
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 28 (79) (28 тамыз – 3 қыркүйек) 
 

 

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 ақпарат-

сараптамалық дайджест. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МҰСЫЛМАН ӘЛЕМІ ҚҰРБАН АЙТТЫ ТОЙЛАДЫ 

1-3 қыркүйек аралығында Ислам әлемі мұсылмандардың қасиетті мерекесі – Құрбан айтты 

тойлады. Қазақстан мен басқа мұсылман елдерінде мереке Айт намазынан басталды.  

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан 

айтпен құттықтады. «Баршаңызды әлемдегі күллі мұсылмандар үшін қасиетті Құрбан айт 

мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Құрбан айт – ізгілік пен мейірбандықтың, 

жақсылық пен қайырымдылықтың мейрамы. Біздің елімізде Құрбан айт әртүрлі этностар мен 

дін өкілдері арасында өзара сыйластықтың, достық пен бірліктің бірегей дәстүрлерін сақтауға 

және оны нығайта түсуге ықпал етеді. Қазақстан халқының ұлттық бірегейлігін, игі 

құндылықтарын, сан ғасырлық мәдени және тарихи мұраларын сақтап, одан әрі дамыта 

түсуге септігін тигізеді.» - деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Милли Меджлистің «Әзербайжан Республикасындағы мерекелер туралы» 1992 жылғы 27-ші 

қазандағы қарарына сәйкес Құрбан айт Әзербайжанда да мемлекеттік дәрежеде аталып өтіледі. 

«Отандастарымызды және әлемнің түкпір түкпірінде өмір сүретін барша қандастарымызды 

рухани бірліктің мерекесі – Құрбан айтпен шын жүректен құттықтаймын, ең ізгі тілектерімді 

жолдаймын» - делінген Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевтің ресми құттықтауында.  

Ал, Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоған Құрбан айт мерекесі ислам 

әлемінің бірлігін нығайтып, ынтымағын арттыратынына сенім білдірген.  

Қырғыз Республикасында да мұсылман діни басқармасының белсенді атсалысуымен Құрбан 

айт елдің рухани өміріндегі айтулы мерекелердің біріне айналды. Осыған орай мемлекет 

басшысы Алмазбек Атамбаев айт намазына қатысып, ел тұрғындарын құттықтады. Құрбан 

айт сонымен бірге Өзбекстан, Түрікменстан мен мұсылмандар тұратын Ресей, Қытай, Үндістан 

сияқты мемлекеттерде тойланды.   
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ҚЫРҒЫЗСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН АТАП ӨТТІ 
31-ші тамыз күні Қырғызстанда Тәуелсіздіктің 26 жылдығы тойланды. Қырғызстанның 

ақпарат агенттіктері таратқан хабарларға сәйкес, атаулы күн ел аумағында кеңінен аталып 

өтілген. Бішкек пен елдің өзге аймақтарында мерекелік концерттер мен шерулер өткен.   

Республика президенті Алмазбек Атамбаев Бішкектегі Ала-Тоо орталық алаңында аталған 

күнге орай ұйымдастырылған шараға қатысты. Ол өз сөзінде Қырғызстанның тәуелсіздік 

алған 26 жылда қиын да ұзақ қалыптасу кезеңін өткеріп, экономикалық, әлеуметтік және саяси 

соққыларды бастан өткізгеніне тоқталды. Қиын жылдары қырғыз халқы сынып кетпей, 

керісінше қатайғанын да тілге тиек етті.  

Президент А.Атамбаев ел тарихына шолу жасап, тәуелсіз Қырғызстанның жетістіктерін де 

ерекше атап өтті. Оның ішінде Қырғызстанның энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізіп, 

бүгінде энергосекторда тұрақтылық қалыптасқанын айтты. Екі ірі станцияның құрылысы мен 

Бішкектің ЖЭО-сына жүргізілген күрделі жаңарту жұмыстарының арқасында елдің 

энергетикалық қауіпсіздігі артқанын да айтып өтті.   

Қырғыз БАҚ-тары сонымен қатар, 1991 жылдың 31-ші тамызында Қырғызстанның Жоғарғы 

Кеңесі «Қырғыз Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация» қабылдағанын 

да еске сала жазды. Сол тарихи құжаттың арқасында Қырғызстан тәуелсіз, егемен, 

демократиялық мемлекет боп жарияланған.   

