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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 ақпарат-

сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Г.БЕРДЫМҰХАМЕДОВТЫҢ ӘЗЕРБАЙЖАН САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

Ү.ж. 8-9 тамыз күндері Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердымұхамедов 

Әзербайжанға ресми сапармен барды.  

Кеңейтілген құрамдағы кездесу барысында Түрікменстан президенті Гурбангулы 

Бердымұхамедов пен Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев энергетика, транспорт, 

сондай-ақ гуманитарлық саладағы екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. 

Кеңейтілген құрамдағы отырыста сөз сөйлеген Әзербайжан президенті И.Әлиев: «..бүгін 

болған келіссөздер мен қол қойылған құжаттар түрікмен-әзербайжан қарым-

қатынастарының ең жоғарғы деңгейде екенін тағы бір мәрте көрсетті. Бұл 

байланыстардың негізі біздің халықтарымыздың бірлігі, достығы, бауырластығы. Ғасырлар 

бойы түрікмен және әзербайжан халықтары бірге өмір сүрді, ынтымақтасты, дос болды. 

Мемлекетаралық қатынастар осы берік тұғырда құрылған. Биыл біз дипломатиялық 

қатынастар орнауының 25 жылдық мерейтойын атап өтеміз. Бұл 25 жылдың ішінде 

Әзербайжан мен Түрікменстан үлкен және сәтті жолды жүріп өтті»,- деп атап өтті. 

Г.Бердымұхамедов өз кезегінде: «Әзербайжан – біздің маңызды әрі сенімді әріптесіміз. Біз 

біріге отырып Орталық Азия, Каспий бассейні аймағында бейбітшілік, тұрақтылық және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ынтымақтастықтың тиімді механизмдерін құру үшін тиісті 

шарттар қалыптастыру мақсатымен белсенді жұмыс жасап келеміз. Бүгінгі Түрікменстан 

мен Әзербайжан арасындағы қадамдар аймақтық үдерістердің стратегиялық тұрақтылық 

және жағымды даму факторы болып отыр. Екі тарап та Каспий маңы кеңістігін 

Еуразиядағы ұзақ мерзімді тұрақтылық көзіне, кең халықаралық әріптестік алаңына 

айналдыру үшін күш жұмсауда», - деп айтты.  

Сонымен қатар, екі елдің энергетикалық ынтымақтастық болашағы бойынша маңызды 

келіссөздер өтті. Қазіргі уақытта Түрікменстан мен Әзербайжан энергетикалық және 

транспорттық лекті әртараптандыру мақсатында ортақ жаңа жобаларды жүзеге асыру 

үшін бар мүмкіндіктерді пайдалануда. Бұл жағдайда түрікмен газын Әзербайжан және 

Түркия аумағы арқылы Еуропаға жеткізетін транскаспийлік құбырдың өзектілігі 

қайтадан артты.  
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Айта кету керек, түрікмен газы Еуропаға жол табатын транскаспийлік газ құбыр 

құрылысының айналасында жеке пайданы көздейтін мүдделік қызығушылықтар 

көп орын алды. Енді тараптар түрікмен газын Еуропаға Оңтүстік газ дәлізі 

арқылы жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруда.   

Кеңейтілген отырыс барысында Әзербайжан мен Түрікменстанның  мемлекеттік 

органдар өкілдері жаңа келісімдер мен құжаттар пакетіне қол қойды. Оның 

ішінде тараптар келесі құжаттарға қол қойды: 

- «Әзербайжан Республикасы мен Түрікменстан арасындағы стратегиялық 

әріптестік туралы декларация»; 

- «Жүк тасымалы, пайдалану, жүк вагондары мен контейнерлер есебі, Баку мен 

Түрікменбашы халықаралық тікелей теміржол-паромдық байланысында олардың 

қолданысы үшін есептесуді ұйымдастыру туралы келісімге» толықтырулар мен 

өзгерістер енгізу туралы Хаттама» 

- «Туризм саласындағы келісім»;  

 - «Мәдениет саласындағы ынтымақтастық туралы келісім». 

Тараптар транспорт саласындағы ынтымақтастық болашағын жеке талқылады. 

Түрікмен компаниялары Түрікменстан мен Әзербайжанға транзиттік 

мүмкіндіктерін ұлғайту үшін үлкен әлеуетке ие жаңадан ашылған Баку-Тбилиси-

Карс теміржол тармағының мүмкіндіктерін пайдалануға қызығушылық білдірді.  

