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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 АНКАРАДА ТҮРКИЯ МЕН АҚШ ӨКІЛДЕРІНІҢ КЕЛІССӨЗДЕРІ ӨТТІ  
16-шы ақпанда АҚШ Мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Түркияға келді. Сапар 

аясында Р.Тиллерсонды Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоған 

қабылдады. Кездесу барысында тараптар екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, 

сондай-ақ Сириядағы ахуалды талқылады. 

Түркиялық БАҚ-тар түріктердің АҚШ тарапына бірнеше талап қойғанын жазды. Атап 

айтқанда, Түркия АҚШ-тан YPG террористерін қолдауын дереу тоқтатуды талап еткен. 

Ердоған аймақтағы терроризммен күресте АҚШ-тың Түркияны негізгі одақтас ретінде 

қабылдау керегін атап өтті. 

Өз кезегінде АҚШ Мемлекеттік департаменті кездесуден кейін Ердоған мен Тиллерсон 

арасындағы диалогты нәтижелі өтті деп мәлімдеді. «Тараптар АҚШ пен Түркия 

арасындағы қарым-қатынастарды дамытудың өзара тиімді тәсілі туралы жемісті және 

ашық пікір алмасты. Біз НАТО бойынша маңызды одақтасымызбен келіссөздердің одан 

әрі оң дамитынына үміттіміз», - деп мәлімдеді мемлекеттік департамент өкілдері. 

Тиллерсонның Түркияның Сыртқы істер министрі Мевлүт Чавушоғлумен өткен кездесуі 

де жемісті болды. Кездесу барысында тараптар негізінен Түркияның Африндегі «Зәйтүн 

бұтағы» әскери операциясын талқылады. 

М. Чавушоғлу журналистермен болған баспасөз мәслихатында Түркия мен Құрама 

Штаттар арадағы проблемаларды тек диалог арқылы шеше алатынын басып айтты. 

Чавушоғлу сондай-ақ, Тиллерсонмен кездесуде Түркия Сыртқы істер министрі ретінде 

Анкараның аймақтағы соңғы оқиғаларға қатысты нақты ұстанымын білдіргенін мәлімдеді. 

Чавушоғлуның пікірінше, Түркия мен АҚШ өзара қарым-қатынастарды қалыпқа келтіруі 

керек, бұл бүтін аймаққа пайдалы болмақ. 

Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 20-шы қаңтарында Түркияның Қарулы күштері 

Сирия еркін әскерімен бірлесіп Сирияның Африн қаласында «Зәйтүн бұтағы» деп 

аталатын әскери операция бастаған.  

 
 
 
 
 
 
1 

 



 
МЮНХЕН ҚАУІПСІЗДІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ  

Гернманияның Мюнхен қаласында 54-ші Қауіпсіздік конференциясы өтті. Айтулы 

шараға 20-ға жуық мемлекет және үкімет басшылары, 80 сыртқы істер және қорғаныс 

министрлері қатысты. Биылғы конференцияның негізгі тақырыптары - ЕО-ның Ресей 

және АҚШ-пен қарым-қатынасы, еуропалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сонымен бірге 

Таяу Шығыстағы және Корей түбегіндегі ахуал болды. 

Негізгі іс-шаралар 16-18 ақпан аралығында өтті. Ашылу рәсімін конференцияның 

төрағасы, неміс дипломаты Вольфганг Ичингер құттықтау сөзімен ашты. Сонымен қатар, 

конференцияда БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш, Катар Әмірі шейх Тамим Аль 

Тани және НАТО Бас хатшысы Йенс Столтенберг сөз сөйледі. 

Келелі жиынның биылғы күн тәртібінде еуропалық сыртқы саясаттың болашағына, 

трансатлантикалық қатынастардың келешегі, сондай-ақ қауіпсіздік пен қорғаныс 

саласындағы халықаралық ынтымақтастық және Таяу Шығыстағы саяси ахуал, қару-

жарақты бақылау мәселелері, ядролық қарқынның ықтимал қауіп-қатеріне ерекше назар 

аударылды. 

«Өткен жылы әлем маңызды қақтығыстың шегіне тым жақын келді», - деді МҚК 

төрағасы Вольфганг Ичингер. Ол өз баяндамасында АҚШ пен КХДР арасында өршіген 

қарым-қатынасты, Сауд Арабиясы мен Иран байланыстарының ушығуын, Ресей мен 

НАТО арасындағы келіспеушіліктер және қару-жарақты бақылау туралы Ресей-Америка 

келісімінің тағдырын халықаралық қақтығыстардың мысалдары ретінде көрсетті. 

Айта кетерлігі, Eurasia Group сараптамалық орталығының сарапшылары арнайы МҚК 

баяндамасы үшін 2018 жылдың он ең маңызды қатерлерінінің тізімін дайындады. Атап 

айтқанда, АҚШ пен ҚХР арасындағы сауда соғысының ықтималдығы, Сирия, Украина 

немесе КХДР айналасындағы қарулы соғыс ықтималдығы, Иранның ядролық 

бағдарламасына қатысты келісімді АҚШ тарапынан болдырмау ықтималдығы сияқты 

елеулі қауіп-қатерлер айтылған.   

18-ші ақпан күні конференцияның қатысушылары Парсы шығанағы аймағындағы саяси 

шиеленістер туралы пікірталасты қорытындылады. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КАСПИЙ МАҢЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 

САММИТІНЕ ДАЙЫНДЫҚ БАСТАЛДЫ  
Өткен аптада Қазақстан Сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов Каспий маңы 

мемлекеттері басшыларының саммиті осы жылдың екінші жартысында өтуі мүмкін деп 

мәлімдеді. 

