
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тurkic Weekly 7 2015 (14-20 Желтоқсан) 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН АТАП ӨТТІ 
16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзінің төл мерекесі Тәуелсіздік күнін атап өтті. 24 
жыл бұрын, 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан өзін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялады. 
Жас республика барлық әлемдік қауымдастық тарапынан ресми түрде танылды, ал оны алғаш 
болып мойындаған бауырлас ел Түркия болды. 
 
15 желтоқсанда Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиынға шет мемлекеттердің елшілері, 
халықаралық ұйымдардың басшылары, депутаттар, сондай-ақ Қазақстанның зиялы қауым 
өкілдері қатысты. Жиында сөз сөйлеген Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.А.Назарбаев: "Әл-Фараби айтқан, мемлекет өзінің ғұмырында адам тәрізді екі межеден өтеді. 
Біріншісі – өмірге келуі, екіншісі – үлкен өмірді бастауы. Сондықтан бүгінгі таңда 
қазақстандық мемлекет өзінің кемел жасына еніп жатыр деуге барлық негіз бар", - деді.  
 
Қазақстан Президенті атап өткендей, барлық қиындықтарға қарамастан, экономика өсуінің оң 
серпінін сақтап қалды, индустриялық дамудың екінші бесжылдығы мен "Нұрлы Жол" 
бағдарламасы басталды. 2015 жылы 120 жоба іске қосылды, олардың жалпы сомасы 800 
миллиард теңге. Тек осы жылы 10 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды, жастар мен 
әлеуметтік жағынан төмен қорғалған отбасылар үшін 1000 шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға берілді. 
 
"Біздің Қазақстан - Ұлы Дала Елі, қайта жаңарған Ұлы Дала Елі. Бұл біздің өз туындымыз 
және біздің ұлы мақтанышымыз. Біз қол жеткізген жетістіктерді келешек ұрпақ жоғары 
бағалап, мақтаныш тұтатынына кәміл сенеміз. Олар кез келген қиындықтар пайда болғанда 
даналық, жауапты іс-әрекеттер мен қажымас қайратты біздің тәжірибемізден алатын болады", - 
деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
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СИРИЯДА БЕЙБІТШІЛІК ОРНАТУҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН ҚАДАМДАР 

Өткен аптада БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі Сирия мәселесі бойынша екі шешуші құжат қабылдады. 
17 желтоқсанда Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері бірауыздан лаңкестікті қаржыландырумен 
күресуге бағытталып, ДАИШ лаңкестік ұйымына қарсы санкциялар қарастырылған қарар 
қабылдады. Соның ішінде, активтерге тыйым салу, сапарларды шектеу, қару-жарақ эмбаргосы 
сынды шаралар қолданылуы мүмкін. 
 
Одан басқа, қарар әлем елдерін таяудағы 120 күн ішінде ДАИШ қаржыландыруына тосқауыл 
қою бойынша жасалған шаралар туралы мәлімет тапсыруға шақырады.  
 
Бұл стратегиялық құжатты Ресей мен АҚШ дайындағандығын айта кету керек. БҰҰ-да қарар 
қабылдаудан екі күн бұрын АҚШ мемхатшысы Джон Керри Ресей президенті Владимир 
Путинмен кездесті. Кездесу барысында екі саясаткердің кейінгі мәлімдемелері тараптар 
сириялық шиеленісті шешуге қатысты көптеген маңызды мәселелер бойынша ортақ пәтуаға 
келіскендігін көрсетті. 
 
АҚШ пен Ресей арасындағы уағдаластық екі елдің өнімді жұмысының арқасында 18 
желтоқсанда БҰҰ Қауіпсіздік кеңес мүшелері қабылдаған екінші шешуші құжаттың негізіне 
айналды.  
 
Аталмыш құжатта Сирия билігі мен оппозиция арасында келіссөздер өткізу қажеттілігі ерекше 
аталады. Келіссөздер БҰҰ қарамағында 2016 жылдың қаңтарында басталуға тиіс. Сондай-ақ, 
бұл құжат еркін әрі әділ сайлау өткізуді, өтпелі үкімет құруды, Сирия конституциясына 
өзгерістер енгізуді қарастырады. 
 
