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ӘЗЕРБАЙЖАН БАКУДІ АЗАТ ЕТУДІҢ  
102 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТТІ 

 

15 қыркүйекте Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Түркия 
Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоғанға қоңырау шалып, Бакуді оккупациядан 
босатудың 102 жылдығына орай (1918 жылғы 15 қыркүйек) құттықтауларын жеткізді.  
Османлы әскери қолбасшысы Нури Пашаның басшылығымен Кавказ Ислам армиясы 
Әзербайжан Ұлттық армиясымен және еріктілермен бірге Бакуді оккупациядан босатқанын 
атап өткен Әзербайжан мемлекетінің басшысы осы жолда қаза тапқандардың рухын терең 
құрметпен еске алатынын айтты. Осыған байланысты Бакуде және Әзербайжанның түрлі 
аймақтарында іс-шаралар өткізілуде. 
Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Президент Ильхам Әлиевке 
телефон қоңырауы үшін алғысын білдіріп, құттықтауларын жеткізді және Мемлекет 
басшысына осыған орай Жолдау жібергенін атап өтті.  
Екі түркі мемлекетінің басшылары туыс елдер барлық мәселелерде әрқашан бір-бірін 
қолдайтынын айтты. 
Сонымен қатар, әңгіме барысында Әзербайжан мен Түркия арасындағы түрлі 
салалардағы ынтымақтастықты дамытудың жолдары талқыланды. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ БҰҰ БАС 
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 75-ШІ СЕССИЯСЫНА 

ҚАТЫСАДЫ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 
75-ші сессиясының жұмысына қатысады. Бұл туралы Қазақстан Президентінің баспасөз 
хатшысы Facebook парақшасында жазды. 
Мерейтойлық сессия «Біз қалайтын болашақ, бізге қажет Біріккен ұлттар ұйымы: 
мультилатерализмге ұжымдық бейілділігімізді нақтылау» деген ұранмен өтеді. 
Бас ассамблеяның сессиясы әлі жалғасып жатқан коронавирус пандемиясы жағдайында 
өтетіндіктен, мемлекеттер басшыларының сөйлейтін сөздері бейнебайланыс форматында 
болады деп жоспарланған. 
Қазақстан Президенті 21 қыркүйекте БҰҰ 75 жылдығына арналған Жоғары деңгейдегі 
кездесуге, 23 қыркүйекте БҰҰ Бас ассамблеясының Жалпы дебатына қатысады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас ассамблеясының 75 жылдығына және Жалпы дебаттардағы 
күн тәртібіне байланысты ағылшын тілінде екі бейнеүндеу жасайды. Мемлекет басшысы өз 
баяндамаларында БҰҰ-ға қатысты сыни пікірлердің айтылғанына қарамастан, ол әлемдік 
саясатта шешуші рөл атқаратын баламасы жоқ әмбебап ұйым екеніне тоқталып, 2030 жылға 
дейінгі күн тәртібіндегі тұрақты даму мәселелердің жүзеге асырылуы, коронавирус індетімен 
күрес, жаһандық экономикалық өсімді қалпына келтіру, терроризмге қарсы іс-қимыл, 
ядролық қаруды таратпау және қарусыздану, климаттың өзгеруі сияқты проблемаларды 
көтереді. Орталық Азиядағы өңірлік ықпалдастық салалары бойынша жүзеге асырылуы тиіс 
мәселелерді қозғап, бірқатар халықаралық бастамаларды ұсынады. 
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы 
БҰҰ Бас ассамблеясының 74-сессиясының жалпы дебатының ашылуына қатысқан болатын. 
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ТҮРКІМЕН-ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТАРАЛЫҚ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ 

 

17 қыркүйекте Түркіменстанның астанасы Ашхабадта Түркіменстанның жетекші 
министрліктері мен ведомстволарының басшылары және Ашхабадқа келген Қазақстан 
Республикасының Премьер-Министрі Асқар Маминнің қатысуымен экономикалық, ғылыми-
техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық түркімен-қазақ 
комиссиясының кезектен тыс отырысы өтті. 
Кездесу шеңберінде Комиссия отырысына қатысушылар соңғы жылдары қалыптасқан, 
үдемелі серпінмен және барлық бағыттарды одан әрі қарқындату үшін үлкен әлеуеттің 
болуымен сипатталатын мемлекетаралық қатынастардың жоғары деңгейін 
қанағаттанушылықпен атап өтті. 
Түркіменстан мен Қазақстан басымдық беретін мұнай-газ және көлік-коммуникациялық 
секторлардағы ынтымақтастықтың келешегіне ерекше назар аударылды. Солтүстік-Оңтүстік 
көлік дәлізінің «алтын» буыны деп танылған Қазақстан-Түркіменстан-Иран темір жолының 
құрылысы осы салалардағы табысты әріптестіктің айқын мысалы болып табылады. 
Қатысушылар екі елдің қолайлы географиялық орналасуы маңызды көлік-транзиттік 
дәліздерді қалыптастырудағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту қажеттілігін объективті 
түрде талап ететіндігін атап өтті.  
Түркімен-қазақстан қатынастарының құрамдас бөлігінің бірі гуманитарлық сала болып 
танылды, осыған байланысты білім, ғылым, денсаулық сақтау және мәдениет саласы бойынша 
ең тығыз байланыстар орнатудың маңыздылығы аталды. 
Кездесуге қатысушылар биылғы отырыстың қорытындысы бойынша қол жеткізілген 
уағдаластықтар екі ел мен бауырлас халықтардың мүдделері үшін диалогты 
жандандыруға жаңа серпін беретініне сенім білдірді. 