Екі ел басшылары сондай-ақ, Каспий тақырыбын әрі қарай талқылау мәселесін де 

қозғады. Айта кетейік, екі мемлекет басқа Каспиймаңы елдерімен бірігіп, 

Каспийдің құқықтық мәртебесін талқылау бойынша келіссөздер өткізіп келеді.  

Жалпы алғанда, түрікмен басшысының Әзербайжан сапары достық көңіл-күйде 

өтті. Тараптар жақын болашақтағы жоспарларын анықтады. Энергетика және 

транспорт саласындағы екіжақты байланыстар әсіресе қызу іске асырылмақ.  

Сапарының соңғы күні президент Г.Бердымұхамедов Ильхам Әлиевті V Азия 

ойындарының ашылу салтанатына қатысуға шақырды. «Мүмкіндікті пайдалана 

отырып, 17-ші қыркүйекте Ашхабатта өтетін жабық ғимараттарда және 

жауынгерлік өнер бойынша V Азиялық ойындардың салтанатты ашылу рәсіміне 

қатысуға шақырғым келеді», - деді Түрікменстан президенті.   
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ЖОЛ БӘРІБІР САЛЫНАТЫН БОЛДЫ 
Өткен аптада Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржол жобасын бекіту бойынша 

маңызды келіссөздер өтті. Өзбек баспасөзінің хабарлауынша, жоба жүзеге асу 

кезеңіне көшкен.  

«Узбекистон темир йуллари» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Даврон 

Дехкановтың айтуыншы, бұл дәліз Қырғызстан мен Өзбекстан арқылы Қытайдан 

Шығыс Еуропаға Транскавказ дәлізі арқылы жүк тасымалдауға мүмкіндік береді. 

Ол Еуропаға жүк жеткізудің ең қысқа жолы болады. Сондықтан, жобаға қытай 

теміржолы мен үкіметі үлкен қызығушылық танытып отыр. ҚХР да Өзбекстан 

үкіметі сияқты бұл құрылыстың басталуына үлкен күш салуда.  

Сарапшылардың айтуы бойынша, қазір қытай мен қырғыз үкіметтері арасындағы 

келіссөздерде бірқатар техникалық мәселелер бар көрінеді. Бұл бірінші кезекте 

темір жол кеңдігінің айырмашылығына байланысты мәселелер. 

 «Өзбекстанда жол кеңдігі 1520 миллиметр, Қытайда – 1435 миллиметрді құрайды. 

Жүктер қалай өткізіледі, қай бекетте, ол терминал қайда орналасады – бұл 

сұрақтар әзірге ашық қалып отыр. Бірақ біз «Бір белдеу – бір жол» жобасы 

аясында бұл жобаның жүзеге асатынына үміттенеміз», - деп мәлімдеді Даврон 

Дехканов. 

Өзбек тарапының жобаға ерекше қызығушылық танытып отырғаны таң 

қалдырмайды. Себебі, бұл жобаны 90-шы жылдардың ортасында Өзбекстанның 

бірінші президенті И.Каримов ұсынған болатын.  

Қазіргі уақытта өзбек теміржолшылары бұл бастаманы жобалауға, құрылыс-

монтаждау жұмыстарын жоспарлауға белсенді атсалысуда, себебі бұл бөлім 

Ангрен – Пап өзбек бағытына ұқсас. Онда біршама инженерлік құрылыстар, 

үңгіртау және көпірлер тұрғызу керек болады.  
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Жалпы алғанда, «Қытай – Қырғызстан – Өзбекстан» темір жолы жүзеге асатын 

болса тек Екінші құрлықтық транспорттық көпір оңтүстік дәлізін құрып қоймай, 

үш ел өндірушілері үшін өнім өткізудің жаңа нарығы ашылмақ.  

Жобаның алдын-ала өлшемдеріне сәйкес, Шығыс Азиядан Таяу Шығыс және 

Оңтүстік Еуропа елдеріне дейінгі жолдың қысқаруы шамамен 900 километрді 

құрап, мерзімі 7-8 тәулікке азаяды.  

Сондай-ақ, құрылыс Орталық Азия елдері транспорттық инфрақұрылымының 

дамуын қамтамасыз етеді, оларға Парсы шығанағы мен Тынық мұхит порттарына 

ыңғайлы жол ұсынады, аймақ елдеріне табиғи байлығын өндіріп пайдалануға 

серпін береді.  

Ұзақ жылдар бойы жоба қатысушылардың барлығы бекітпегендіктен тоқтап 

тұрды, оның субъективті себептері де жоқ емес. Жоба бойынша алғашқы жандану 

Пекиндегі Форум алдында басталды. Ү.ж. мамыр айындағы форум барысында 

Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан өкілдері жеке кездесу өткізіп, темір жол 

құрылысы жобасын талқылады.   

