
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 24 (75) (26 маусым – 2 шілде) 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 И.ӘЛИЕВТІҢ ПОЛЬШАҒА САПАРЫ 
 

26-шы маусым күні Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев ресми сапармен Польшаға 

барды. Сапар барысында екі ел басшылары шағын құрамда кездесу өткізді. Кездесуде 

Әзербайжан мен Польшаның табысты ынтымақтастығы сөз болды.    

Ильхам Әлиев пен Анджей Дуда «Әзербайжан Республикасы мен Польша 

Республикасы арасында стратегиялық серіктестік пен экономикалық ынтымақтастық 

туралы Жол картасы жөніндегі бірлескен декларацияға» қол қойды.  

Сонымен қатар, БАҚ-тар жазғандай, тараптар Грузия мен Украина арқылы темір жол 

құрылысын жүргізу, америкалық көшбасшы Дональд Трамптың Еуропаға сапары мен 

Украинадағы ахуал секілді өзекті мәселелерді талқылаған.  

Келіссөздер кезінде Ильхам Әлиев экономикалық мүмкіндіктердің молдығына 

қарамастан екі ел арасындағы қарым-қатынас көңіл көншітерлік деңгейде еместігін 

атап өткен. «Бүгін құжаттарға қол қойылды. Президент мырза, мен бүгін екеуіміз 

салтанатты түрде ашатын бизнес форум аясында жұмысшы топтар нәтижелі 

кездесулер өткізетініне үміттімін. Бұл шын мәнісінде ел президенттерінің 

экономикалық ынтымақтастық пен компаниялар арасындағы серіктестікті 

қолдайтынын көрсетеді», - деді И.Әлиев. 

Польша тарапы көлік саласындағы ынтымақтастыққа қызығушылық танытты. 

«Әзербайжан мен Польша арасында Грузия мен Украина арқылы өтетін темір жол 

торабы салынса дейміз. Бұл өте маңызды»,— деді Польша президенті.  

Бұдан бөлек, кеңейтілген құрамда өткен кездесуде тараптар мына құжаттарға қол 

қойды: 

«Әзербайжан Республикасының Үкіметі мен Польша Республикасының Үкіметі 

арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге өзгертулер енгізу жөніндегі хаттама»; 

- «Энергетика саласындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум»; 
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- «Көлік және көлік инфрақұрылымы саласындағы өзара түсіністік пен 

ынтымақтастық туралы меморандум»; 

- «Әзербайжан Республикасының мемлекеттік мұнай компаниясының Баку жоғары 

мұнай мектебі мен AGH ғылым мен технология университеті арасындағы өзара 

түсіністік туралы меморандум». 

Сонымен қатар, Ильхам Әлиев пен Анджей Дуда бизнес-форумның ашылу 

салтанатына қатысты. Сондай-ақ, Әзербайжан басшысы Польша премьер-министрі 

Беата Шидломен де кездесті . 

Премьер-министр Беата Шидло Ильхам Әлиевтің Польшаға сапары екі мемлекет 

арасындағы ынтымақтастықты кеңейту үшін маңызды, ал Әзербайжан-Польша 

бизнес форумы экономикалық қарым-қатынасты арттыруға зор үлес қосады деп 

атап өтті. Әзербайжан-Польша дипломатиялық қарым-қатынасына 25 жыл 

толғанын айтқан премьер-министр екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 

нәтижелі дамып жатқанын да тілге тиек етті.  

Беата Шидло сонымен бірге Әзербайжанның аймақтағы рөлін жоғары 

бағалайтынын, әрі Әзербайжанның Еуропалық одақпен байланысын арттыруға 

деген ниетін құптайтынын, келешекте де қолдау көрсететінін білдірді. Польша 

премьер-министрінің пікірінше, сапар аясында қол қойылған құжаттар 

ынтымақтастықты дамыту үшін берік құқықтық негіз болады.  
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ТӘЖІК-ӨЗБЕК КЕЛІССӨЗДЕРІ ӨТТІ  
 

Өткен аптада Өзбекстан премьер-министрінің орынбасары Ұлықбек Розукулов бастаған 

делегация ресми сапармен Тәжікстанға барды. 

