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ТҮРКИЯ МЕН ҚХР БАСШЫЛАРЫ 
ЕКІЖАҚТЫ БАЙЛАНЫСТАР МЕН ӨҢІРЛІК 

ПРОЦЕСТЕРДІ ТАЛҚЫЛАДЫ

13 шілдеде Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған мен 
Қытай төрағасы Си Цзиньпин телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында 
екіжақты қатынастардың жай-күйі мен болашағы, сондай-ақ аймақтық процестер 
талқыланды.

Түркия президенті әкімшілігінің байланыс кеңсесі тараптар сауда, инвестиция, 
энергетика, көлік және басқа салалардағы қатынастарды дамыту жолдары туралы 
пікір алмасқанын хабарлады.

Президент Ердоған биыл екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың 
жарты ғасырлық мерейтойын атап өткенін еске салып, Түркияның бұл оқиғаны 
«терең достық байланыстағы елдерге сәйкес»  атап өтуге дайын екенін атап өтті.

Түрік лидерінің айтуынша, Анкара мен Пекин халықаралық және аймақтық 
аренада экономика мен дипломатия саласында ынтымақтастық үшін үлкен әлеуетке 
ие.

Түркия Президенті ынтымақтастықты нығаутудың жаңа серпіне айналатын 
жоғары деңгейдегі Бірлескен жұмыс тобының құрылуын жоғары бағалады.

Сондай-ақ, Түркия басшысы Анкараның тең азаматтық құқықтарды, 
бостандықтарды қамтамасыз ету және Қытайда тұратын этникалық ұйғырлардың 
әл-ауқатын жақсарту маңыздылығына назар аударды. Ердоған Түркияның 
Қытайдың егемендігі мен аумақтық тұтастығын құрметтейтінін атап өтті.
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15-16 шілде 2021 ж. Ташкентте «Орталық және Оңтүстік Азия: аймақтық өзара бай-
ланыс. Сын-қатерлер мен мүмкіндіктер» конференциясы өтті. Конференцияға Ауған-
стан Президенті Ашраф Гани, Пәкістан Премьер-министрі Имран Хан, ЕО-ның сыртқы 
істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Хосеп Боррелл Фонтелле, 20-дан 
астам елдің сыртқы істер министрлері, барлығы 600 адам қатысты.

Конференцияда Орталық және Оңтүстік Азия арасындағы қатынастардың дамуының 
Ауғанстанның болашағына оң әсер ететіндігі баса айтылды. Бұл тұрғыда көлік, сауда, 
энергетика және қауіпсіздік қатынастарын жоғары деңгейге көтеру керектігіне назар 
аударылды. Тараптар арасында байланысты жандандыру туралы келісім жасалды. Кон-
ференцияның қорытынды декларациясында Ауғанстан Орталық Азия мен Оңтүстік 
Азия арасындағы «аймақтық көпір» ретінде қабылданды.

Конференция аясында бас қосқан Өзбекстан, Ауғанстан және Пәкістан сыртқы істер 
министрлері мен АҚШ президентінің бас кеңесшісі Ауғанстан мәселесін шешу үшін 
жаңа төртжақты платформа құрғанын мәлімдеді.

ТАШКЕНТТЕ «ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК 
АЗИЯ: АЙМАҚТЫҚ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС. 
СЫН-ҚАТЕРЛЕР МЕН МҮМКІНДІКТЕР» 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ
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ТҮРКІМЕНСТАН ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ 
ПРЕЗИДЕНТТЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ӨТЕТІН 

САММИТКЕ ДАЙЫНДАЛУДА

Түркіменстан, Әзербайжан және Түркия басшыларының саммиті тамыз айында 
өтеді. Бұл туралы 17 шілдеде Түркіменстан Президенті Гкрбангулы Бердымұхамедов 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында мәлімдеді.

«Тамыз айында Орталық Азия мемлекеттері басшыларының Консультативтік 
кездесуі, содан кейін Түркіменстан, Әзербайжан және Түркия басшыларының 
саммиті ұйымдастырылады» , – деді Г. Бердімұхамедов.

