызметшілеріне қойған 

барлық талаптардан бас тартады. 

Бұдан басқа, Түркия Газа секторына гуманитарлық көмек көрсету, сол жерде азаматтық 

мақсаттағы бірқатар нысандар құрылысын жүргізу құқығына қол жеткізетін болады. 

Дегенмен, Израиль Премьер-министріБиньямин Нетаньяху мырзаның сөзіне қарағанда, 

Израиль мен Түркия арасындағы уағдаластықтар Газа секторына қатысты Израиль 

блокадасын алып тастауды білдірмейді. Тараптар алты жылға созылған дипломатиялық 

жанжалды тоқтатуды көздеген келіссөздерді 2015 жылдан бастап бірнеше рет жүргізген 

болатын. 26 маусымда Римде тараптар келісімнің түпкілікті нұсқасына келісті. 

Естеріңізге салып өтейік, 2010 жылғы маусымда Изариль әскерилері Газа секторының 

жағалауына гуманитарлық көмек жүгін жеткізу үшін бара жатқан палестиншіл 

гуманитарлық сүйемелдеу тобының алты кемесіне шабуыл жасағаннан кейін Түркия мен 

Израиль арасындағы қатынас күрт үзілді. Кемелердің кейбірі Түркия жалауы астында 

жүзген еді. 
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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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