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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАНДА АСТАНА КЛУБЫНЫҢ ҮШІНШІ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ 

13-14 қарашада Қазақстанда Астана клубының үшінші отырысы өтті. Бұл шара Әлемдік экономика 

және саясат институты мен ҚР Тұңғыш Президент қорының ұйымдастыруымен үшінші жыл 

қатарынан ұйымдастырылып келеді. Биылғы отырысқа халықаралық сарапшылар, саясаткерлер мен 

ірі консалтинг компанияларының өкілдері қатысты. Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық еткен отырысты ҚР Парламенті Сенатының спикері Қасым-Жомарт 

тоқаев жүргізіп отырды. Биыл құрметті қонақ ретінде клубқа Түркияның экс-президенті Абдулла Гүл, 

Чехияның экс-президенті Вацлав Клаус және Словенияның экс-президенті Долило Тюрк қатысты. 

Жалпы алғанда, Астана клубына биыл әлемнің 27 елінен келген 60-тан астам халықаралық делегат 

қатысты.  

Биылғы жиын «Үлкен Еуразия – 2027: конфронтация және серіктестік» тақырыбы аясында өтті. 

Отырыс барысында қатысушылар алдағы онжылдықта еуразиялық кеңістікті қалыптастыратын 

геосаяси, экономикалық және технологиялық үрдістерді талқылады. 

Елбасы Н. Назарбаев Астана клубы Еуразия құрлығының болашағы үшін өзекті мәселелерді кең 

ауқымды сараптамалық деңгейде талқыға салатын бірегей өңірлік басқосу алаңы екенін атап өтті. 

Елбасы Астана клубының жұмысы аясында қазіргі заманның түйткілді мәселелерін шешудің тиімді 

жолдарын табуға болатынын айтты. 

«Біз әлемге соңғы уақытта жетіспей жатқан нәрсені бергіміз келеді. Бұл дегеніміз – жаһандық 

міндеттерді шешу үшін бірігу, ауызбіршілік пен толеранттылық таныту», – деді Қазақстан басшысы. 

Сонымен бірше, биылғы Астана клубының отырысына түркі мемлекеттердің өкілдері белсенді 

қатысқанын айта кеткен жөн. Атап айтқанда, алқалы шараға Өзбекстан Республикасының 

Стратегиялық жәене өңіраралық зерттеулер институтының директоры Владимир Норов, Әзербайжан 

президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығының директоры Фархад Мамадов, ШЫҰ-

ның бұрынғы бас хатшысы, Қырғызстан өкілі Мұратбек Иманалиев және басқалар келді. 

Естеріңізге сала кетейік, Astana Club - бұл «Chatham House Rule» ережесі («құпиялылық» қағидаты) 

бойынша жұмыс істейтін халықаралық сарапшылар платформасы. Оның мақсаты - сарапшылар мен 

саяси қауымдастықтың жетекші өкілдерінің диалогын дамыту, жаһандық үрдістерді талқылау, 

сонымен қатар әлемге, оның ішінде Еуразия аймағына әсер ететін маңызды мәселелерді шешуге 

ұмтылу.   
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ТҮРКИЯ ЖӘНЕ РЕСЕЙ БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

Өткен аптада Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған Ресей президенті Владимир 

Путиннің шақыруымен жұмыс сапарымен Ресейде болды. Түркия мен Ресей 

президенттерінің келіссөздері Сочиде өтті. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

хабарлауынша, екіжақты келіссөздер негізінен Сириядағы жағдайды реттеу, терроризмге 

қарсы бірлесе күресу, сондай-ақ түрік-ресей сауда-экономикалық байланыстары 

тақырыптары аясында өрбіген. 

Ресей басшысымен өткен кездесуде Р.Т. Ердоған екі тараптың арадағы келеңсіздіктерді 

жою үшін жүргізіп жатқан жұмыстары аяқсыз қалмайтынын айтты. Бүгінгі нәтижелермен 

мақтана алмасақ та, көңіл көншітеді деуге болатынын айтты.  «Халықтарымыз барлық 

салалар бойынша ынтымақтастықты арттыру керек деген пікірмен келіседі. Өткен айда 

Қазан қаласында аяқталған үкіметаралық комиссияның қорытындысы бойынша, Ресейге 

бірқатар ауылшаруашылық өнімдерін жеткізу шарттары жеңілдетілді. Қалған 

шектеулердің де толығымен алып тасталғанын қалаймыз», - деді Ердоған. Түрік 

басшысының айтуынша, 2017 жылдың алғашқы тоқсанында екіжақты экономикалық 

қатынастар деңгейі $ 15 млрд-тан асқан. «100 миллиардтық белеске жету үшін іскерлік 

ортадағы барлық кедергілерді жою қажет. Бұл ретте, бұрынғы визасыз режимге оралу 

маңызды қадам болар еді», - деп атап өтті Түркия президенті.  

Өз кезегінде В.Путин Сирия мәселесі талқылағанғанын айтты. Ол түрік президенті 

екеуінің лаңкестермен күресуде қол жеткізген жетістіктердің аясында Сирияда ұзақ 

мерзімді тыныштықты қамтамасыз ету үшін бұрынғыдан да көп күш-жігерді жұмсау 

керек деп санайтындарын тілге тиек етті. «Ең алдымен, саяси тұрғыдан реттеуді күшейту 

қажет, және сириялықтарға қақтығыстардан кейін тұрмыстарын қалпына келтіру үшін 

көмектесу керек», - деді В. Путин.  