Әлі күнге дейін оппозициялық күштер мен қарулы топтардың қайсысы лаңкестік болып 
табылмайтынын, сәйкесінше Сирия өкіметімен саяси диалогқа қосылуға қабілетті екендігін 
анықтау бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді. 
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ПУТИН ТҮРКІ ӘЛЕМІ ТУРАЛЫ 

 
Әр жылдың соңында Ресей Президенті В.В. Путин елде және әлемдегі ең өзекті мәселелер 
бойынша өзінің ұстанымын қалың жұртшылыққа жеткізетін кең көлемді баспасөз 
конференциясын өткізіп отырады.  
 
17 желтоқсанда өткен кезекті баспасөз конференциясында В.В.Путин тоқталған сауалдардың 
бірі Ресей мен Түркі әлемі, соның ішінде түркітілдес автономиялар (мысалы, Татарстан) 
арасындағы қатынастарына байланысты болды. 
 
Осы орайда, В.В.Путин Ресей түркітілдес халықтармен байланысын жалғастыра береді деп 
мәлімдеді: «Ресейдің түркітілдес халықтары бұл – Ресейдің бір бөлігі. Өз жолдауымда бізге 
ынтымақтас ел ретінде айтқан түрік халқы да, басқа түркітілдес халықтар да бұрын қалай 
әріптесіміз болса, солай қала береді. Әлбетте, біз олармен байланыстарымызды үзбейміз» - деді 
РФ президенті.  
 
Түркиямен арадағы қатынастарға келсек, В.В.Путин екі ел өкіметтері арасында туындаған 
келіспеушілікке қарамастан, гуманитарлық деңгейдегі байланыстар жалғасын табатындығын 
айтты. Ал шиеленістің шешімін табу ол бойынша қиын көрінеді. 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

              ШЫҰ ӨЗ ДАМУЫН ЖАЛҒАСТЫРУДА 

Есептік кезеңде үш бірдей түркітілдес мемлекет қатысатын Шанхай ынтымақтастық ұйымы 
(ШЫҰ) аясындағы ең маңызды кездесулердің бірі өтті. 14-15 желтоқсан Чжэнчжоуда (Хэнань 
провинциясы, ҚХР) ШЫҰ мүше мемлекеттері Үкімет басшылар кеңесінің отырысы болды. 

Әдетте, ШЫҰ мүше мемлекеттері премьер-министрлерінің кездесуінде дәстүрлі түрде 
энергетика, көлік, инвестиция саласындағы көпжақты ынтымақтастық сынды мәселелер 
қарастырылады. 

Биыл отырыс барысында үкімет басшылары ұйым бюджетінің орындалуы туралы есепті 
мақұлдап, алдағы кезеңге жоспарды бекітті және екі маңызды шешім қабылдады. Біріншісі – 
ШЫҰ даму қоры мен банкін құру жұмыстарын жалғастыру. Екіншісі – ШЫҰ қатысушы 
мемлекеттер меморгандары арасындағы ақпараттық байланыс жүйесін құруға қаржы бөлу. 

Сауда саласындағы көпжақты байланыстарды тереңдету қажеттілігін айта келе ҚХР 
Мемкеңесінің премьері Ли Кэцян ШЫҰ аясында еркін сауда аймағын құру бойынша нақты 
шаралар ұсынды. Бұндай бастаманы қытайлықтар бұрын да ұсынғандығы белгілі. Бірақ ол 
кезде Ресей және ұйымның басқа мүшелері қытайлық бастамадан бас тартқан болатын. 

Бұл жолы қытайлық ұсынысқа бірінші болып қарсылық білдірген Өзбекстан өкілі болды. 
Өзбекстан премьер-министрінің бірінші орынбасары, қаржы министрі Рүстем Әзімов: 
«Өзбекстан Республикасы ШЫҰ аясында еркін сауда аймағын құру ұсынысын қарастыруға 
дайын емес» - деп мәлімдеді. 

Сондай-ақ, ШЫҰ Үкімет басшылары кеңесінің отырысында министрлер кабинетінің 
басшылары лаңкестікпен күресу саласындағы шаралар мен ынтымақтастық бойынша пікір 
алмасты.  
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ҚЫРҒЫЗСТАН ҚЫТАЙМЕН ЖАҚЫНДАСУДА 
 

Қырғызстан шығыстағы көршісімен өз байланыстарын тереңдетуде. Мәселен, 14-17 
желтоқсанда Қырғызстан премьер-министрі Т.Сариев ресми сапармен Қытайда болды. 
 
