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Тurkic Weekly Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын 

ұсынады. Тurkic Weekly түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті 

мәселелері бойынша уақтылы ақпарат беріп, объективті талдау жасайды.  

 

Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық 

ақпараттық-сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТҮРІКМЕНСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН ТОЙЛАДЫ 

Қазан айының 27 күні Түрікменстан өзінің бас мерекесі – Тәуелсіздік күнін кеңінен атап 

өтті. Мерекелік салтанаттардың негізі бейтарап та егемен Түрікмен елінің астанасы 

Ашхабадта өтті. Мереке әдеттегідей екі күн тойланды: алдымен президент Гурбангулы 

Бердымұхамедов бастаған ел басшылары Тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды, 

содан кейін президент сарайы жанындағы орталық алаңда әскери шеру болды.  

Президент Г.Бердымұхамедов отандастарын айтулы мерекемен құттықтады «Біз бұл 

керемет күнді еліміздің саясат, экономика, әлеуметтік сала, ғылым мен мәдениеттегі 

табысты жетістіктеріміз бен мемлекет және қоғамның ең жоғары құндылығы адам деп 

танитын Конституциямыз үшін зор мақтанышпен қарсы алдық», - деп жазылған 

президенттің елге құттықтауында.  

Мерекелік шаралар негізгі байрақ орналасқан астаналық алаңдағы концерт пен отшашумен 

қорытындыланды. Мемлекеттік байрақ 133 метрлік флагштокқа бекітілген. Ол 2008 жылы 

сол кездегі әлемдегі ең биік ту ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген болатын.  

Естеріңізге сала кетейік, 1991 жылдың 27-ші қазан күні Түрікмен ССР Жоғары Кеңесі 

бүкілхалықтық референдум нәтижелеріне сүйеніп, Түрікмен ССР аумағында тәуелсіз 

демократиялық мемлекет деп жариялауға негіз болған «Түрікменстанның тәуелсіздігі мен 

мемлекеттік құрылымы жайлы» Коституциялық заң қабылдаған болатын.  
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НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ШЕТ ЕЛ САПАРЛАРЫ 

 

Қазақстан Президентінің Сауд Арабиясы Корольдігіне ресми сапары барысында Қазақстан 

мен САК арасында жалпы құны 60 млрд теңгеден асатын 10 келісімге қол қойылды. Сапар 

аясында Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының Королі Салман бен Әбдел Әзиз Әл 

Саудпен, сондай-ақ корольдіктің аш-Шура Меджлисінің басшысы Абдуллах ибн 

Мұхаммед Әл-Шейхпен кездесті. 
 

Тараптар сапар нәтижесінде энергетика, тау-кен саласы, ауыл шаруашылығы, сауда-саттық 

салаларындағы байланысты арттыруға уағдаласты. «Атап айтқанда, олардың арасында 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы құс фабрикасы, Ақмола облысындағы азық-түлік 

өндірісі жөніндегі келісімдер бар. Қазіргі таңда Қазақстанда Сауд Арабиясының 

қатысуымен 17 кәсіпорын жұмыс жүргізуде, – деді Қазақстан басшысы.  
 

Бұдан бөлек, Қазақстан басшысы Ислам ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Ияд 

ибн Әмин Маданимен кездесті. Келіссөз барысында Қазақстанның Ислам ынтымақтастығы 

ұйымына мүшелігі аясындағы екіжақты өзара іс-қимылдың негізгі жайттары талқыланды. 

Сондай-ақ, тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған, бүгінде құрамына 

32 ел кіретін халықаралық азық-түлік қорының жұмысын ілгерілету мәселелерін 

қарастырды. 
 