Жалпы алғанда, соңғы баспасөз мәлімдемесінде айтылғандай, тараптар халықаралық 

лаңкестікке қарсы тұру бойынша бірлескен іс-қимылдар ретін егжей-тегжейлі талқылаған. 

Ал, түрік БАҚ-тары Ердоғанның Сириядағы ахуалды реттеудің түрлі форматтарын  
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жоғары бағалағанын жазды. Атап айтқанда, ол Астанадағы кездесулер мен деэскалация 

аймақтары Сириядағы зорлық-зомбылықтың азаюына едәуір үлес қосқанын айтқан.  

Сондай-ақ, Ресей президенті Ердоғанға Сириядағы жағдайды реттеу туралы мәлімдемені 

АҚШ президенті Дональд Трамппен бірге мақұлдағанын айтып, өзінің жуырда Тегеранға 

жасаған сапарының қорытындыларымен таныстырған.   

Кездесу соңында тараптар екіжақты жүздесулердің түрлі квазидипломатиялық 

процедуралар мен артық хаттамалық шараларсыз жылы шырайда, ең бастысы – нәтижелі 

өтетінін мәлімдеді. Екіжақты ынтымақтастықтың нәтижелілігін баса айтқан тараптар 

«Росатом»-ның қолдауымен 2023 жылы «Аккую» АЭС-і тұңғыш реакторды іске қосуды 

жоспарлағанын хабарлады.   
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ТҮРІКМЕНСТАН КАТАР МЕН БАӘ-МЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫН НЫҒАЙТУДА  
Өткен аптада Ашхабадта Түрікменстан, Катар мен БАӘ сыртқы саясат ведомстволары 

басшыларының келіссөздері өтті.  

Кездесудің бірінші күні Рашид Мередов Катардың Сыртқы істер министрлігінің Бас 

хатшысы Ахмад Хасен Аль Хамади бастаған делегацияны қабылдады. 

Түрікменстанның мемлекеттік ақпараттық агенттігі хабарлауынша, кездесу барысында 

тараптар қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалуын және саяси, сауда-

экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы қатынастарды одан әрі дамыту 

мәселелерін талқылаған. Осы кезеңде БАӘ өкілдерімен тағы бір кездесу өтті. Біріккен 

Араб Әмірліктерінің делегациясын осы елдің Сыртқы істер министрі Анвар Мохаммед 

Гаргаш бастап келді. Тараптар саяси және сауда-экономикалық қатынастардың ағымдағы 

жай-күйін талқылады. Түркімен баспасөзі Түрікменстан сыртқы саясатының маңызды 

векторларының бірі - БАӘ-мен достық қатынастарды нығайту екенін жазды.  

Өз кезегінде Біріккен Араб Әмірліктерінің делегациясы Түрікменстанның тұрақты 

энергетика, қауіпсіздік, транзит және көлік жөніндегі бейтараптығы мен халықаралық 

бастамаларына толық қолдау көрсететінін жеткізді. Сондай-ақ, ТАПИ сияқты ірі 

энергетикалық жобалар осы келіссөздердің негізге әңгіме өзегі болғанын атап өту керек. 

Түрікменстан трансұлттық ТАПИ газ құбыры жобасын жүзеге асыру үшін Катардың ірі 

қаржылық және инвестициялық құрылымдарының қатысуына мүдделі. Бұл жоба әлі де 

іске асыру кезеңінде екені белгілі, алайда, кейбір дереккөздер бойынша, жобаға 

қатысушылардың қаржыландырудан қиындықтары бар.  

Естеріңізге сала кетейік, ТАПИ газ құбырының түрікмен бөлігінің құрылысы 2015 

жылдың желтоқсанында басталды. Басқа учаскелерде зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

ТАПИ әлемдегі екінші ірі газ кен орны - Түрікменстанның Галкынышынан көгілдір отын 

экспорттайды.  
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А. АТАМБАЕВТЫҢ РЕСЕЙГЕ САПАРЫ  
Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев 17-ші қарашада жұмыс 

сапарымен Ресейге барып, мемлекет президенті Владимир Путинмен кездесті. А. 

Атамбаев В.И.Путинмен Санкт-Петербург халықаралық мәдени форумының ашылу 

рәсіміне қатысты. 

Екіжақты кездесу аясында екі елдің көшбасшылары ресей-қырғыз ынтымақтастығының 

өзекті мәселелерін талқылады.  

Мемлекеттер басшылары атап өткендей, соңғы жылдары Ресей мен Қырғызстан 

қауіпсіздік саласында ғана емес, сонымен бірге гуманитарлық салада да өзара қарым-

қатынастарды жақсартқан. 

Әріптесін қарсы алған Путин Атамбаевтың президент боп сайланғаннан кейінгі алғаш 

шетелдік сапары Ресейге болғанын еске салды. Сонымен бірге, осы қызметтегі соңғы 

сапары Ресейде өтіп жатқанын да жақсыға балады. Еске сала кетейік, биылғы қазан 

айында сайлауда жеңіске жеткен Қырғызстанның жаңа президенті - Сооронбай 

Жээнбековке міндетін тапсыру рәсімі 2017 жылдың 24-ші қарашасында Бішкекте өтеді.  

Өз кезегінде А. Атамбаев бұл оң қатынастардың деңгейін сақтап қалуға үміт білдірді.  

Жалпы алғанда, тараптар ресей-қырғыз қарым-қатынастарының барлық кешенін нығайту 

мақсатында ұзақ жылдар бойы қалыптасқан сындарлы ынтымақтастықтың нәтижелерін 

талқылады.  
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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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