Үкімет отырысында хабарланғандай, Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 
Консультативтік кездесуі 6 тамызда Авазада өтеді. Әзербайжан мен Түркия 
басшыларының қатысуымен өтетін үшжақты саммит Каспий жағалауындағы 
ұлттық туристік аймақта өтеді.

Еске сала кетейік, осы жоғары деңгейдегі Саммиттің өткізілуі ағымдағы жылдың 
ақпан айында Анкарада өткен сыртқы саяси ведомстволар басшыларының үшжақты 
кездесуінің қорытындылары бойынша белгілі болды.

29 маусымда Г. Бердымұхамедов бұл тақырыпты Түркия Президентімен телефон 
арқылы талқылады. Түркіменстанда осы кездесуге дайындық қызу жүріп жатыр. 
6 шілдеде Президент Бердымұхамедов осы халықаралық іс-шараларға дайындық 
барысымен танысу үшін Балқан уәлаятына арнайы жұмыс сапарымен барды.

Үш ел президенттері келіссөздерінің негізгі тақырыптарының бірі түркімен 
энергия көздерін Еуропаға шығару мүмкіндігін талқылау  болады. Айта кету керек, 
2021 жылғы 21 қаңтарда Ашхабадта Түркіменстан мен Әзербайжан арасында 
Каспийдегі «Достлук» кен орнын бірлесіп барлау және игеру жөніндегі өзара келісім 
туралы Меморандумға қол қойылған еді.



5

Turkic Weekly #235                                                                                                     International Turkic Academy

2021 жылы 14 шілдеде түркімен тарапының бастамасымен Ташкентте Орталық Азия 
мемлекеттерінің Сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтті. Қазақстан, Тәжікстан, 
Түркіменстан Сыртқы істер министрлері, сондай-ақ Қырғыз Республикасы Сыртқы 
істер министрінің бірінші орынбасары «Орталық және Оңтүстік Азия: аймақтық 
өзара байланыс. Сын-қатерлер мен мүмкіндіктер» атты конференцияға қатысу үшін 
Өзбекстан Республикасының астанасына барды.

Келіссөздер барысында тараптар аймақ елдері арасындағы саяси, сауда-
экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықтың өзекті 
мәселелерін талқылады.

Талқылаудың басты тақырыбы ‒ Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 
консультативтік кездесуіне дайындық, сондай-ақ оның шеңберінде ұйымдастырылған 
саяси, экономикалық және гуманитарлық сипаттағы іс-шаралар. Бұл кездесу осы 
жылдың тамыз айында Түркіменстанда өтеді деп жоспарланған.

Министрлер алдағы кездесудің күн тәртібі туралы пікір алмасты, сонымен қатар 
алдағы консультативті кездесудің құқықтық бөлігін, атап айтқанда қабылдауға 
жоспарланған құжаттарды талқылады. Сонымен қатар, ұйымдастырушылық және 
хаттамалық мәселелер жан-жақты талқыланды.

Сонымен қатар, министрлер көпжақты құрылымдар аясындағы ынтымақтастықты 
пікір алмасып, сыртқы саяси серіктестікті нығайту бойынша жұмыс істеуге келісті.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІНІҢ 

КЕЗДЕСУІ ӨТТІ
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ОА МЕН АҚШ АРАСЫНДАҒЫ «C5+1»ФОРМАТЫ 
ШЕҢБЕРІНДЕГІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

15 шілдеде Ташкентте Орталық Азия елдерінің сыртқы саяси ведомстволарының 
басшылары мен Президенттің ішкі қауіпсіздік мәселелері жөніндегі кеңесшісі 
Элизабет Шервуд-Рендалл бастаған АҚШ делегациясы арасындағы «C5+1» форматы 
шеңберінде келіссөздер өтті. Келіссөздерге АҚШ-тың Ауғанстанды татуластыру 
мәселелері жөніндегі арнайы өкілі Залмай Халилзад та қатысты.

Кездесу барысында тараптар Орталық Азия елдері мен АҚШ арасындағы саяси-
дипломатиялық, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы 
ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын талқылады. Климаттың өзгеруіне және 
экологиялық проблемаларға қарсы күрес, көлік және транзиттік әлеуетті дамыту 
аймақ өзара іс-қимылдың басым бағыттарының бірі болды.

