
2021/213



1

Turkic Weekly #213                                                                                                     International Turkic Academy

ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ЮНУС ЭМРЕ МЕН 
ТҮРКІ ТІЛІ ЖЫЛЫН ЖАРИЯЛАДЫ

Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған мұрасы түркі тілі 
мен өркениетінің негіздерінің бірі болып табылатын Юнус Эмренің қайтыс болуының 
700 жылдығына байланысты 2021 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым 
және мәдениет жөніндегі Ұйымы (ЮНЕСКО) еске алатын мерейтойлар қатарына 
енгізілгені туралы арнайы циркуляр шығарды.

Р. Т. Ердоған: «Юнус өзінің жасынан әлдеқайда үлкен ақын бола білді, «жетпіс 
екі адамға бір көзбен қарау» принципімен адамдарды ортақ құндылықтар төңірегінде 
біріктіріп,  сондай-ақ әмбебап жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген 
философиясымен әлемдік гуманизмге өз үлесін қосты» деді.

Есте қаларлық жыл Юнус Эмренің мұрасын бүкіл адамзат үшін ортақ құндылық 
ретінде көрсетуді мақсат етеді. Сонымен қатар, ел ішінде және шетелде «түрік тілі 
әлемдік тіл ретінде» ұранымен ауқымды науқан өткізіледі. Бұл науқанның басты 
мақсаттарының бірі – түрік тілінің маңыздылығын тағы бір рет атап өту, оны 
өркениеттің өзіндік тілі ретінде саналы және дұрыс қолдануды қамтамасыз ету.

Сонымен қатар, Р.Т. Ердоған мерекелік іс-шаралар Түркия Республикасы 
Президентінің қолдауымен өткізілуі мүмкін деп мәлімдеді. Оларды мәдениет және 
туризм министрлігі тарапынан үйлестіретін тиісті мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдар жүзеге асыратын болады.
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8-10 ақпанда Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміреев Өзбекстанға сапар жасады. 
Ташкентте болған кезінде Б.Әміреев Өзбекстан үкіметінің мүшелерімен және тиісті ор-
гандармен бірқатар кездесулер өткізді.

Өзбекстан Республикасының Ауылшаруашылығы министрі Джамшид Ходжаевпен 
кездесу барысында тараптар аграрлық саладағы көпжақты ынтымақтастықты кеңейту-
дің ықтимал жолдарын, мүше елдер мен бақылаушы елдердің ауылшаруашылығы зерт-
теу орталықтарының мамандары және ғалымдарымен тәжірибе және ғылыми әзірлеме-
лердің нәтижелерімен алмасуды талқылады.

Өзбекстан Республикасының Мәдениет министрі Озодбек Назарбековпен кездесуде та-
раптар түркі ынтымақтастығы ұйымдары арасындағы мәдениет саласындағы қолданы-
стағы ынтымақтастықты нығайту қажеттігін атап өтті.

Өзбекстан Республикасының Инновациялық даму министрі Иброхим Абдурахмоно-
впен кездесу барысында тараптар Түркі кеңесі аясындағы ағымдағы қызметті талқыла-
ды және инновациялық экожүйелерді дамыту саласындағы ынтымақтастықты одан әрі 
нығайту туралы пікір алмасты.

Өзбекстан Республикасы Ақпараттық технологиялар және коммуникацияларды да-
мыту министрінің бірінші орынбасары Олег Пекоспен кездесу барысында тараптар Түркі 
кеңесінің мүшелері арасындағы киберқауіпсіздік, цифрландыру, жаңа цифрлық техноло-
гиялар және спутниктік қызметтер саласында тығыз ынтымақтастықты қамтамасыз ету 
бойынша Ұйымның жүргізіліп жатқан күш-жігері туралы пікір алмасты.

Өзбекстан Республикасының Жастар ісі жөніндегі агенттігінің директоры Әлішер Са-
дуллаев өз елінің Ұйым аясындағы қарым-қатынастарға көңіл бөлетінін атап өтіп, Түркі 
кеңесі ұйымдастырған жастар мен спорттық іс-шараларға қатысуға дайын екенін білдірді.

ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ БАС ХАТШЫСЫ 
ӨЗБЕКСТАНҒА БАРДЫ
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ЕО МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН 
«ОҢТҮСТІК ГАЗ ДӘЛІЗІН» КЕҢЕЙТУДЕ

12 ақпанда Әзербайжан Республикасының Энергетика министрі Парвиз Шахбазов, 
Энергетика бойынша Еуропалық комиссар Кадри Симсон, сондай-ақ Еуропалық 
көршілік және кеңейту жөніндегі комиссар Оливер Вархайи «Оңтүстік газ дәлізі» 
туралы бірлескен мәлімдеме жасады.

