
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 36 (87) (30 қазан – 5 қараша) 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАКУ-ТБИЛИСИ-КАРС БАҒЫТЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ АШЫЛДЫ 

2017 жылдың 30-шы қазан күні Баку халықаралық теңіз сауда портында Баку-Тбилиси-

Карс (БТК) темір жолының ашылуына орай салтанатты рәсім өтті. 

Рәсімге Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев, бірінші ханымы Мехрибан Әлиева, 

Түркия Президенті Реджеп Тайип Ердоған мен жұбайы Емине Ердоған, Қазақстан 

Республикасының Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев, Грузия Премьер-министрі 

Гиорги Квирикашвили, Өзбекстан Премьер-министрі Абдулла Арипов, сондай-ақ 

Тәжікстан мен Түрікменстан өкілдері қатысты. 

Өздеріңізге белгілі, жалпы ұзындығы 826 шақырымды құрайтын темір жол құрылысы 

Әзербайжан, Грузия мен Түркия арасындағы үкіметаралық келісім-шарт негізінде 10 жыл 

бұрын басталған. 

Әзербайжанның «Азертадж» ақпарат агенттігі хабарлауынша, БТК темір жолымен әуелде 

жылына 605 млн тонна жүк пен 1 миллионға жуық жолаушыларды тасымалдау 

жоспарланып отыр. Дегенмен, келешекте бұл дәліз арқылы жылына 17 млн тонна жүк 

пен 3 миллионға жуық жолаушы тасымалданады деп күтіледі.   

Еі бастысы, бұл темір жол ауқымды Жібек жолы құрлықтық жобасының бір бөлігі болуы 

тиіс. Яғни, енді БТК енді Қытайды және Тынық мұхитының бар порттарын Еуропамен 

байланыстыратын жер үсті дәлізіне айналады.  

«Бүгін Түркия, Әзербайжан мен Грузия үшін стратегиялық маңызға ие Баку – Тбилиси – 

Карс бағытындағы алғашқы пойыз жол жүреді. Біз осы арқылы Лондон мен Қытай 

арасында тіке темір жол бағытының ашылғанын жариялаймыз», – деп мәлімдеді Түркия 

бас Реджеп Тайип Эрдоган ашылу салтанатында. 

Расында, бұл темір жол дәлізінің мүмкіндіктері орасан. Мамандардың бағамдауынша, 

жаңа «Жібек жолы» бойынша жүк тасымалдау шамамен 10-15 күн болады; ал дәл сол жүк 

тасымалы теңіз арқылы 40-45 күнге созылатын еді.  

30-шы қазан күні ашылу салтанатында сөйлеген Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев 

жаңа аймақтық темір жолды «стратегиялық маңызды тарихи жоба» деп атады.  
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«Баку-Тбилиси-Карс темір жолы Еуропа мен Азия арасындағы ең сенімді және қысқа жол. 

Кейбіреулер бұл жобаның сәтті аяқталатына сенбеді, алайда Әзербайжан, Түркия және 

Грузия оны сәтті аяқтады », - деді И. Әлиев.. 

Грузия премьер-министрі Г.Квирикашвили: «Біз Грузияның аймақтық транс-еуропалық 

көлік желісімен толығымен біріккенін қалаймыз және БТК осы мақсатқа қол жеткізуде 

маңызды рөл атқаратынына сенімдімін», - деді. Жобаны іске қосу рәсіміне қатысқан ҚР 

Премьер-министрі Б. Сағынтаев та өз сөзінде Қазақстан үшін бұл теміржолдың 

маңыздылығын атап өтті. 

Қазақстандық мамандардың пікірінше, темір жол дәлізі Қазақстанға Қара және Жерорта 

теңіздеріне жаңа бағыттар ашуға мүмкіндік береді.  

Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Арипов «Баку-Тбилиси-Карс» темір жолы 

«Солтүстік-Оңтүстік» жобасының маңызды элементі екенін атап өтті. А. Арипов 

Өзбекстанның бұл дәліз бойында тауар тасымалдауға мүдделі екенін айтты. Бұл бағыт 

өзбек премьер-министрінің айтуынша, қатысушы мемлекеттердің экономикалық және 

транзиттік әлеуетін тиімді пайдалануға және сол арқылы бүкіл аймақтың гүлденуіне үлес 

қосады.  
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ТЕГЕРАНДА «ӘЗЕРБАЙЖАН-РЕСЕЙ-ИРАН ҮШЖАҚТЫ САММИТІ ӨТТІ  
1-ші қараша күні Тегеранда Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Әлиевтің, 

Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Руханидің және Ресей Федерациясының 

президенті Владимир Путиннің қатысуымен үшжақты Саммит өтті. 

Кездесу қорытындысы бойынша Ресей, Иран және Әзербайжан басшылары бірлескен 

мәлімдеме жасады. 

Осы үш елдің БАҚ-тары жазғандай, саммиттің нәтижелері жемісті болды. Үш елдің 

көшбасшыларының кезекті кездесуі биылғы жылы экономика мен инвестиция 

саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуге бағытталған нақты мақсаттарды көздеді. 

Кездесу барысында мемлекет басшылары, ең алдымен, өзара іс-қимылдың экономикалық 

аспектілері, сондай-ақ тұрақтылықты қамтамасыз ету, қылмысқа және терроризмге қарсы 

күрестегі маңызды мәселелерді талқылады. 

Өздеріңіз білетіндей, Ресей, Әзербайжан және Иран көмірсутектің негізгі өндірушілері 

саналады. «Бірақ бұл бәсекелесуіміз керек дегенді білдірмейді. Керісінше, күш-

жігерімізді үйлестіруіміз ұажет деген сөз», - деді В. Путин. Оның айтуынша, кездесуде 

президенттер аймақтағы қауіпсіздік мәселесін, сондай-ақ Сириядағы жағдайды жан-

жақты талқылаған. 

«Біз Иранмен өте тиімді әрі нәтижелі жұмыс істеудеміз. Сирия мәселесі бойынша 

ұстанымдарды үйлестіруге мүмкіндігіміз бар. Біздің бірлескен күш-жігеріміздің 

арқасында, сондай-ақ, Түркияның арқасында аймақтың өзінде терроризмге қарсы күрес 

өте жақсы дамып келеді, сонымен бірге оң нәтижелер көрсеткен Астанадағы 

келіссөздердің келсі раунды да аяқталды », - деді ол.  

Саммит қатысушылары сондай-ақ, мұнай өндіруді азайту жөніндегі ОПЕК + келісімін 

жүзеге асыру туралы түсініктеме берді. Кездесуде «ОПЕК аясында үйлестіру оң нәтиже 

берді. Дегенмен, картельге кірмейтін елдер жұмысқа қосылмағанда мұндай нәтиже 

көрсету мүмкін болмас еді», - делінді.  
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Әзербайжан президенті Ильхам Алиев ынтымақтастықтың үшжақты формасы аймақтық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Ол Әзербайжанның 

Ресеймен және Иранмен құрлықта шекараласқан жалғыз ел екенін еске сала отырып, бұл 

өз кезегінде үш елдің барлық салаларда табысты ынтымақтасуына мүмкіндік беретінін 

айтты. Атап айтқанда, Әзербайжан жағы алдыңғы үшжақты саммит Әзербайжанның 

бастамасы бойынша былтыр Бакуде өткенін еске салып, бұл форматтың болашағы 

жарқын деп атап өтті. Сонымен қатар, Әзербайжанның теміржол инфрақұрылымын 

жетілдіріп, Иранның шекарасына дейін темір жол салуды қолға алғанын айтқан 

президент, қазір «Солтүстік-Оңтүстік» көлік дәлізінің Әзербайжан бөлімі толығымен 

жұмысқа дайын екенін, Астара-Рашт темір жолы құрылысын қаржыландыру туралы 

келісімге қол жеткізілгенін мәлімдеді. 

