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20 қарашада Агдам аймағына кірген Әзербайжан армиясының бөлімшелері 2020 жылы 
10 қарашада Әзербайжан президенті, Армения премьер-министрі және Ресей Президенті 
қол қойған үшжақты мәлімдемеге сәйкес аумақта бірқатар іс-шаралар өткізді.

Әзербайжан әскерлерінің бұл бағыттағы қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін 
түнгі уақытта жергілікті жер минасыздандырылды, инженерлік-саперлік жұмыстар 
аяқталды және қозғалыс маршруты бойынша жолдар пайдалануға дайындалды. Қазіргі 
уақытта Әзербайжан бөлімшелерінің жеке құрамы мен бронетехникасын аумақта 
орналастыру бойынша қажетті іс-шаралар жүргізілуде.

Оккупациядан босатылған Агдам аймағы толығымен Әзербайжан армиясының 
бақылауына өтті. Агдам қаласының орталығында Әзербайжанның Мемлекеттік 
Туы көтеріліп, Мемлекеттік Гимн шырқалды және Әзербайжан Президенті, Қарулы 
Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы Ильхам Әлиевке аймақты оккупациядан босату 
туралы хабарланды.

Әзербайжан әскери қызметшілері Джума мешітін және оның аумағын тазартып, 
мешітте азан шақырып, жұма намазын оқыды.

АГДАМДА ӘЗЕРБАЙЖАН ТУЫ КӨТЕРІЛДІ
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18 қарашада Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Пре-
зиденті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің онлайн-жұмыс форумының қаты-
сушыларына үндеу жолдады. 

Қ. Тоқаевтың баяндамасында негізгі тезистер ретінде Қазақстан нарықтарының эко-
номикалық белсенділігі мен тартымдылығын жандандыруға бағытталған мемлекеттің 
тәсілдері айтылды. 

Қазақстан Президенті осы мақсатта еліміз сапалы шаралар қабылдайтынын ерекше 
атап өтті. ҚР Үкіметі функциялардың жаңа жетілдірілген реттеуші жүйесін әзірлейтіні 
атап өтілді. Барлық мемлекеттік бақылау-қадағалау, рұқсат беру және өзге де органдар 
жаппай тексеруден өтеді.

Сондай-ақ, Қ.Тоқаев өзінің әңгімесі аясында пандемиядан кейінгі кезеңде цифрлық 
экономиканың үдемелі өсуі үшін қуатты стимулятор болған IT-саласын атап өтті. Қа-
зақстан басшысы осы саланы дамытуға Қазақстан 5 жыл ішінде 500 миллиард теңге тар-
туға ниетті екенін, бірақ бұл шешімде әлемдік технологиялық компаниялардан елеулі 
қолдау талап етілетінін айтты. 

Ақпаратты толықтыра келе, Тоқаев елімізде елордада – Нұр-сұлтан, Алматы, Шым-
кент және Атырау қалаларында деректерді талдау жөніндегі төрт мегаорталықты салуға 
дайындалып жатқанын атап өтті. Оларда ірі халықаралық ақпараттық магистральдің бір 
бөлігіне айналатын орасан зор цифрлық әлеует жасалатын болады.

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЕЛДЕГІ 
БИЗНЕС-КЛИМАТТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

ТӘСІЛДЕРІН АЙТТЫ
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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯ 
ЭКСПОРТТАУШЫЛАР АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 

АЛДЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕДІ

19 қарашада Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Стамбул қаласында Түркия 
экспорттаушылар Ассамблеясының (TIM) мүшелерімен кездесуде сөз сөйлеп, Түркияның 
жаңа саяси және экономикалық әлемдік тәртіптегі өзінің күші мен ықпалын кеңейту 
үшін барлық қажетті мүмкіндіктері мен инфрақұрылымы бар екенін мәлімдеді. 

Р. Т. Ердоғанның айтуынша, Түркия өзінің барлық ресурстарын елдің дамуы мен 
экономикасын нығайту үшін пайдаланады. Түрік мемлекетінің басшысы өндіріс 
көлемінің артуына ерекше назар аударып, бұл жұмыспен қамту мен экспорттың өсуіне 
әкелетінін атап өтті.

«Демократияны, құқықтар мен бостандықтарды, сондай - ақ заңдылықты нығайта 
отырып, біз инвестицияларды көбейтеміз, экономикамыз бен жұмыспен қамтылуымыздың 
өсуіне қол жеткіземіз», - деді Түркия ішкі және халықаралық инвесторлар үшін 
кедергілерді жойғанын атап өткен Түркия басшысы.

ТР Үкіметінің COVID-19 таралуына қарсы күрес жөніндегі күш-жігеріне тоқтала 
отырып, Р. Т. Ердоған Түркияның көптеген дамыған елдерге қарағанда осы салада әлде-
қайда үлкен жетістікке қол жеткізгенін айтты.
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
ЕКІЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ

20 қарашада Қырғыз Республикасы Премьер-Министрінің міндетін атқарушы 
Артем Новиков Өзбекстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Сардор 
Өмірзақовпен телефон арқылы сөйлесті. 

А. Новиков Өзбекстан үкіметінің коронавирустық инфекцияның таралуына қарсы іс-
қимыл шаралары аясында көрсеткен гуманитарлық көмегі үшін алғысын білдірді.