Сонымен қатар, Қазақстан президенті мәлімдегеніндей, Сауд Арабиясы энергетика 

саласындағы өздерінің жаңа әзірлемелерімен Астанада өтетін «ЭКСПО-2017» 

халықаралық көрмесіне белсене қатысатын болады. Эр-Риядта қол қойылған құжаттар 

ішінде сотталған адамдарды беру туралы шарт пен атом энергиясын бейбіт мақсатта 

пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы келісім бар.  
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ҚЫРҒЫЗСТАН ҮКІМЕТІ ОТСТАВКАҒА КЕТТІ 
 

2016 жылдың 24-ші қазанында былтыр қараша айында құрылған ҚСДП фракциясы өздерін 

сайлаған коалициядан шығатынын мәлімдеді. Фракция құрамына "Республика", "Ар-

Намыс", "Ата Жұрт" партиялары және Социал-демократиялық партиясы кірген. Аптаның 

басында депутат Дастан Бекешев (ҚСДП) өз микроблогында коалицияның ыдырап 

жатқанын хабарлаған болатын.  

Кейін бұл ақпаратты Торобай Зулпукаров (ҚСДП) та растады; оның айтуынша, мұндай 

шешім Конституцияға өзгерту енгізу сынды бірнеше маңызды мәселелердегі келіспеушілік 

салдарынан болған. 
 

ҚСДП жетекшілері ортақ мүдделерін Ақаевшылар мен Бакиевшілермен байланыстыратын 

адамдармен бір коалицияда бола алмайтынын айтып, ресми мәлімдеме жасады.  
 

Жуырда Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев «Қырғыз Республикасының үкіметін 

отставкаға жіберу туралы» жарлыққа қол қойып, жаңа коалиция құру мандатын социал-

демократтардың көшбасшысы Иса Омуркуловқа тапсырды.  

 

Парламенттегілер жаңа коалиция құрамына үш фракция − «Кыргызстан», ҚСДП мен 

«Республика − Ата-Журт»  кіреді деп болжайды. Сондай-ақ, Омурбек Бабановтың жаңа 

премьер-министр болу мүмкіндігі де жоққа шығарылмайды.   
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САҒЫНТАЕВТЫҢ МӘСКЕУГЕ ЖҰМЫС САПАРЫ 

 

 

Өткен аптаның 26-шы қазанында Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев 

жұмыс сапарымен Ресей Федерациясына барып, РФ Үкіметінің төрағасы Дмитрий 

Медведевпен кездесті 
 

ҚР премьер-министрінің баспасөз қызметі хабарлағандай, кездесу барысында тараптар 

өнеркәсіп, энергетика саласындағы, сауда және экономика, көлік секторындағы және басқа 

да салалардағы екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. 
 

Сондай-ақ, ҚР премьер-министрі әріптесімен алда өтетін Еуразиялық үкіметаралық кеңес 

және ТМД Үкімет басшылары кеңесі отырыстарының мәселелерін талқылады. 
 

Кездесу нәтижесінде тараптар екіжақты ынтымақтастықты арттыру мақсатында және 

көтерілген мәселелерді жүзеге асыру үшін бірлесіп жұмыс істеуге әзір екендіктерін 

мәлімдеді.  
 

Айта кету керек, ҚР премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев 27-28 қазанда Минск 

қаласында өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңес және ТМД Үкімет басшылары кеңесі 

отырыстарына қатысты.  
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КАСПИЙГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ  

47-ШІ ОТЫРЫСЫ 
 

Тегеранда 23-ші қазан күні Каспий маңы мемлекеттерінің Сыртқы істер министрлерінің 

орынбасарлары деңгейінде Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенциясын 

әзірлеу жөніндегі арнайы жұмыс тобының 47-ші отырысы өтті. 
 

Отырысты ашқан Иран Сыртқы істер министрі Мохаммед Джавад Зариф Каспийдің 

құқықтық статусы туралы талқылаулар достық және өзара түсіністік жағдайында өтіп 

жатқанын айтты. Ол сондай-ақ, талқылау барысында тараптар мәселенің әділ шешіміне 

ықпал ететіндей конструктивті позиция танытып жатқанына назар аударды. 
 