Ташкентте өткен жоғары деңгейдегі халықаралық конференция тақырыбына 
сәйкес Оңтүстік және Орталық Азия арасындағы өзара байланысты нығайту жөнінде 
сындарлы пікір алмасу болды.

Тараптар аймақтық қауіпсіздікке төнетін сын-қатерлерге қарсы ынтымақтас-
тықты нығайтуға бағытталған дипломатиялық диалогты жалғастыруға мүдделі 
екенін жеткізді. Сондай-ақ ауған тақырыбы талқыланды. Кездесуге қатысушылар 
Ауғанстандағы жағдайды бейбіт жолмен реттеуге ықпал ететін тұрақты және 
қолайлы жағдайлар жасауға ниетті екенін білдірді.

Келіссөздер қорытындысы бойынша кездесуге қатысушылар Бірлескен мәлімдеме 
қабылдады.
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16 шілдеде Ташкент қаласында «Орталық Азия-Оңтүстік Азия: аймақтық өзара бай-
ланыс. Сын-қатерлер мен мүмкіндіктер» конференция аясында Ресей Федерациясының 
Сыртқы істер министрі С.В. Лавровтың Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республика-
сы, Тәжікстан Республикасы, Түрікменстан және Өзбекстан Республикасының сыртқы 
саяси ведомстволарының басшыларымен төртінші кездесуі өтті.

Негізгі назар аймақтағы қауіпсіздік тақырыбына, ең алдымен көрші Ауғанстандағы 
жағдайдың нашарлануына байланысты болды. Министрлер осы елден АҚШ-тың әске-
ри күштерін және НАТО-ға мүше бірқатар басқа мемлекеттерді шығарумен байланы-
сты жаңа геосаяси шындықта ауғанаралық келісімді ынталандыру тәсілдері мен қалып-
тасып отырған жағдайға баға берді. Талқылау қорытындысы бойынша Ауғанстандағы 
жағдай бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды.

Таяу Шығыс пен Солтүрстік Африка аймағындағы әскери іс-қимылдар салдарынан 
Ауғанстанға тартылатын халықаралық террористік ұйымдар, есірткінің заңсыз айна-
лымы, шетелдік террористерден туындайтын қатерлерге қатысты жалпы ұстанымдар 
нақтыланды. Аталған қауіп-қатерлердің елдеріміздің қауіпсіздігіне теріс әсерін азай-
ту мақсатында бірлескен үйлестірілген жұмысқа ең жоғары деңгейде қолдау білдірудің 
маңыздылығы атап өтілді.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ МЕН ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 
ЕЛДЕРІНІҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ 

ТӨРТІНШІ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ
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ШЫҰ-ДА АУҒАНСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

13-14 шілдеде Душанбе қалсында Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына (ШЫҰ 
СІМК) мүше мемлекеттердің Сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысы өтті.

Ұйымның құрылуының 20 жылдығы аясында қыркүйек айында өтетін ШЫҰ-
ға мүше мемлекеттер Басшылары Кеңесінің отырысының күн тәртібіне қатысты 
мәселелер талқыланды.  Көшбасшылар өткен кезеңдегі бірлескен жұмыстың 
нәтижелерін талдап, ШЫҰ қызметіне жаңа серпін мен сапа беру, оның әлемдік 
істердегі рөлін арттыру жөніндегі негізгі бағдарлар мен бірінші кезектегі қадамдарды 
айқындайды.

Министрлер ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы саясат, қауіпсіздік, 
экономика және гуманитарлық байланыстар саласындағы ынтымақтастықты 
дамытуға арналған құжаттарды дайындау барысымен танысты. Көп қырлы 
міндеттерді шешудің жалпы тәсілдері ШЫҰ-ның жиырма жылдығы туралы 
Душанбе декларациясында, бейінді бағдарламалар мен іс-қимыл жоспарларында 
көрініс табады. Тиісті жобаларды сараптамалық зерттеу жалғасуда.