Өткен жылдың соңынан бастап Өзбекстан билігі көрші мемлекеттермен арадағы байланысты 

жандандыра бастағаны мәлім. Ел президенті Шавкат Мирзиёев Түрікменстан мен Қазақстанға 

барып, қарым-қатынасты тереңдетуге бағытталған жаңа келісімдерге қол жеткізді.  

Ташкенттің Бішпек пен Душанбемен ынтымағы да артып келеді. Ел басшысының аталған 

елдерге сапары әлі жоспарланбағанымен де, Ш.Мирзиеев өз әріптестерімен түрлі алаңдарда 

кездесіп жүр. Осы орайда Өзбекстан үкіметі делегациясының Тәжікстанға сапары көршілес 

мемлекеттердің байланыстарын бекітуде жаңа қадам болды.  

Тәжік баспасөзі хабарлағандай, Душанбеде өткен Тәжікстан премьер-министрінің бірінші 

орынбасары Давлатали Саид пен Өзбекстан премьер-министрінің орынбасары  Ұлықбек 

Розукуловтың кездесуі нәтижесінде бірқатар келісімдерге қол жеткізілген. Атап айтқанда, 

Душанбе мен Ташкент бауырлас қалалар болуға құлықты екен. Бұл туралы Душанбе мэрі 

Рустам Эмомали мен өзбек делегациясының кездесуінде келісілген. Аталған келісім негізінде 

екі елдің астаналарында сауда үйлерін салу да көзделген.   

Сонымен қатар, тараптар кездесуде екіжақты ынтымақтастықтың бүгінгі жай-күйі мен 

келешек мүмкіндіктері қарастырылды. Күн тәртібіндегі негізгі тақырыптардың бірі – сауда-

экономикалық байланыстарды реттеу болды. Тараптар жуырда машина құрау, жеңіл 

өнеркәсіп, тұрмыстық және шаруашылық заттарын дайындайтын бірлескен өндіріс көздерін 

ашуға ықылас танытты.  

Сол кезеңде Тәжікстан мен Өзбекстанның ішкі істер министрлері Рамазон Рахимзода мен 

Абдусалом Азизовтың да кездескенін айта кеткен жөн. Тәжік БАҚ-тары жазғандай, Өзбекстан 

ІІМ басшысы соңғы рет Тәжікстанға 19 жыл бұрын барған екен. Кездесу барысында тараптар 

екіжақты ынтымақтастықты арттырып, ұйымдасқан қылмыспен күрес, терроризм, 

экстремизм, заңсыз есірткі саудасы секілді өзекті проблемалармен бірлесе күресу жолдарын 

талқылаған.   
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ТҮРКИЯ МЕН АҚША ПАРСЫ ШЫҒАНАҒЫНДАҒЫ АХУАЛДЫ 
ТАЛҚЫЛАДЫ  

Бірқатар араб мемлекеттерінің Катарға дипломатиялық соғыс жариялағанына бір айға 
жуықтады. Мамандар болжағандай-ақ, осы аралықта Катардағы жағдай ушыға түссе де, 

әлі ашық формаға өткен жоқ. Дегенмен, Парсы шығанағы мен Таяу Шығыстағы ахуал 

аймақтағы елдерді ғана емес, сыртқы бақылаушыларды да алаңдатып отыр.  

Брюссельде өткен НАТО қорғаныс министрлерінің кездесуінде талқыланған негізгі 
тақырып та Катар дағдарысы болды.  

Сол жиын аясында болған Түркия мен АҚШ қорғаныс министрлері Фикри Ишык пен 

Джеймс Мэттистің кездесулерін айрықша атап өткен жөн. Тараптар кездесуде Катар 

жағдайын, сонымен бірге Сирия мен Ирактағы әскери дағдарысты реттеу мәселелерін 

талқылады. 