Пекинде сөйлеген сөзінде Шавкат Мирзиеев былай деді: «Біздің ойымызша, «Бір 

белдеу – бір жол» көп тармақты транспорттық дәліздер жүйесіне Пәкістан мен 

Иран Үнді мұхитындағы порттарына жол ашатын «Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан-

Ауғанстан» теміржол магистралін де қосса болады». Жол құрылысына кедергі 

болатын факторлар әлі де бар. Қытай тарапы бойынша олар екеу.   

Біріншісі – Қырғызстан ұстанымы. Қырғыз билігі әлі күнге дейін бағдарды 

анықтай алмай отыр. Бішкек бірнеше қала мен елдімекендерді байланыстыратын 

400 километрлік бағдарды ұсынуда (Торугарт – Достук-Ат – Баши – Джалал-Абад 

– 433 км). Пекин болса 278 км-ді құрайтын бағдарды ұсынып отыр (Торугарт – 

Арпа – Кара-Суу – 278 км). 

Сонымен бірге, Пекин мен Бішкек темір жол құрылысын жылдамдатуға шешім 

қабылдаған. А.Атамбаев ү.ж. мамыр айындағы Пекин сапары аясында China Road 

and Bridge Corporation қытай мемлекеттік жолдар мен көпірлер корпорациясы 

басқарма төрағасымен кездесіп, жобаны егжей-тегжейлі талқылады.   

Екіншісі – Ресей ұстанымы. Қытай сарапшыларының пікірінше, темір жол 

болашағы бұлыңғыр, бірінші кезекте бұл Қытайдың сақтық ұстанымыны 

байланысты. Пекин де Мәскеу бұл жобаға сынай қарайды деп пайымдап, оны 

мүмкіндігінше кері қалдырып отыр. Бұл жағдайда Пекин ол жобаны күн 

тәртібінен алып тастамай, ҚР мен ӨР алдында оның өзектілігін дәйектеуді 

жалғастыруда.  

Қорыта айтқанда, таяу уақытта «Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан» темір жол жобасы 

жүзеге аса бастайды. Өзбекстан ұстанымын ескерсек, оның Ауғанстан, 

Түрікменстан, Иран темір жолдарымен қосылуы бек мүмкін.  
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САЙЛАУ АЛДЫНДАҒЫ САПАР 

Қырғызстан үкімет басшысы Сооронбай Жээнбеков өткен аптада Түркия Республикасына 

жұмыс сапармен барды. Сапар барысында қырғыз министрлер кабинетінің басшысы, әрі ҚР 

президенттігіне үміткер С.Жээнбеков бірқатар кездесулер өткізді, оның ішінде Түркия 

премьер-министрі Бинали Йылдырыммен кездесті. Сондай-ақ, сапар аясында Ыстамбұлда 

Манас ескерткішінің ашылу салтанаты, «Манас» дастанының түрік тіліндегі таныстырылымы 

және де Түркиядағы қырғыз диаспора өкілдерімен кездесу болып өтті.  
Қырғыз Республикасының делегация құрамында – Сыртқы істер министрі Ерлан Абдылдаев, 

Мәдениет, ақпарат және туризм министрі Туголбай Казаков, Білім және ғылым министрі 
Гүлмира Құдайбердиева және Қырғыз Республикасының Түркиядағы елшісі Ибраим 

Жүнісов болды. Кездесу барысында тараптар білім, мәдениет, ауыл шаруашылығы және 

сауда-экономикалық әріптестік саласындағы екіжақты ынтымақтастық болашағын 

талқылады.  

Кездесуде Түркия премьер-министрі Бинали Йылдырым Түркия бауырлас Қырғызстанмен 

барлық салаларда, оның ішінде экономика, сауда, мәдениет және білім салаларында 

ынтымақтастықты тереңдетуге қызығушылық білдіретінін айтты. Ол екіжақты қарым-

қатынастарды жандандыру қажеттілігін айтып, кезекті түрік-қырғыз сауда-экономикалық 

комиссия отырысын таяу арада өткізуді ұсынды. 

Екіжақты ынтымақтастықтың гуманитарлық өлшеміне ерекше мән берілді. Тараптар 1992 

жылдан бері білім беру бағдарламалары бағыты бойынша Қырғызстаннан 3500 студент 

Түркияда жоғарғы білім алғандығын атап өтті. Оның ішінде, 2016 жылы қырғызстандықтар 

үшін 100 квота бөлінген және бұл бағдарлама жалғасын табады.  