Әзербайжан Сыртқы істер министрінің орынбасары Халаф Халафов өз мәлімдемесінде 

Каспийдің құқықтақ мәртебесін анықтайтын келіссөздер конструктивті сипатқа ие екенін 

білдірді. Мемлекет басшылары саммитінде қол жеткізілген келісімдер мен шешімдер 

Каспийдің құқықтық мәртебесі туралы Конвенцияның негізгі принциптерін талқылау 

процесіне серпін беріп, жалпы Конвенция жобасына байланысты жұмыстарды 

жылдамдатуға әсер еткен. Басқосуға қатысқан Иран, Қазақстан, Ренсей мен 

Түрікменстанның өкілдері Каспий маңы мемлекеттері бар мәселелерді бірлесіп 

қарастырып, ортақ келісімге келу қажеттігін атап өтті. Бәрі бірауыздан бұл мәселені 

талқылауды әлі де жалғастыру керек деп басып айтты.  
 

Ұзаққа созылған келіссөздерге қарамастан Каспийдің құқықтық мәртебесі әлі де 

анықталмай отыр. Қазір Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі Иран мен Кеңес Одағы 

арасында 1921 және 1940 жылдары қол қойылған екі келісімге негізделеді.  
 

Кеңес Одағы тарқағаннан кейін теңіз маңында құрылған үш мемлекет – Әзербайжан, 

Қазақстан мен Түрікменстан алдыңғы келісім шешімдерімен келіспегендіктен, теңіздің 

келешек мәртебесі жайлы келіссөздер жүргізуде.  
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ВАЛДАЙ КЛУБЫ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ 

 
2016 ж. 27-ші қазанда Сочиде Халықаралық «Валдай» пікір-талас клубының жыл сайынғы 

13-ші отырысы болып өтті. Конференция тақырыбы «Болашақ бүгін басталады: ертеңгі 

әлем бейнесі» деп аталып, дәстүр бойынша соңында Ресей президенті Владимир Путиннің 

қатысуымен отырыс өтті.  

 

Панельдік пікірталасқа Финляндияның экс-президенті Тарья Халонен, Австрияның 

бұрынғы президенті Хайнц Фишер және ОАР бұрынғы басшысы Табо Мбеки қатысты. 

Гарвард университетінің профессоры Тимоти Колтон пікірталасқа модераторлық етті.  

 

Әлемнің болашақ құрылымы атты пікірталас тақырыбы туралы айта келе В.Путин 

басымдылық жаңа ұйымдарды құруға емес, қазіргі құрылымдарды тиімді пайдалануға 

берілуі керек деді. Президенттің айтуы бойынша, лғашқы кезекте «барлық елдердің өз 

егемендігін сақтай отырып, іс-қимылын келісіп алу үшін бірегей алаң болып табылатын» 

БҰҰ мүлтіксіз беделін қалпына келтіру мәселесін шешуі тиіс. 

 

Қатысушылар пікіріне сәйкес, Таяу Шығыс экономикасын қалпына келтіру бойынша 

ұжымдық іс-әрекетті мұндай ынтымақтастықтың жарқын мысалы ретінде атауға алады.  

 

Үкіметаралық қарым-қатынастардың нақты «ойын ережелерін» анықтау туралы ойын 

Путин пленарлық талқылау мен өз сөзінен кейін айтты. Оның пікірінше, тек осылай ғана 

мемлекеттердің ішкі саясатына араласудан құтылуға болады (мысал ретінде ол Түркиядағы 

шілде төңкерісін атады). Президенттің бұл сөзі екі сағатқа созылған сұрақ-жауап сессиясы 

кезінде айтылды. 
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Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия 

мемлекет басшылары тарапынан құрылды. Академия көне дәуірден қазіргі 

заманға дейінгі Түркі әлемінің тілдері, мәдениеті және тарихы бойынша жан-

жақты зерттеулер жүргізіп, оларды үйлестіретін халықаралық ұйым. Түркі 

академиясы Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру 

орталықтары арасында ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  

www.twesco.org    |    57-49-86 

Тәуелсіздік даңғ., 57, Бейбітшілік және келісім сарайы 
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