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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ 

 80 ЖАСҚА ТОЛДЫ 

 

6 шілдеде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

80 жасқа толды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – 1991 жылдың 1 желтоқсанында алғашқы 

жалпыхалықтық сайлауда сайланған тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті. 

Н.Ә. Назарбаевтың тұлғасы ел өміріндегі тұтас дәуірді білдіреді, оның есімі Қазақстанның 

халықаралық аренада өзіндік орны бар қарқынды дамып келе жатқан Тәуелсіз мемлекет 

ретінде қалыптасуымен тікелей байланысты. Атап айтқанда, Н. Назарбаевтың төл туындысы 

Қазақстанның жаңа Астанасы – өз есімі берілген Нұр-сұлтан қаласы болып табылады. 

Н.Назарбаевты сондай-ақ «Түркі интеграциясының архитекторы» деп те атайды: оның 

бастамасымен 2009 жылы Әзербайжанның Нахчыван қаласында Түркі мемлекеттері 

басшылары саммитінің нәтижесінде Түркі кеңесі құрылды. Оның белсенді қатысуымен Түркі 

кеңесіне үлестес – ТҮРКСОЙ мен ТүркПА құрылымдары құрылды. 2010 жылы 

Қазақстанның астанасында өзінің бастамасымен ашылған Халықаралық Түркі академиясын 

бөлек атап өткен жөн. Түркі академиясының ашылу салтанатына Түркия Республикасының 

Президенті Абдулла Гүл де қатысты. 2019 жылы Баку қаласында өткен Түркі кеңесінің VII 

саммитінде Н. Назарбаевқа Түркі кеңесінің құрметті төрағасы мәртебесін беру туралы шешім 

қабылданды. 

Бүгінде Н.Назарбаев Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, «Ұлт Көшбасшысы» 

мәртебесінің иегері, Түркі кеңесінің Құрметті төрағасы, Қазақстанда басқарушы «Нұр Отан» 

партиясының, ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің, ҚР Ұлттық қорын басқару Кеңесінің, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының, ҚР Президенті жанындағы 

Шетелдік инвесторлар кеңесінің, сондай-ақ Назарбаев Университетінің Жоғары 

қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып табылады. 

Н.Назарбаевтың атына әлемнің жетекші мемлекеттерінің, сондай-ақ түркі елдерінің 

басшыларынан бірқатар құттықтаулар келіп түсті. 6 шілде күні Қазақстанда жыл сайын 

Астана күні ретінде аталып өтіледі. 
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ТҮРКМЕНСТАН LAPIS LAZULI ДӘЛІЗІН 

ЖАНДАНДЫРУДЫ ҰСЫНДЫ 

 

2 шілдеде бейне-конференция арқылы Түркменстан, Ауғанстан және Әзербайжан 

Президенттерінің кездесуі өтті. Бастамашы – Ауған көшбасшысы Мохаммад Ашраф Гани. 

Тараптар көлік саласындағы ынтымақтастықты, сондай-ақ экономиканың өзге де 

салаларындағы ынтымақтастықты талқылады. 

Айта кету керек, стратегиялық маңызды инфрақұрылымдық жобалардың бірі – Ауғанстан – 

Түркменстан – Әзербайжан – Грузия – Түркия (LapisLazuli  - Лазурит дәлізі) бағыты бойынша 

жаңа мультимодальдық дәліз құру жобасы. 

– Бұл кездесуді біз ынтымақтастықтың стратегиялық маңызды мәселелері бойынша пікір 

алмасудың жақсы мүмкіндігі ретінде қарастырамыз. Оның маңызды бағыттарының бірі –  

көлік-коммуникация саласы болып табылады, – деп атап өтті Г.Бердымұхамедов. 

Түркмен басшысы мемлекеттердің тиімді орналасуы негізгі төрт географиялық бағыт 

бойынша тұрақты көлік бағыттарын құруға жаңа мүмкіндіктер ашатынын атап өтті. Lapis 

Lazuli көлік жобасы қатысушы елдерге (өңірлік және континенттік сауда нарықтарына өз 

шығуын әртараптандыруға) мүмкіндік береді. Бұл ұлттық экономиканы нығайтуға, сауда-

экономикалық байланыстарды кеңейтуге және Орталық және Оңтүстік Азия, Еуропа 

мемлекеттері арасындағы тауар айналымы көлемін ұлғайтуға тікелей ықпал етеді. 
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ТҮРКИЯ КОРОНАВИРУСПЕН КҮРЕСТЕ 