СІМК күн тәртібіндегі өзекті халықаралық және өңірлік проблемалар 
қатарында Ауғанстан Ислам Республикасындағы шетелдік әскерлерді осы елден 
шығару жағдайы болды. АИР Сыртқы істер министрінің қатысуымен «ШЫҰ-
Ауғанстан»байланыс тобы форматында кездесу өтті. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің 
сыртқы саяси ведомстволарының басшылары мәлімдеме қабылданды.  Аталғанған 
мәлімдемеде Ауғанстандағы жанжалды саяси диалог және ауғандардың өздері 
басқаратын инклюзивті бейбіт процесті жүзеге асырудың баламасыздығы туралы 
басты ұстаным нақтыланды.
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12 шілде күні Түркі академиясына штаб-пәтері АҚШ-тың Вашингтон қаласында ор-
наласқан Каспий саясат орталығының (CPC) делегациясы арнайы келді. СРС Бас дирек-
торы Эфган Нифти басшылығындағы делегация құрамында АҚШ–тың Қазақстандағы 
бұрынғы елшісі және CPC Басқарма кеңесінің мүшесі Ричард Э. Хоагланд, CPC бағдарла-
ма маманы Джереми Коэн болды. Мәртебелі  меймандарды Түркі академиясының  басшы-
сы Дархан Қыдырәлі қарсы алды. Екі жақты кездесу барысында аталған орталық пен Түр-
кі академиясы арасында тұрақты әріптестік  байланыс орнату мәселелері талқыланды.

Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі ұйымның мақсаты мен қызметі 
туралы кеңінен мәлімет беріп, БҰҰ, ЮНЕСКО және ИСЕСКО сияқты іргелі халықара-
лық ұйымдардың штаб-пәтерлерінде Академия тарапынан ұйымдастырылған іс-шара-
лар жөнінде айтты.

Өз кезегінде делегация жетекшісі Эфган Нифти CPC-тың АҚШ-тағы Каспий маңы 
аймағы туралы зерттеулер жүргізетін маңызды сараптама орталығы екеніне тоқталды. 

Сондай-ақ ол  Нұр-Сұлтан қаласына алғашқы ресми сапары аясында Академияға ке-
легенін мәртебе санайтынын жеткізді.

Кезедсуде сөз алған Елші Ричард Э. Хоагланд өзінің бірнеше жылдар бойы Қазақстан 
мен Әзербайжанда қызмет еткенін және Орталық Азия аймағының халықаралық арена-
дағы маңызы едәуір артқанын атап өтті.

Түркі академиясы жүзеге асырған жобаларды жоғары бағалаған делегация басшысы 
Эфган Нифти Каспий саясат орталығының Академиямен тығыз ынтымақтастық орна-
туға ынталы екенін мәлімдеді.

Кездесу соңында ұйым басшысы Дархан Қыдырәлі CPC Бас директоры Эфган Нифти-
ге Академия шығарған бағалы басылымдарды сыйға тартты.

АҚШ-ТАҒЫ КАСПИЙ САЯСАТ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  
ДЕЛЕГАЦИЯСЫ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНА 

АРНАЙЫ КЕЛДІ
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АӨСШК АЯСЫНДА «ЖАҢА СЫН ҚАТЕРЛЕР 
МЕН ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРДІҢ АЛДЫН АЛУ 

ТҰРҒЫСЫНАН АЗИЯДАҒЫ ӨҢІРЛІК 
ҚАУІПСІЗДІК» КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2021 жылғы 14 шілдеде Қазақстанның Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шарала-
ры Кеңесіндегі (АӨСШК) төрағалық шеңберінде бейнебайланыс форматында «Жаңа сын 
қатерлер мен қауіп-қатерлердің алдын алу тұрғысынан Азиядағы өңірлік қауіпсіздік» ту-
ралы халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өтті, оған АӨСШК-ге мүше 17 
мемлекеттердің сарапшылары қатысты. 

Іс-шараны ҚР СІМ жанындағы Сыртқы саяси зерттеулер институты, ҚР Президенті 
жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты, Нұрсұлтан Назарбаев 
Қоры жанындағы Әлемдік экономика және саясат институты АӨСШК Хатшылығының 
қолдауымен бірлесе ұйымдастырды. АӨСШК Хатшылығының атқарушы директоры Елші 
Қайрат Сарыбай өзінің кіріспе сөзінде АӨСШК үдерісінің ілгерілеуі және Қазақстанның 
Кеңеске төрағалық етуінің басымдықтары туралы хабардар етті. 