«Мемлекеттік тәуелсіздік туралы декларация» Қырғызстан тарихының жаңа парағын ашты.  Ол 

құжаттың құндылығы Республика егемендігін де-юре бекіткенімен де айшықталады. Өзінің 

құттықтау сөзінде А.Атамбаев Қырғызстан халқына алда келе жатқан президент сайлауы 

туралы айтып, сайлауға белсенді қатысуға шақырды.  
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ӨЗБЕКСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН ТОЙЛАДЫ 
1-ші қыркүйекте Ташкент қаласында Өзбекстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 26 

жыл толуына орай салтанатты шара өтті. Өзбек баспасөзі жазғандай, мұндай мерекелік шара 

Халықаралық форумдар сарайында алғаш рет ұйымдастырылған.  

Салтанатты жиынға Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев, мемлекет және қоғам 

қайраткерлері, өнерраздар мен түрлі елдердің дипломаттары қатысты.  

Ш. Мирзиёев жиында сөйлеген сөзінде ел тұрғындарын айтулы мерекемен құттықтады. Ол 

сондай-ақ, елдің тұңғыш президенті Ислам Каримовтың тәуелсіз Өзбекстанды 

қалыптастыруда сіңірген ерен еңбегін атап өтті. Атап айтқанда, Ислам Каримовтің тәуелсіз 

мемлекеттің негізін құраушы тұлға ретінде жоғары жетістіктерге жеткенін басып айтты. 

«Біздің әсем астанамыз – Ташкенттегі Оксарай резиденциясының алдынан Ислам 

Әбдіғаниұлының құрметіне ескерткіш орнаттық. Сонымен қатар, И.Каримов дүниеге келген 

Самарқан қаласында да тұңғыш президентке ескерткіш тұрғызылды.» - деді өзбек басшысы.   

Биылғы Тәуелсіздік күні Өзбекстанда 1-ші қыркүйекте тойланып басталған Құрбан айт 

мерекесімен тұспа-тұс келді. Өзбекстанда «Курбан хаит» деп аталатын ұлық мейрамда ел 

аумағында түрлі мерекелік іс-шаралар өтті.   

Сарапшы мамандардың пікірінше, Өзбекстанның жаңа билігі тәуелсіз елдің тұңғыш 

президенті қабылдаған саяси жолды ұстанып келеді. Десе де, Ташкенттің сыртқы және ішкі 

саясатында белгілі өзгерістер орын алуда. Соған қарағанда, Ш. Мирзиёев ең алдымен соңғы 

жылдары қордаланып қалған өзекті мәселелерді шешуге күш салады. Бұл ретте негізгі 

басымдық көршілес мемлекеттермен ынтымақты арттыруға берілетіні айқын.  

Қысқа мерзімде өзбек басшысы Қазақстанда екі рет болып, Түрікменстанға сапармен барды. 

Ал бір аптадан соң Қазақстан мемлекет басшысымен енді Ташкентте кездесіп, сосын көрші 

Қырғызстанға жұмыс сапарын жасамақшы.  
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Э.РАХМОННЫҢ ҚЫТАЙҒА САПАРЫ ТУРАЛЫ 

30-шы тамыз күні Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон ҚХР-ға ресми сапармен барды. Пекинге 

сапар барысында тәжік делегациясы бірқатар маңызды кездесулер өткізді. Оның ішінде Қытайдың 

жоғары билік өкілдерімен, әскери технологиялар, жасыл энергетика, өндіріс және АйТи 

технологияларын өндіретін компаниялардың басшылығымен кездесті. Э.Рахмонның Қытай 

сапары 5-ші қыркүйекке дейін жалғасты. 3-5 қыркүйекте тәжік көшбасшысы Сямэнь қаласындағы 

БРИКС саммитіне қатысты.   

Сапардың алғашқы күні Эмомали Рахмон Пекинде ҚХР парламенті спикері, Бүкілқытайлық 

халық өкілдері Жиналысы Тұрақты Комитеті төрағасы Чжан Дэцзянмен жолықты. Э.Рахмонның 

ең маңызды кездесуі ҚХР төрағасы Си Цзиньпинмен болды. Мемлекеттер басшылары Қытайдан 

Душанбедегі үкіметтік кешеннің құрылысына бөлінетін 2,3 миллиард долларлық несиені 

талқылады. Тараптар Тәжікстан мен ҚХР арасындағы жан-жақты стратегиялық ынтымақтастық 

орнату туралы бірлескен декларацияға, Еңбек ресурстары саласындағы ынтымақтастық 

меморандумына, инфрақұрылым саласындағы қарым-қатынасты нығайту туралы келісім сынды 

бірқатар маңызды келісімдерге қол қойды. Сонымен қатар, Тәжікстанда қуаты 500 киловаттық 

электр стансасының құрылысына Қытай тарапынан жеңілдікпен несие бөлу туралы үкіметаралық 

келісімге қол жеткізді.  

