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16-17 желтоқсанда Қазақстан салтанатты түрде басты ұлттық мереке – Тәуелсіздік 
күнін атап өтті. 

14 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
отандастарына құттықтау сөз сөйледі.

Қазақстан Президенті Қазақстанның 29 жыл бұрын алған мемлекеттік тәуелсіздігі 
ата-бабаларымыздың ұрпағының арманы болғанына назар аударды. 

Қазақстан Тәуелсіздігінің тікелей тарихы Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың саяси есімімен тікелей байланысты, – деп атап өтті Қ.Тоқаев. Естеріңізге 
сала кетейік, Елбасы Н. Назарбаев өз бастамасымен құрылған Түркі кеңесінің құрметті 
төрағасы болып табылады, сондай-ақ түркі әлемінің Ақсақалы атағына ие.

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Президент лауазымындағы негізгі мін-
деті әлеуметтік жайлылықты қалыптастыру және халықтың әл-ауқатының тұрақты 
өсуіне қол жеткізу екенін айтты.

Өз үндеуінің соңында Қазақстан мемлекетінің басшысы алдағы жылдың басында ха-
барланатын реформалардың жаңа кешені туралы жариялады.

Тәуелсіздік Күнін мерекелеуге байланысты Қазақстан Президентінің атына бүкіл 
түркі елдерінің, Ресейдің, АҚШ-тың, Қытайдың, ЕО елдерінің және әлемнің бірқатар 
басқа мемлекеттерінің басшылары тарапынан ресми құттықтаулар келіп түсті.

ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН АТАП ӨТТІ
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19 желтоқсанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Түркия 
өзінің егемендік құқықтарын бұзуға ешқашан жол бермейтін ел екендігімен келісуге 
мәжбүр етеді деп мәлімдеді. «2023 жыл Түркия Республикасы үшін жаңа жеңістер жылы 
болады. Біз 2023 жылға дейін халық алдындағы барлық уәделерімізді орындаймыз», – 
деді Түркия басшысы. 

Ол сондай-ақ еліміздің бірқатар маңызды жетістіктерін атап өтті. «Бүгінде еліміздің 
көлік инфрақұрылымы 2023 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізді. Біз Түркияны 
пандемиядан кейінгі кезеңдегі өндіріс және сауда орталығына айналдыру үшін күш салу-
ды жалғастырамыз»,  – деді Р. Т. Ердоған.

«Бүгінгі таңда 220 млрд доллар шетелдік инвестиция тартылды, бұл оның тікелей 
дәлелі. Алайда, Түркия бұл мәселеде жақын арада нақты серпіліс күтеді. Еліміздің саяси 
және экономикалық тәуелсіздігі нығайған сайын, біз барлық кедергілерді еңсере алдық 
... Түркия бүгінде бүкіл түрік халқына пайдалы құрлықаралық сауда жолдарының негіз-
гі қиылыстарының бірі болып табылады», – деді ол. 

Сондай-ақ, Түрік мемлекетінің басшысы соңғы 18 жылда көлік инфрақұрылымын да-
мытуға 880 млрд лирадан астам қаражат бөлінгенін атап өтті.

«Түркияда жоғары жылдамдықты және жоғары жылдамдықты теміржол желілері са-
лынды. Келесі жылы Анкара-Сивас жүрдек теміржолының құрылысы аяқталады. Бүгін-
де еліміздің көлік инфрақұрылымы 2023 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізді», – 
деді Р. Т. Ердоған.

2023 ЖЫЛ ТҮРКИЯ ҮШІН 
ЖАҢА ЖЕҢІСТЕР ЖЫЛ БОЛМАҚ



3

Turkic Weekly #205                                                                                                     International Turkic Academy

ӘЗЕРБАЙЖАН-ЕО ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
КЕҢЕСІНІҢ 17-ШІ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

18 желтоқсанда Брюссельде Әзербайжан-ЕО ынтымақтастық кеңесінің 17-ші отырысы 
өтті. Кездесуде Әзербайжанға Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов бастаған деле-
гация, ЕО-ның Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі Хосеп 
Боррел бастаған делегация қатысты. ЕО делегациясының құрамына көршілік кеңейту 
және саясат жөніндегі комиссар Оливер Вархели де кірді..

Отырыс барысында тараптар ынтымақтастық кеңесінің соңғы отырысынан кейінгі 
ЕО мен Әзербайжан арасындағы ынтымақтастық және осы саладағы жетістіктер туралы 
пікір алмасты.

Биылғы пандемияға қарамастан, сауда қатынастары дамып, ЕО Әзербайжанның не-
гізгі сауда серіктесі болып табылатыны атап өтілді. Тараптардың энергетика саласын-
дағы стратегиялық әріптестігі, «Оңтүстік газ дәлізінің» іске қосылуы, сондай-ақ Көлік 
және байланыс саласындағы жобалар, Әзербайжанның осы саладағы үлкен әлеуеті, 
инвестициялардың үлесі және басқа да тақырыптар талқыланды.

Тараптар Әзербайжан мен ЕО арасындағы өзара құрмет пен тең серіктестікке негізделген 
қатынастардың құқықтық негізін құрайтын жаңа жан-жақты келісім жасасудың 
маңыздылығын атап өтті..

Кездесу барысында тараптар өзара қызығушылық тудыратын аймақтық және ха-
лықаралық мәселелер бойынша пікір алмасты.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ҒАРЫШ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

ДАМЫТУДА

15 желтоқсанда Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы ғарыштық 
зерттеулер және технологиялар агенттігінің делегациясы («Өзбекғарыш») Қазақстан 
Республикасына жұмыс сапары барысында аэроғарыш саласындағы ынтымақтастық 
перспективаларын талқылады.