Жоғары деңгейдегі кездесулер барысында екі елдің үкімет басшылары бірқатар маңызды 
құжаттарға қол қойды. Талқылау барысында өзекті сұрақтар ретінде инфрақұрылымдық және 
инвестициялық жобалар қарастырылды. 
 
Қолда бар ақпарат бойынша Қытай-Қырғызстан темір жолын салу жобасы кездесудің басты 
мәселесі болды. ҚХР Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцянмен кездесу барысында сөз 
сөйлеген Қырғыз премьері Т.Сариев аталған жобаны жеделдетуге шақырды. "Біз Қытай-
Қырғызстан темір жобасын Жібек жолы Экономикалық белдеуінің бөлігі ретінде 
қарастырамыз", - деді Қырғызстан премьер-министрі. Бұрын хабарланғандай, ү.ж. қазан 
айында тараптар осы жоба жөніндегі мәселелерді түбегейлі шешкен болатын. Атап айтқанда, 
"Қырғыз темір жолы" ҰК төрағасы Э.Кайымовтың мәлімдемесіне сәйкес, алуан даулардың 
нәтижесінде тараптар темір жол енін 14-35 жасауға, яғни халықаралық стандарт бойынша 
салуға Қырғызстан келісімін берген.  
 
Пекинде Түркіменстан-Қытай газ құбырының төртінші қырғыз учаскесін салу жөніндегі 
инвестициялық келісімге қол қойылды. Соңғы мәліметтер бойынша жобаны іске асыру үшін 
қытай тарапы $1,2 млрд. бөлуді жоспарлап отыр. Қырғыз аумағында салынатын жоба сызбасы 
толығымен келісілген. Жұмыстар 2016 жылғы наурыз-сәуір айларында басталады. 
 
Айта кету керек, премьер-министр Т.Сариевті сүйемелдеген Қырғызстанның экономика 
министрі Арзыбек Кожошев берген сұхбатында былайша түбегейлі мәлімдеме жасады: "Қытай 
ірі ел, егер 1 миллионға жуық Қытай азаматы Қырғызстанға келсе, бізге үлкен әсер береді, 
сондықтан қазіргі уақытта визасыз режим жөнінде келіссөздер жүргізілуде". 
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МАҢЫЗДЫ БАҒЫТ 

Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Қытайға жасаған ресми сапары бірнеше 
келісімдерге қол қоюмен аяқталды. Олар әр түрлі салалар бойынша екі жақты 
ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуді көздейді. Атап айтқанда, Премьер-министр ҚХР 
басшыларымен жоғары деңгейде екі жақты кездесулер өткізді. 
 
Ресми сапар аясында Кәрім Мәсімов Цзянсу өңірінің Ляньюньган қаласына барып, бірлескен 
қазақстан-қытай логистикалық орталығымен танысты. Мысалы, осы порттан контейнерлік 
поезд Қытай-Қазақстан-Ресей-Беларусь бағыты бойынша жөнелтіледі және одан әрі неміс 
қаласы Дуйсбургке дейін барады. 
 
Былтырғы уағдаластықтарға сәйкес, бірқатар өндірістік орындарды Қазақстан аумағына көшіру 
жөнінде бағдарламаны ҚР мен ҚХР іске асыруда. Бұл жолы кездесулер барысында 
"Қазатомпром" АҚ және China General Nuclear Power Corporation арасында жылу бөлгіш 
жинағыштар шығаратын зауытты Қазақстанда салуды және уран кен орындарын бірлесіп 
игеруді көздейтін маңызды құжаттарға қол қойылды. ҚР мен ҚХР ресми тұлғалары және 
бизнес өкілдері қол қойған келісімшарттардың жалпы сомасы 10 млрд. құрады.  
 
Кездесу барысында К.Мәсімов пен Ли Кэцян қол қойылған келісімшарттар мен келісімдер 
"Нұрлы жол" және "Бір белдеу – бір жол" жобалары көздеген мақсаттарға сәйкес келетінін 
ерекше атап өтті. Белгілі болғандай, осы бағыттағы жұмыстарды аталған екі бағдарламаны 
сәйкестендіру жөніндегі арнайы Бірлескен жұмыс тобы жүргізетін болады. 
 
Айта кететін жайт, әлемдік экономика қарқынының төмендеуіне қарамастан Қазақстан мен 
Қытай арасындағы тауар айналымы аз шамаға төмендеді. Дегенмен, Қазақстанның сыртқы 
экономикалық байланыстарында қытай бағыты маңызды болып саналады. 
 

6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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