ӘЗЕРБАЙЖАНҒА КӨМЕК ЖІБЕРДІ 

 

5 шілдеде Түркия коронавируспен күресте бауырлас Әзербайжанға көмек жіберді, атап 

айтқанда: 30 ИВЛ аппараты, 55 мың комбинезон, 50 мың N95 маска, 100 мың хирургиялық 

маска, 5 мың медициналық көзілдірік, 200 мың қолғап және вирусты емдеу үшін 

қолданылатын түрлі дәрілердің 40 мың қорабы. Осыған орай Түркияның Бакудегі елшілігі 

ресми мәлімдеме жасады. 

«Түркия вируспен күресте жетістікке барлық елдердің ынтымақтастығы мен ниеттестігі 

арқасында ғана қол жеткізуге болады деп санайды және осы төтенше уақытта біз 

пандемиямен жаһандық күреске өз үлесімізді қосуға бар күш-жігерімізді жұмсаймыз. 

Бүгін біз ұсынатын көмек бауырлас Әзербайжанның күреске қосқан үлесі болып табылады. 

Біздің жақын қарым-қатынастарымыздың табиғи нәтижесі болып табылатын бұл көмек екі 

елдің президенттері Ильхам Әлиев пен Реджеп Тайып Ердоғанның барлық мүмкіндіктерін 

көрсеткен бауырластықтың жарқын көрінісі. 

Біз бұл көмек Әзербайжанның коронавируспен күреске үлес қосуын және осы мүмкіндікті 

пайдалана отырып, коронавирустың салдарынан қайтыс болған бауырларымызға көңіл 

айтып, науқастанғандардың тезірек сауығып кетуін тілейміз», – делінген мәлімдемеде. 

Естеріңізге сала кетейік, коронавирус пандемиясы басталған сәттен бастап Түркия шамамен 

әлемнің жүзге жуық елдеріне дәрі-дәрмектер мен қорғаныс құралдарын жеткізді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРКИЯ АЗАМАТТАРЫ ЕКІ 

ЕЛДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫ  

АЛА АЛАДЫ 

 

Түркия Республикасының Президенті Реджеп Тайып Ердоғанның 2020 жылғы 2 шілдедегі 

шешіміне сәйкес, 2020 жылғы 7 сәуірде Түркияның астанасы Анкара қаласында қол 

қойылған және Қырғыз Республикасының №7230 Заңымен ратификацияланған Қырғызстан 

мен Түркия Үкіметтері арасындағы әлеуметтік қамсыздандыру туралы шарт 4 шілдеден бастап 

күшіне енді. 

Қырғыз Республикасының Түркиядағы Елшілігінің хабарлауынша, аталған шарттың мақсаты 

– әлеуметтік қамсыздандыру саласында екі мемлекеттің азаматтары үшін тең құқықтар құру. 

Шартқа сәйкес, заңды негізде еңбек ететін және сақтандыру жарналарын төлейтін екі елдің 

азаматтары Қырғызстан мен Түркияда зейнетақы мен жәрдемақы алу мүмкіндігіне ие болады. 

Жүзеге асырылған шешім бауырлас түркі елдерінің жақындасуы мен ынтымақтастығы ісінде 

тағы бір қадам болмақ. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН СУ САЛАСЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІН РЕТТЕДІ 

 

Қазақстанның Түркістан облысы әкімдігінің (әкімшілігінің) делегациясы мен Қазақстан 

Республикасының Экология министрі Мағзұм Мырзағалиев Өзбекстанға барып, су 

ресурстарын басқару бойынша проблемалық мәселелерді талқылау жөніндегі кеңеске 

қатысты. Сапар барысында екі ел арасындағы су қатынастары саласындағы әріптестік 

мәселелері бойынша Өзбекстан Республикасының Су шаруашылығы министрі Шавкат 

Хамраевпен Жол картасына қол қойылды. 

М. Мырзағалиевтің айтуынша, қол қойылған құжат қазақстандық тарап үшін өте маңызды: 

ол су саласындағы бірқатар мәселелерді реттеуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, ол 1991 

жылдан бастап салынған және қайта жаңартылған Су объектілерін бірлесіп техникалық 

зерттеу мен мониторинг жүргізуді көздейді. 