Спикерлер ретінде Асан саяси зерттеулер институтының (Корея Республикасы), Шан-
хай халықаралық зерттеулер институтының (Қытай), Тәжікстан Республикасы Пре-
зидентінің жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығының, Ирактың Ұлттық қа-
уіпсіздік басқармасының, Исламабад стратегиялық зерттеулер институтының (Пәкістан), 
Йылдырым Бейазыта атындағы Анкара университетінің (Түркия) танымал сарапшылары 
және басқалар сөз сөйледі. 

Сөз сөйлеу барысында қатысушылар АӨСШК кеңістігіндегі жаңа сын-қатерлер мен 
қауіптерге байланысты бірқатар мәселелерді қозғады, соның ішінде ең негізгілері терро-
ризмнің, діни экстремизмнің, есірткі трафигінің, заңсыз көші-қонның және жаппай қы-
рып-жою қаруының таралуы болып табылады. Ауғанстанда орын алып жатқан жағдай 
мен өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысынан, оның одан әрі 
даму перспективалары сарапшылардың ерекше алаңдаушылығын тудырды. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН ҚОСЫЛМАУ ҚОЗҒАЛЫСЫНА 
ТАҒЫ БІР ЖЫЛ ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТЕДІ

13-14 шілдеде Әзербайжанның төрағалығымен «Әлемдік сынақтарға қарсы күрестегі 
көпжақты күштер ауқымындағы Қосылмау қозғалысы» тақырыбында Қосылмау Қозға-
лысының  министрлік аралық конференциясы өтті. 

Әзербайжан Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, конференцияның басты 
мақсаты қозғалыс мүшелерінің Баку саммитінен кейінгі жаһандық сын-қатерлерге қар-
сы күресте қол жеткізген жетістіктері және осы бағытта одан әрі жасалатын қадамдарды 
талқылау болды. Сыртқы істер министрлері деңгейінде 33 елдің өкілі болған конферен-
цияға ҚҚ мүшелері мен бақылаушы елдердің жоғары деңгейдегі өкілдері де қатысты.

Қосылмау қозғалысына үш жылдық төрағалығы 2022 жылы аяқталатын Әзербай-
жан тарапы Қозғалыстың келесі төрағасы болуы керек Уганда бір жылдан кейін төраға-
лықты қабылдай алады деп жариялағаннан кейін Қозғалысқа мүше елдер Әзербайжан 
төрағалығын тағы бір жылға ұзарту туралы шешім қабылдады.
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ҚЫРҒЫЗСТАН АУҒАНСТАННАН 
ТӘЖІКСТАНҒА ҚАШҚАН 340 ЭТНИКАЛЫҚ 

ҚЫРҒЫЗДЫ ҚАБЫЛДАЙДЫ

2021 жылғы 14 шілдеде Қырғызстанның сыртқы істер министрлігі Ауғанстандағы 
соңғы жағдайлардан Тәжікстанға қарай қашқан қырғыздар туралы мәлімет таратты.

Онда памирлік қырғыздар туралы мәлімет тексеріліп жатқанын, аймақтағы талап-
тың қаталдығынан, байланыстың нашарлығынан қандай да бір нақты мәлімет ала алмай 
жатқаны айтылады. Соған қарамастан ауған қырғыздарын Қырғызстанға алып келуге 
әрекет жасалып жатқаны атап өтілген.

«Қырғызстанның СІМ ауған қырғыздарына байланысты БҰҰ-ның тиісті мекемесі-
не хат жолдады. Ауған қырғыздарын тәжік-қырғыз шекарасынан тосқауылсыз өткізу 
өтінішімен Тәжікстанға нота жолданды», - деп айтылады мәліметте.

Сонымен бірге бұл мәселе президенттің, үкіметтің бақылауында екені жазылған.
Осының алдында Тәжікстанның шекара қызметі Ауғанстанда тұратын 340-тан астам 

этникалық қырғыздың мал-жанымен тәліптерден қашып келгенін хабарлаған.
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