Саммитте қызу талқыланған тағы бір мәселе - Ресей, Әзербайжан және Иран арасындағы 

сауда-саттықта ұлттық валютада төлем жүргізуге көшу тақырыбы болды. Сонымен қатар, 

Саммит қорытындысы бойынша президенттер қол қойған бірлескен мәлімдемеде Мәскеу, 

Баку және Тегеранның халықаралық энергетикалық нарықта, сондай-ақ, тұтастай алғанда, 

мұнай-газ саласында ынтымақтастықтарын жандандыруға ниетті екені айтылады.  

Владимир Путин, Ильхам Әлиев пен Хасан Рухани Иран ядролық бағдарламасы бойынша 

бірлескен әрекеттер жоспарын орындау тиістігін мәлімдеді.  

Үшжақты кездесу соңында президенттер Каспийдің құқықтық мәртебесі туралы 

конвенция жобасына қатысты бесжақты келіссөздер барысына көңілдері толатынын 

мәлімдеп, оны Каспий маңы мемлекеттерінің мейлінше тез арада қабылдауын қамтамасыз 

етуге мүдделі екендіктерін растады.  

Сонымен қатар, президенттер транспорт саласындағы ынтымақтастықты дамытуға келісті. 

«Тараптар көлік инфрақұрылымын жаңғырту және «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық 

көлік дәлізін дамыту мақсатында жол, теміржол және әуе көлігі саласындағы 

ынтымақтастықтың маңыздылығын растайды», - делінген құжатта.  
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Д.МЕДВЕДЕВТІҢ ӨЗБЕКСТАНҒА САПАРЫ  
 

2-ші қарашада Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев елге ресми сапармен әрі ТМД 

Үкімет басшылары кеңесінің кезекті отырысына қатысуға келген Ресей Федерациясының 

премьер-министрі Дмитрий Медведевті қабылдады.  

Өзбек БАҚ-тарының хабарлауынша, кездесу барысында тараптар көпқырлы өзбек-ресей 

қарым-қатынастарын одан әрі кеңейту және тереңдету, өзара сауда көлемін ұлғайту, 

экономиканың түрлі салаларында бірлескен жобаларды жүзеге асыру, мәдени-

гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылады.  

Д. Медведевтің Өзбекстанға жасаған сапары барысында тараптар 10-нан астам құжатқа 

қол қойған. Атап айтқанда, «УзА» өзбек ақпарат агенттігінің хабарлауынша мұнай өңдеу, 

банк-қаржы, инвестициялық, коммерциялық және өнеркәсіп салаларында, автомобиль, 

ғылым, шетелдік көші-қон және басқа салалардағы ынтымақтастықты дамыту үшін 

бірқатар меморандумдар мен келісімдерге қол қойылды. 

Сондай-ақ Ташкентте Ресей мен Өзбекстан үкіметтерінің басшылары Дмитрий Медведев 

пен Абдулла Ариповтың кездесуі өтті. 

Жалпы алғанда, биылғы жылы Өзбекстан көптеген әріптестерімен кездесулер өткізіп, 

өзінің сыртқы саясатын едәуір жандардырғаны мәлім.  
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ИОРДАНИЯНЫҢ ЫНТЫМАҒЫ АРТЫП КЕЛЕДІ 
Өткен аптада Астанада Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға ресми сапармен 

келген Иордания Королі ІІ Абдалламен кездесті. Кездесуде тараптар сауда-саттық, транспорт 

және энергетика салаларындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады.  

Келесі жылдың ақпан айында Қазақстан мен Иордания арасындағы дипломатиялық қарым-

қатынастың 25 жылдығын атап өтеміз. Ширек ғасырда елдеріміздің түрлі саладағы 

байланыстары қарқынды дамып, тығыз әрі сенімді саяси диалог орнады. Бұл Король Абдалланың 

Қазақстанға деген ыстық ықыласының арқасында жүзеге асқанын ерекше атап өткім келеді, – 

деді Н. Назарбаев өз сөзінде. 