Қарсы тараптардың өзара диалог бастауына алғышарттар жоқ емес. Мысалы, Қатар 

СІМ басшысы Мұхаммад бен Абдуррахман Әль Тани Катардың Парсы шығанағы 

мемлекеттерімен арадағы жағдайды жақсартуға әзір екенін білдірді. Бұл туралы 

министр журналистерге Вашингтонға барған сапарында мәлімдеді.  
СІМ басшысы Вашингтонда АҚШ мемлекет хатшысы Рекс Тиллерсонмен кездесіп, 

«дағдарыстың саяси шешілу мүмкіндіктерін» талқылағанын жеткізді. Министрдің 

мәлімдеуінше, Тиллерсон араб мемлекеттерінің Катарға қойып отқан талаптарын 

жүзеге асыру оңай еместігін айтқан. 

Бұл ретте Катар Сауд Арабиясы қойған ультиматумды орындаудан бас тартқанын айта 

кеткен жөн. Осы себептен де саудиттердің «сөзден іске көшуге» ниетті екендіктері 
туралы хабарлар тарай бастады.  

Осы және басқа да жағдайларға қарап Катардағы дағдарыстың аймақтық және әлемдік 

державалардың ықпалынсыз шешілмейтіні айқындалып келеді. Сондықтан, Түркия мен 

АҚШ секілді беделді ойыншылардың белсенді атсалысуы Катар жағдайын реттеуге оң 

әсер етуі әбден мүмкін.  
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ҮНДІСТАН БАТЫС ПЕН ШЫҒЫС АРАСЫНДА ТЕПЕ-ТЕҢДІК 
ҰСТАУҒА ТЫРЫСУДА  

Өткен аптада Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди ресми сапармен АҚШ-қа 

барды. Бұл оның Ақ үйдегі билік ауысқаннан кейін Америкаға алғаш сапары.  

Келіссөздер нәтижесінде Дональд Трамп екі елдің арасындағы қарым-қатынас «бұрын-

соңды болмағандай берік» деп мәлімдесе, Нарендра Моди президент Трамптың «қос 

мемлекеттің стратегиялық ынтымақтастығын жаңа белеске көтеретініне» сенім 

білдірді.  
Мамандардың айтуынша, Модидің АҚШ сапары қауырт болған. Үнді премьері Дональд 

Трамппен, АҚШ мемлекеттік хатшысы Р.Тиллерсонмен, сондай-ақ қорғаныс министрі 
Джеймс Мэттиспен кездескен. Сол күні Ақ үйде Моди мен Трамп командаларының 

кеңейтілген құрамдағы келісөздері өтті. Айта кетерлігі, Моди - АҚШ-тың 45-ші 
президенті кешкі ас үшін Ақ үйге арнайы шақырған алғаш шетел дипломаты болды.   

Екі мемлекет басшыларының келіссөздер нәтижелері Ақ үйдің алаңқайында 

ашықталды. «Бүгінгі кездесулерден соң Үндістан мен Америка Құрама Штаттарының 

қарым-қатынасы ешқашан дәл қазіргідей берік болмаған деп айта аламын», - деді 
Д.Трамп. Ол сонымен бірге өзін Үндістанның «шынайы досы» деп атап, «біз көптеген 

мәселелерде келісім таптық, келешекте келіспейтін тақырып қалмайтынына сенем», - 

деп мәлімдеді.  
Естеріңізге сала кетейік, осыдан жарты ай бұрын Нарендра Моди Ресейге барып, 

Санкт-Петербургтегі халықаралық экономикалық форумға қатысқан болатын. 

В.Путинмен кездесіп, жаңа келісімдерге, оның ішінде қорғаныс саласындағы 

келісімдерге қол қойған. Бұдан кейін Модидың Қазақстанға келгені, мұнда Үндістан 

ШЫҰ-ның толық құқылы мүшелігіне өткені белгілі.  
АҚШ-қа сапарлаған Үндістан басшысы осылайша, Делидің сыртқы саясатта тепе-теңдік 

принципін ұстанатынын тағы бір рет көрсетті.  
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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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