Сонымен қатар, қазақстандық делегация Дустлик каналы арқылы Өзбекстанның Сырдария 

облысынан Қазақстанның Түркістан облысына суармалы суды үздіксіз жеткізуге келісті. 

Түркістан облысының басшысы Өмірзақ Шөкеев қол қойылған келісімнен басқа Қазақстан 

мен Өзбекстан тағы екі бағытта ынтымақтаса бастағанын атап өтті. Бұл Кентау мен 

Түркістандағы тоқыма фабрикаларының құрылысы және Түркістанның айналасында шөлді, 

құмды және тұзды жерлерге өзбек тәжірибесін ескере отырып сексеуіл мен бұталар отырғызу. 
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ӘЗІРБАЙЖАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ 

САЛАСЫНДА ЖЭК ҮЛЕСІН ҰЛҒАЙТАДЫ 

 

5 шілдеде Әзербайжанның Энергетика министрлігі Энергетикалық тиімділік және экология 

департаментінің директоры Алескер Гасанов Әзербайжанның электр энергиясын өндіру 

саласындағы күн және жел энергетикасының үлесін арттыруға байланысты жоспарлары 

туралы хабарлады. 

«Бірінші кезекте, біз нормативтік-құқықтық және жұмыс механизмдерін жүргізудеміз. Заң 

қабылданған жағдайда жаңартылатын энергия көздерін пайдалануда жаңа нәтижелерге қол 

жеткізуге бағытталған бірнеше тетіктер ұсынылады. Әзербайжанның мақсаты 2030 жылға 

дейін электр энергиясын өндіру құрылымындағы жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 

17-ден 30 пайызға дейін жеткізу болып табылады. Өндірілетін энергияның басым бөлігі ірі 

гидроэлектр станцияларына (ГЭС) жатады»,  – деді А. Гасанов. Оның айтуынша, ЖЭК дамыту 

екі бағытта белгіленеді – бұл ірі және шағын жобаларды жүзеге асыру. Ірі ауқымды жобалар 

бағытында Әзербайжан жұмыс жүргізуде. 

Естеріңізге сала кетейік, жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды Әзербайжан 

Республикасының Президенті Ильхам Әлиев энергетика саласын дамытудың басым 

бағыттарының бірі ретінде анықтаған болатын. 

Қазіргі уақытта Әзербайжанда баламалы энергетиканы дамыту үшін дәйекті қадамдар 

жасалуда. Осы мақсатта Қытайдан, БАӘ, АҚШ және ЕО компанияларын қоса алғанда 

шетелдік компаниялармен және инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде. 
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БАШҚҰРТСТАН ТҮРІК КӘСІПКЕРЛЕРІНЕ 

 ЖАҒДАЙ ЖАСАМАҚ 

 

Башқұртстан Республикасы түрік кәсіпкерлеріне бизнес жүргізу үшін қолайлы жағдай 

жасауға дайын. Бұл туралы «Анадолу» агенттігі мен TRT телеарнасына берген сұхбатында РФ 

құрамындағы Башқұртстан Республикасының басшысы Радий Хабиров мәлімдеді. 

Атап айтқанда, Р.Хабиров көптеген түрік компаниялары Башқұртстанда ұсынылғанын, 

сондай-ақ, жаңа ірі компанияларды тарту жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты. 

Республика басшысы Түркия кәсіпкерлерімен және мемлекеттік құрылым өкілдерімен 

келіссөздер коронавирустық инфекция пандемиясына дейін орын алғанын, РФ субъектісі мен 

Түркия арасындағы сауда қатынастарын дамыту үшін күш салғанын атап өтті. 

«Башқұртстан Республикасы түрік кәсіпкерлеріне бизнес үшін қолайлы жағдай жасауға 

дайын. Инвестициялық жобаларға басымдық берілетін болады. Салық және басқа да 

жеңілдіктер берілетін болады. Бұл бизнесті жүргізуді жеңілдетеді. Біз Башқұртстанда түрік 

кәсіпкерлерін көруге қуаныштымыз»,  – деді Р.Хабиров. 

«Халықтардың бірлігі мен тілдік тосқауылдың болмауы біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Бұл 

біз үшін үлкен жетістік»,  – деді Башқұртстан басшысы. 

Р.Хабиров өзінің 2,5 жылын Түркияда өткізгенін және оның магистратурада оқыған жылдары 

жағымды естеліктер қалдырғанын атап өтті. 

 

 

 

 