Тараптар сонымен қатар, энергетика және пайдалы қазбалар өндірісі салаларында ынтымақтасу 

мәселелерін де талқылады. Бұл ретте екі жақ қытайлық Хуавэй компаниясымен ынтымақтастық 

орнатуға келісті.  

Екіжақты ынтымақтастық мәселесінде ең өзекті тақырыптардың бірі әлі де қауіпсіздік мәселесі 

боп тұр. Тараптар терроризммен, сепаратизммен және діни экстремизммен күрес шараларын 

нығайтуға, сондай-ақ халықаралық қылмыстық топтар мен есірткі тасымалына қарсы бірлесіп 

күресуге келісті. Бұдан бөлек, тараптар аймақтағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін төртжақты 

ынтымақтастық (Қытай, Пәкістан, Тәжікстан мен Ауғанстан) құру механизмін талқылады.  

Естеріңізге сала кетейік, 2016 жылы Қытай Ресейді екінші орынға ығыстырып, Тәжікстанның 

басты сауда-экономикалық серіктесі болған еді. Сарапшылардың пікірінше, 2020 жылы Қытай мен 

Тәжікстан арасындағы жалпы сауда айналымы 3 миллиард долларға жетуі ықтимал.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ТӨМЕН БАЙЫТЫЛҒАН УРАН БАНКІ АШЫЛДЫ 

Өткен аптада ядролық отынды таратпау саласында айтулы оқиға болды. Қазақстандағы Үлбі 

металлургия зауытының аумағында МАГАТЭ-нің Төмен байытылған уран банкі ашылды. 

Банктің ресми ашылу салтанаты телекөпір режимінде (Астана – Өскемен (Үлбі зауыты) өтті. 

Салтанатты шараға Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен 

МАГАТЭ-нің бас директоры Юкия Амано қатысты. 

Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік жылдарында Қазақстан әлемнің ядролық қаруы бар 

төртінші елінен оны таратпау жағынан жаһандық көшбасшы мемлекетке айналғанға дейінгі 

қарқынды даму жолынан өткенін айтты.  

Өз кезегінде МАГАТЭ бас директоры Нұрсұлтан Назарбаевқа делегацияға көрсеткен зор 

құрметі үшін алғыс білдірді. «Бұл зауыттың ашылуы ең алдымен сіздің жеке қолдауыңыздың 

арқасында әрі біздің нәтижелі ынтымақтастығымыздың арқасында мүмкін болды», — деді Ю. 
Амано. 

Айта кету керек, МАГАТЭ мен Қазақстан арасында халықаралық төмен байытылған уран 

банкін (Low Enriched Uranium, LEU) Қазақстанда құру туралы алғашқы келісім 2015 жылдың 

27-ші тамызында болған еді. Бұл жетекші ядролық алтылықтың Иранның ядролық мәселесі 

туралы келіссөздерінде қол жеткізілген негізгі шешім болған. Сол келіссөздерге қазақстандық 

дипломаттар тікелей атсалысып, іс жүзінде мәселені шешу үшін төмен байытылған уран 

банкін құруды ұсынған болатын. Араға екі жыл салып МАГАТЭ мен басқа да жаһандық 

ойыншылардың қолдауымен идея жүзеге асырылды.  

БАҚ таратқан деректерге сәйкес, банк толығымен еріктілер тарапынан қаржыландырылады, 

сол себепті МАГАТЭ-нің бюджетіне еш әсер етпейді. Донорлық салымдардың көлемі 

шамамен 150 млн долларды ққрады. Бұл сома банктің кемі 10 жыл жұмыс істеуіне жеткілікті.  

Жалпы алғанда, ядролық қарудан бас тартып, Семей полигонын жапқан Қазақстан 

бейбітсүйгіш саясаттың жарқын үлгісін көрсете білді. Төмен байытылған уран банкін ашу 

арқылы Қазақстан тағы бір рет әлемде ядролық қаруды таратпау ісіне зор үлес қосып отыр.  
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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.  
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