 



Turkic Weekly #192                                                                                                                              International Turkic Academy 
 

4 
 

ТҮРКИЯ ПАРЛАМЕНТІНІҢ СПИКЕРІ 
ӨЗБЕКСТАННЫҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ПАЛАТАСЫНЫҢ 

СПИКЕРІН АНКАРАҒА ШАҚЫРДЫ 

 

16 қыркүйекте Түркия Республикасы Ұлы ұлттық жиналысының (Парламентінің) төрағасы 
Мұстафа Шентоп Өзбекстан Республикасы Ұлы Мәжілісінің заң шығару палатасының 
(төменгі палата) спикері Нұрдинжон Исмоиловпен телефон арқылы сөйлесіп, өзбек 
әріптесін Түркияға шақырды. 
Н.Исмоилов Өзбекстан мен Түркия арасындағы байланыстарды нығайтуға күш салғаны үшін 
Түркия парламентінің спикеріне алғыс айтып, жаңа коронавирустық пандемиямен күресте 
Түркияның медициналық көмегін құптады. 
Өз кезегінде М.Шентоп бауырлас елдің билік өкілдерімен жеке кездесудің маңыздылығын 
атап өтті. Түркия парламенті спикерінің айтуынша, ол үшін Н. Исмоиловты Түркияда көру 
үлкен мәртебе.  
Сондай-ақ, түрік спикері Түркияның Өзбекстанмен халықаралық платформалардағы 
ынтымақтастығының маңыздылығын атап өтті. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН МАЖАРСТАН СІМ 
БАСШЫЛАРЫ ЖҰМЫСТЫ ЖАНДАНДЫРУҒА 

КЕЛІСТІ 

 

Венгрияға жұмыс сапары барысында Қырғыз Республикасының Сыртқы істер министрі 
Шыңғыс Айдарбеков 17 қыркүйекте Венгрияның Сыртқы істер және сауда министрі Петер 
Сийяртомен екіжақты кездесулер өткізді. 
Кездесу барысында Қырғыз тарапы Мажарстан Үкіметіне көрсетілген гуманитарлық көмек 
үшін алғыс білдіріп, қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру, сондай-ақ Қырғызстан 
президенті Сооронбай Жээнбековтің 2020 жылы Венгрияға сапарын ұйымдастыру жолында 
қырғыз-мажар ынтымақтастығын кеңейту және тереңдету мәселелері талқыланды. 
Сонымен, тараптар қазіргі уақытта Қырғыз мемлекеті басшысының алдағы сапары аясында 
әзірленіп жатқан келісімдер мен басқа да құжаттардың жобаларын егжей-тегжейлі 
қарастырды. 
Ч. Айдарбеков Қырғызстан Президентінің Мажарстанға сапары екі ел мен халықтар 
арасындағы одан әрі жемісті ынтымақтастықтың берік негізі болатынына сенім білдірді. 
«Қырғызстан Мажарстанды өзінің халықаралық аренадағы маңызды және сенімді серіктесі 
деп санайды. Венгрияның Қырғыз Республикасындағы дипломатиялық өкілдігінің ашылуы 
және сіздің коронавируспен күресте Қырғызстанға гуманитарлық көмек көрсету шеңберіндегі 
Бішкекке жұмыс сапарыңыз тараптардың екіжақты қатынастарды ашықтық пен шынайылық 
рухында дамытуға үлкен назар аударғандығын айғақтайды», – деп атап өтті Ч.Айдарбеков. 
Министрлер сонымен бірге сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық 
бойынша жұмысты жандандыруға келісті.Ек і ж ақты кездесулерд і ң  қорытындысы 
бойынша Қырғызстан мен Мажарстан С ІМ басшылары БАҚ өк і лдер і  үш і н б і рлескен 
баспасөз конференциясын өтк і зд і .  
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ӨЗБЕКСТАН АЛТЫН ЭКСПОРТЫНАН ӘЛЕМДІК 
КӨШБАСШЫ АТАНДЫ 

 

Көптеген елдер өз мемлекеті мен экономикасының тұрақты болашағын қамтамасыз ету үшін 
мүмкіндігінше көп алтын жинауға және өндіруге тырысады. Дүниежүзілік Алтын кеңесінің 
(WGC) мәліметтері бойынша, Өзбекстан 2020 жылдың шілде айында 11,6 тонна асыл металл 
сатып,әлемдегі ең ірі алтын сатушы атанды. 
Айта кету керек, Моңғолия 6,1 тонна экспорт көрсеткішімен алтын сату бойынша екінші 
орын алды. Салыстыру үшін Ресей мен Германия 500 кг алтын сатты. 
Осы кезеңде көлемі бойынша Түркия – 19,4 тонна, одан кейін Катар – 3,1 тонна, Үндістан – 
2,8 тонна, Қазақстан – 1,9 тонна және Украина – 300 килограмм алтын сатып алудан көш 
бастап тұр. 
Шілде айында әлемдік нарықта бір грамм алтын орташа есеппен 58 доллардан сатылатыны 
атап өтілді. Қазіргі уақытта баға 62 долларға дейін өсті. 
2020 жылдың бірінші жартыжылдығында Өзбекстанның алтын-валюта қоры 11% - ға 
өсті. 