Әңгімелесу барысында сауда-экономикалық ынтымақтастықты жандандыру, өзара 
сауда көлемін ұлғайту және екі мемлекеттің шекара маңындағы облыстарында өндірістік 
кооперация, сауда-логистикалық орталықтар салу, еркін экономикалық (өнеркәсіптік) 
аймақ саласында бірлескен жобалар құру жолымен оның номенклатурасын кеңейту 
мәселелері талқыланды.

2020 жылдың желтоқсанында екі ел өңірлері басшыларының қатысуымен шекара 
маңындағы облыстар басшылары кеңесінің үшінші отырысын өткізу туралы уағда-
ластыққа қол жеткізілді. Кеңес шеңберінде елдер арасындағы тауар айналымын 
ұлғайту мақсатында Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы 
сауда-экономикалық саладағы ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету жөніндегі 
практикалық шаралар жоспарына (Жол картасына) қол қою жоспарлануда.

Соңында тараптар екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін шешу үшін 
диалогты жалғастыруға және екіжақты ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға дайын 
екендіктерін білдірді.
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АҚШ ПЕН ӨЗБЕКСТАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
СЕРІКТЕСТІКТІ ЖАЛҒАСТЫРУҒА НИЕТТІ

2020 жылғы 20 қарашада АҚШ астанасы Вашингтонда Сыртқы істер министрі Абдулазиз 
Камилов бастаған Өзбекстан Республикасының делегациясы өзбек-американдық саяси 
консультациялардың сегізінші раундына қатысты. АҚШ делегациясын Оңтүстік және 
Орталық Азия істері жөніндегі мемлекеттік хатшы көмекшісінің бірінші орынбасары 
Дин Томпсон басқарды.

Тараптар екіжақты қарым-қатынастардың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын, 
сондай-ақ Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевтің 2018 жылғы мамырдағы АҚШ-
қа ресми сапарының қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтардың іске 
асырылу барысын талқылады. Көпжоспарлы өзбек-америка ынтымақтастығын одан әрі 
тереңдетудің басым бағыттары белгіленді.

Өзара іс-қимылдың қазіргі серпінін сақтауға, бірлескен күн тәртібінің барлық 
мәселелері бойынша тығыз және тұрақты диалогты қолдауға, стратегиялық әріптестіктің 
шарттық-құқықтық және институционалдық негіздерін нығайтуға өзара мүдделілік 
білдірілді.

Америкалық тарап Президент Шавкат Мирзиеевтің басшылығымен жүргізіліп 
жатқан, республика өмірінің барлық аспектілерін қамтитын ауқымды реформалардың 
нәтижелерін жоғары бағалады. Америка Құрама Штаттары Өзбекстанның адам 
құқықтарын қорғауды жақсартуға, мәжбүрлі еңбекпен күресуге, діни бостандықтарды 
кеңейтуге бағытталған реформаларды жүргізудегі маңызды прогресін мойындады және 
Өзбекстанның БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесіне 2021-2023 жылдарға сайлануын 
құптады.

Саяси саладағы өзбек-американдық ынтымақтастық жүйелі және қарқынды сипат 
алғаны атап өтілді. Халықаралық ұйымдар мен көпжақты құрылымдар аясындағы 
серіктестіктің өзекті мәселелері бойынша пікір алмасылды.

Келіссөздер қорытындысы бойынша жыл сайынғы екіжақты консультациялар 
форматын стратегиялық әріптестік диалогына өзгерту туралы шешім қабылданды. 2021 
жылы Ташкент қаласында диалогтың инаугурациялық отырысын өткізу туралы келісімге 
қол жеткізілді. 
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ТҮРКІМЕНСТАН АУМАҒЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ТЕЛЕАРНАЛАР ХАБАР ТАРАТАТЫН БОЛАДЫ

Қазақстанның «Хабар 24» және Kazakh TV телеарналары Түркіменстан аумағында 
хабар таратады. «Хабар 24» телеарнасының хабарлауынша, қазақстандық тарап бұл 
туралы ресми растау алды.

Қазақстанның Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева бұл оқиға 
шетелде тұратын қазақстандықтардың мәдени және әлеуметтік байланыстарын одан әрі 
сақтауға ықпал ететінін атап өтті.

Естеріңізге сала кетейік, жоғарыда аталған қазақстандық телеарналар бірнеше 
жылдан бері Түркіменстанда IPTV арқылы көрсетіліп келеді. Түркіменстанда IPTV 
абоненттері үшін плей-парақта 100-ден астам телеарна бар. Олардың көпшілігі – 
тақырыптық арналар: жаңалықтар, спорт, ғылыми-танымдық және білім беру, 
балаларға арналған телеарналар, киноның түрлі жанрындағы арналар, Музыка және т. 
б.

Айта кету керек, Түркіменстанда хабар тарататын арналардың тізіміне Ресей, 
Армения, Әзербайжан, Қазақстан, Украина, Беларусь, Иран телеарналары кіреді. 
Түркіменстанда тұратын тиісті этнос өкілдерінің бағдарламаларды ана тілінде тәулік 
бойы көруге мүмкіндігі бар.

Сонымен қатар, Түрікменстанда Түркия, Еуропалық Одақ, АҚШ және басқа елдердің 
телеарналары да хабар таратады.