Министр журналистерге Каспий маңы мемлекеттері саммитінде Қазақстан, Әзербайжан, 

Ресей, Түрікменстан және Иран арасындағы бесжақты құжат – Каспий теңізінің құқықтық 

мәртебесі туралы конвенция қабылдану ықтималдығын айтты. Сонымен бірге, өткен 

жылдың желтоқсан айында Мәскеуде өткен Каспий маңы елдері сыртқы істер 

министрлерінің отырысында аталған конвенция мәтінінің алдын-ала мақұлданғанын, 

ендігі мәселе - техникалық жұмыстарға қатысты екенін мәлімдеді.   

Сондай-ақ, ҚР СІМ-де қазір барлық тараптардың ішкі мемлекеттік рәсімдердің аяқталуын 

күтіп отырғанын, саммит болатын күн содан кейін нақтыланатыны жөнінде хабарланды.  

«Дегенмен, бұл біраз уақытқа, бірнеше айларға созылуы мүмкін. Сондықтан, саммит 

биылғы жылдың екінші жартысында өтеді деуге болады», - деді министр.  

Айта кетейік, Каспий маңы мемлекеттері басшыларының саммиті осымен бірнеше жыл 

қатарынан кейінге қалдырылып келеді. Алайда, сарапшылар биылғы жылы саммитті 

өткізіп қана қоймай, Каспий мәселесі бойынша серпінді құжаттарға қол қою үшін барлық 

мүмкіндіктер бар екенін айтады.   
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӨКІЛДЕРІ  

VI ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҮКІМЕТ САММИТІНЕ ҚАТЫСТЫ   
Өткен аптада Дубайда Түркі әлемі мемлекеттерінің, оның ішінде Әзербайжан, Қазақстан 

мен Қырғызстан үкімет өкілдерінің қатысуымен VI Дүниежүзілік үкімет саммиті өтті. 

«Бақытты жаһандық диалог» тақырыбында өткен саммиттің жұмысына төрт мыңнан 

астам қонақ, оның ішінде 140 мемлекеттің үкімет басшылары мен министрлері, белгілі 

мемлекет және саяси қайраткерлер, ғалымдар мен сарапшылар, сондай-ақ бірқатар 

жетекші халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.  

Әзербайжан тарапынан дүниежүзілік форумға Әзербайжан Президенті жанындағы 

Азаматтарға арналған әлеуметтік инновациялар мен қызмет көрсету жөніндегі 

мемлекеттік агенттіктің төрағасы И.Керимов қатысты. 

Қазақстан делегациясын Ақпарат және байланыс министрі Д.Абаев бастап барды. 

Кездесу барысында азаматтардың мемлекеттік және әлеуметтік қызметтермен 

қанағаттануын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Жиналысқа қатысушылар 

тұрақты даму мақсаттарына және БҰҰ-ның 65/309 қарарына (бақыт: «Тұтастық көзқарас») 

қол жеткізуге көп жақты көзқарасты күшейту қажеттігін қолдады. Бірлескен күш-жігерді 

үйлестіру қажеттілігі де талқыланды. 

Кездесулердің жеке блогы жасанды интеллект пен жаһандық цифрландыруға қатысты 

болашақ проблемаларына арналды. 

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар: Коста-Рика, Португалия, Словения, Қазақстан, 

Біріккен Араб Әмірліктері және Мексикадан мемлекеттерінен тұратын «Бақыттың 

коалициясы» құру туралы меморандумға қол қойды. 

Сонымен қатар, Қырғызстан БАҚ-тары саммит барысында Қырғызстанның Премьер-

министрі С.Исақовтың Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин 

Лагардпен екіжақты кездесу өткізгенін хабарлады. Кездесу барысында Исақов пен Лагард 

ҚР және ХВҚ арасындағы ынтымақтастықтың жай-күйі мен перспективаларын, 

экономикалық жағдайды және Қырғызстанда жүзеге асырылып жатқан реформалар 

барысын талқылады.  

Лагард атап өткендей, Қырғызстанмен арадағы 20 жылдан астам ынтымақтастықтың 

арқасында көптеген маңызды жобалар жүзеге асырылған. Халықаралық Валюта Қоры 

бұдан кейін де ашық диалогқа және өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастыруға ашық 

екенін білдірді.  
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ТӘЖІКСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ШЕКАРА МӘСЕЛЕСІН  

ШЕШУДІ ЖАЛҒАСТЫРУДА  
Тәжікстан және Өзбекстан өкілдері өткен аптада шекара мәселелерін талқылау үшін 

кезекті рет бас қосты.  

Атап айтқанда, 7-16 ақпан аралығында Өзбекстанның Жизақ қаласында тәжік-өзбек 

шекарасын делимитациялау және демаркациялау бойынша екі мемлекеттің үкіметтік 

делегацияларының жұмыс топтары отырыс өткізді. 

Өзбек БАҚ-тарының мәліметтері бойынша, Тәжікстан және Өзбекстан басшыларының 

кездесуі қарсаңында өткен келіссөздер барысында тараптар мемлекеттік шекараның 

қалған аймақтарын белгілеу жұмыстарын жалғастырған.  

Сондай-ақ, Тәжікстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің ақпарат 

департаментінің ресми баяндамасында атап өтілгендей, келіссөздер қорытындысы 

бойынша Хаттамаға қол қойылған. 

Тәжікстанның Өзбекстанмен шектесетін мемлекеттік шекарасы 1332,9 шақырымды 

құрайды. Тәжік-өзбек мемлекеттік шекарасының қалған бөлігін анықтау мәселелері 

Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевтің Тәжікстанға жоспарланған мемлекеттік 

сапары барысында талқыланатын негізгі тақырыптардың бірі болады деп күтілуде. 

Еске сала кетейік, таяу күндері өзбек басшысының Тәжікстанға сапары жоспарланған. 
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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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