Қорытынды брифингте айтылған мәселелер кездесулерде талқыланған тақырыптардың күн 

тәртібі шеңберінен кеңірек болғанын көрсеткендей. «Біз мемлекетаралық қарым-қатынастың, 

халықаралық және өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқыладық. Атап айтқанда, 

Сириядағы шиеленіс, Ирактағы жағдай, Қатар төңірегіндегі дағдарыс және басқа проблемалар 

туралы ой бөлістік, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.  

Сарапшылардың пікірінше, Сирия дағдарысы – қазіргі уақыттағы ең ірі шиеленістің бірі. 

Қазақстан бұл қақтығысты шешуге бағытталған барлық бастамаларды қолдайды. Қазақстан 

тарапы Иорданияның Астана процесіндегі рөлін ерекше атап өтіп, оның бақылаушы ел ретінде 

Сириядағы ахуалды тұрақтандыруға зор үлес қосып отырғанын айтты.  

Екі мемлекет басшыларының қатысуымен өткен екздесулер нәтижесінде бірқатар құжаттарға қол 

қойылды. Қазақстанның Бас прокуроры Жақып Асанов пен Иорданияның Сыртқы істер министрі 

Қазақстан Республикасы мен Иордания Хашимиттік Корольдігі арасындағы Адамдарды ұстап 

беру және сотталған адамдарды беру туралы келісімге қол қойды. Қазақстан Сыртқы істер 

министрі Қайрат Әбдірахманов пен Айман аль-Сафади азаматтық қорғаныс, төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге, 

сондай-ақ терроризмге, ұйымдасқан қылмысқа, есірткі құралдырының, психотроптық заттардың, 

олардың прекурсорларының заңсыз айналымына және қылмыстың өзге де түрлеріне қарсы күрес 

саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.  

Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев Иордания Королі Абдалланың Сирия мен Ирактағы 

бітімгершілік қызметін жоғары бағалап, оған «Ядролық қарусыз әлем және жаһандық қауіпсіздік 

үшін» халықаралық сыйлығын табыс етті.  
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ТӘЖІК-ТҮРІКМЕН БАЙЛАНЫСТАРЫ НЫҒАЮДА 

 

2-3 қараша күндері Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердымұхамедов ресми 

сапармен Тәжікстанға барды. Душанбеде жоғары деңгейлі түрікмен-тәжік келіссөздері 

өтті, деп «Туркмен довлет хабарлары» агенттігі. 

Екі мемлекет басшылары екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. 

Ынтымақтастықтың негізгі бағыты ретінде сауда-экономика, энергетика, транспорт және 

өзге салаларды басымдыққа алған басшылар түрікмен-тәжік байланыстарын үйлестіретін 

үкіметаралық комиссия жұмысын айрықша атап өтті.  

Түрікменстан президенті Г. Бердымұхамедов пен Тәжікстан президенті Э. Рахмонның 

кездесуінен кейінгі баспасөз мәслихатында «Түрікменстан-Ауғанстан-Тәжікстан 

теміржолының құрылысы сынды ірі бірлескен жобаны жүзеге асыру - мемлекетаралық 

серіктестіктің тиімді синергиясының және стратегиялық сипатының айқын үлгісі болды», 

- делінген.  

Кеңейтілген құрамда өткен кездесу қорытындысы бойынша құжаттар пакетіне қол 

қойылды. 

Атап айтқанда, ұзақ мерзімді сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы Түрікменстан 

мен Тәжікстан үкіметтері арасындағы келісім; Түрікменстан мен Тәжікстан үкіметтері 

арасындағы білім туралы құжаттарды өзара мойындау туралы келісім; Түрікменстан мен 

Тәжікстан үкіметтері арасындағы азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу 

және оларды жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісім.  

 

 

 

 
 

 

7 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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