Өз сөзінде С.Жээнбеков былай деді: «Түркия Қырғызстанның ең маңызды сауда-

экономикалық әріптестерінің бірі. Екі ел арасында сауда-экономикалық және 

инвестициялық байланыстарды күшейтуге тиіспіз».  
Сондай-ақ, Ыстамбұлда ескерткіштің ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде Қырғызстан 

премьері былай деді: «Ыстамбұлдағы Манас ескерткіші Түркия халқымен достықтың рәмізі 
ретінде қырғыз халқының мақтанышы болады. Біз Түркия халқына қырғыз халқының 

тарихы мен мәдениетіне көрсеткен терең құрметі үшін ризамыз».  

Естеріңізге сала кетейік, С.Жээнбеков биыл қазан айында өтетін ҚР президент сайлауында 

ҚСДП атынан бас үміткерлердің бірі. Бақылаушылар қазіргі премьер-министрдің 

Қырғызстанның келесі президенті болуға мүмкіншілігі зор екенін айтуда. 
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АҚШ ЕНГІЗГЕН САНКЦИЯЛАР БӘРІНЕ ӘСЕР ЕТПЕК 
Тамыз басында Сенат, кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей, Иран және КХДР-ға 

қарсы бағытталған санкциялардың жаңа пакетіне қол қойды. Мамандардың әділ бағасы 

бойынша, Өкілдер палатасы ұсынып отырған санкциялардың жетілдірілген және 

жұмсартылған нұсқасы негізінен АҚШ-тың шетелдік мемлекеттерге қарсы енгізілген барлық 

санкциялар бағыттарын қамтыған. Дегенмен, қабылданған құжаттың басты мәні Ресейге 

қарсы санкциялық тәртіпті үзілді-кесілді күшейту боп табылады.  

Санкциялардың мақұлданатыны туралы жаңалық күтілген болатын, дегенмен Путин мен 

Трамптың Гамбургтегі кездесуінен кейін Ресей мен АҚШ арасындағы қарым-қатынастардың 

жақсаруына үміт бар еді. Дегенмен, барлық жорамалдарға қарамастан АҚШ Ресейге қарсы 

жаңа пакет енгізеді. Бұл жағдай АҚШ пен Ресейдің ғана емес, Вашингтон мен Брюссель 

қарым-қатынастарын ушықтырып, АҚШ-тағы ішкі саяси өзгерістерге алып келуі мүмкін. 

Еуроаймақ елдері алғаш рет Вашингтонның санкцияларды еуропалық әріптестерімен 

келіспестен жасап, біржақты әрекет еткенін айтты. Бұдан келе, еуропалықтар АҚШ 

санкциялары энергетика саласында Ресей ТҰК-мен ынтымақтасатын еуропалық компаниялар 

мүддесіне қарсы келетіндіктен санкцияларды сынға алды. Бәрінен бұрын еуропалықтар 

«Солтүстік лек – 2» газ құбыр құрылысының тағдыры үшін алаңдайды. Белгілі болғандай, бұл 

газ құбыр жобасы Германия үшін үлкен мәнге ие. 

Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен тығыз экономикалық байланысты ескерсек, 

санкциялар Қазақстанға да теріс әсерін тигізуі мүмкін. Бұны өткен жылдар тәжірибесі 

көрсетеді. Ресей экономикасындағы жағдай өзгергенде Қазақстан экономикасы да бірден 

нашарлаған болатын. Оған қоса, санкциялар туралы жаңалық шыққаннан кейін ұлттық валюта 

долларға қатысты әлсіреді.  

Басқа да аймақтық ойыншылар санкцияларды қолдамады. Иран басшылығы АҚШ әрекетін 

сынға алып, Иранмен былтыр қол қойылған ережеге сәйкес келмейтінін айтты. 

Бұл мәселеде Түркия ұстанымын айта кеткен жөн. Түркияның СІМ М.Чавушоғлы «Түркия 

бұрын санкциялардан көп зардап шекті. Біздің көршілес елдер мен әріптестерге (Ресей) 

қарсы енгізілген санкциялар біздің экономикаға үлкен нұқсан келтірді. Міне, сондықтан да, 

біз санкцияларды құптамаймыз. Мәселені шешудің басқа жолдарын іздеуді жөн көреміз. Сол 

себепті біз Ресейге қатысты санкцияларға қосылмай, саяси әрекеттестікті таңдаймыз», - деп 

мәлімдеді. 
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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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