Ғарыштық зерттеулер мен технологиялар агенттігі бас директорының міндетін 
атқарушы Руза Шухрат Қадыров бастаған өзбек делегациясы Қазақстанның ғарыштық 
инфрақұрылым нысандарын аралап, Қазақстанның цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті мамандарымен және 
кәсіпорындарының басшыларымен кездесті.

Сапар қорытындылары Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусинмен кездесуде жасалды.

Ғарыш қызметі саласындағы ынтымақтастықты дамыту, атап айтқанда, қазақстандық 
Жерді қашықтықтан зондтау жүйесінің (ЖҚЗ) және Қазақстанның ғарыштық байланыс 
жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері талқыланды.

Қонақтарға ауыл шаруашылығы жерлері мен қала құрылысының мониторингі 
бойынша әзірленген геопортал жобалары таныстырылды. Өзбекстан аумағында «Kazsat» 
байланыс және хабар тарату спутниктік жүйесінің қызметтерін көрсету үшін бірлескен 
кәсіпорын құру туралы ұсыныс айтылды.

Өзбекғарыш делегациясы Қазақстанмен ғарыш саласында одан әрі ынтымақтастыққа, 
елдер арасындағы берік байланыстар мен тәжірибе алмасуға үміт білдірді. Қазақстандық 
тарап Өзбекстанмен әріптестікке үлкен үміт артатынын және ғарыш қызметін құру мен 
дамытуда көршілерге қажетті көмек көрсетуге дайын екенін атап өтті. 

Жақын арада Қазғарыш кәсіпорындары бірлескен жобалар аясында Біліктілікті 
арттыру және тағылымдамадан өту үшін өзбек мамандарын қабылдай алады.
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БІШКЕКТЕ ҚЫРҒЫЗ-ӨЗБЕК ШЕКАРАСЫН 
ДЕЛИМИТАЦИЯЛАУ БОЙЫНША КЕЗДЕСУ ӨТТІ

15 желтоқсанда Қырғыз Республикасы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің 
басшысы Қамшыбек Ташиев Өзбекстан премьер-Министрінің кеңесшісі Мехриддин 
Хайриддиновпен отырысқа қатысты. Отырыс барысында қырғыз-өзбек мемлекеттік 
шекарасын делимитациялау және демаркациялау мәселелері талқыланды. Сонымен 
қатар, топографиялық топтардың одан әрі жұмысы және шекара маңы аумақтарында 
тұратын азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету талқыланды.

Ташиев Қырғызстан Өзбекстанмен мемлекеттік шекараны заңды рәсімдеуді тез арада 
аяқтауға үлкен мән беретінін атап өтті.

Шенеуніктер бүкіл әлемде коронавирустық пандемия инфекциясының таралуына 
байланысты баяулаған үкіметтік делегациялардың жұмысын жандандыру қажеттілігі 
туралы толық түсінік берді.

Отырыс соңында қорытынды хаттамаға қол қойылып, келесі отырысты Өзбекстанда 
өткізу туралы келісімге қол жеткізілді.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН АҚШ САЯСИ 
КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРДЫ АЯҚТАДЫ

16-18 желтоқсанда Түркіменстан мен АҚШ арасында бейнеконференция форма-
тында саяси консультациялар өтті. Екі ел делегациялары сауда-экономикалық ынты-
мақтастықтың қазіргі деңгейін қарап, өзара қызығушылық тудыратын бағыттар бойын-
ша әріптестікті кеңейту туралы пікір алмасты.

Түркімен тарапынан отырысқа Түркіменстан Сыртқы істер министрлігінің, Қаржы 
және экономика министрлігінің, Ауыл шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің, сондай-ақ өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер одағының басшылары мен 
өкілдері қатысты. АҚШ делегациясын Мемлекеттік департаменттің жоғары лауазымды 
өкілі Ден Нигриа басқарды.

Отырыста сөз сөйлеген Түркіменстанның Сыртқы істер министрі Рашид Мередов 
инвестициялық және инновациялық қызметтегі, өндірісті жаңғырту және өзара сауда 
саласындағы әріптестікті одан әрі дамытуға өз пікірін білдірді.

Отырысқа қатысушылар өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары бойынша тараптардың 
презентацияларын тыңдады. Түркіменстанның елдің инвестициялық және бизнес 
ахуалын, сондай-ақ беделді халықаралық қаржы институттарының, атап айтқанда 
ХВҚ, ЕҚДБ және Дүниежүзілік Банктің есептерімен расталатын нормативтік базаны 
жетілдіру жолындағы практикалық қадамдары айқындалды.

Тараптар АҚШ-тың халықаралық ынтымақтастық жөніндегі агенттігінің (ЮСАИД) 
ұлттық деңгейде және Орталық Азия елдері мен АҚШ арасындағы «С5+1»ынтымақтастық 
форматы шеңберіндегі бірлескен жобаларды жүзеге асырудағы рөлінің маңыздылығы 
туралы айтты. Сондай-ақ, Инвестициялар және сауда жөніндегі Негіздемелік келісімнің 
(TIFA) маңыздылығы атап өтілді.

Сондай-ақ, мәдени мұраны сақтау жөніндегі бірлескен жобаларды іске асыру мен білім 
беру және мәдениет саласындағы өзара іс-қимылды кеңейту мүмкіндіктері қаралды. 