«2021 жылғы 11 ақпанда Бакуде бейнеконференция арқылы өткен «Оңтүстік 
газ дәлізі» Консультативтік кеңесінің жетінші министрлік кеңесі Әзербайжан 
Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы стратегиялық энергетикалық 
әріптестікті атап өтіп, «Оңтүстік газ дәлізі» жобасының аяқталуын және Әзербайжаннан 
Еуроодаққа газ жеткізудің басталуын құптайды. Бұл тарихи жетістік үкіметтердің, 
халықаралық ұйымдардың, қаржылық несие мекемелерінің, кәсіпорындар мен 
көлік жүйесінің операторларының, мердігерлердің, қауымдастықтардың және 
жергілікті билік органдарының 3500 км-лік құндылықтар тізбегі бойындағы тығыз 
ынтымақтастығына негізделген. ..

Біз Әзербайжан Республикасы Үкіметінің Еуропаға әртараптандырылған және 
тұрақты газ жеткізілімін қамтамасыз ету үшін Оңтүстік Газ дәлізін іске асырудағы 
ұзақ мерзімді міндеттемесіндегі маңызды рөлін және тараптардың кең экономикалық 
серіктестіктің пайдасын атап көрсетеміз. 

Біз барлық мүдделі серіктестердің техникалық, нормативтік және коммерциялық 
мүмкіндіктерге негізделген Оңтүстік газ дәлізін жаңа энергетикалық нарықтарға 
кеңейту, оның ішінде көміртексіз энергетикалық жүйеге көшу кезінде Батыс Балқан 
елдеріне кеңейту мүмкіндігін зерттеуге бағытталған күш-жігерін қолдаймыз »,  – 
делінген хабарламада.
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5 ақпанда Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі Ұлықбек Мәріпов Алматы 
қаласында (Қазақстан) өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кезекті отырысы 
аясында бірқатар мемлекеттердің премьер-министрлерімен жұмыс кездесулерін өткізді.

Атап айтқанда, Қырғызстан үкіметінің басшысы Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі Асқар Маминмен кездесу өткізді. Кездесу барысында екі көрші түркі елдерінің 
үкімет басшылары сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік және су-энергетикалық 
салалардағы қырғыз-қазақ ынтымақтастығын одан әрі дамыту мәселелерін талқылады.

Кездесу қорытындысы бойынша Тараптар 2021 жылы қырғыз-қазақстан үкіметаралық 
кеңесінің IX отырысын Қазақстан Республикасының аумағында өткізуге уағдаласты.

Сонымен қатар, Қырғызстан үкіметінің басшысы Өзбекстан Республикасының Премьер-
Министрі Абдулла Ариповпен кездесіп, сауда-экономикалық, инвестициялық, Ауыл 
шаруашылығы, мәдени-гуманитарлық, су-энергетикалық және көлік салаларындағы 
екіжақты ынтымақтастыққа қатысты кең ауқымды мәселелерді талқылады. 

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 
ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ӨЗБЕКСТАН ПРЕМЬЕР 

МИНИСТРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ



5

Turkic Weekly #213                                                                                                     International Turkic Academy

ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ЖҮРДЕК 
МАГИСТРАЛЬ ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАУДА

2021 жылғы 2 ақпанда Қазақстан Республикасының Индустрия және инфра-
құрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов Өзбекстан Республикасының Қазақстан 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Саидикрам Ниязходжаевпен кездесті.

Тараптар екіжақты ынтымақтастықты тереңдету перспективаларын талқылады. 
Қатысушылар инфрақұрылымдық жобаларға ерекше назар аударды.

Қазақстан мен Өзбекстан екі елдің туристік әлеуетін арттыруға мүмкіндік беретін жоғары 
жылдамдықты Түркістан – Шымкент – Ташкент теміржол жолаушылар қатынасын құру 
бойынша жұмыс жүргізуде. Бұдан басқа, Сарыағаш өткелінің  қолданыстағы пунктінің 
жүктемесін азайту мақсатында Өзбекстан аумағына шығатын Мақтаарал – Дарбаза жаңа 
желісінің құрылысы да жоспарда бар.

Сонымен қатар, Министр мен елші әуе қатынасы мәселелерін талқылады. Корона-
вирустық пандемияға қарамастан, елдер арасындағы рейстер тұрақты түрде жүзеге 
асырылады. Болашақта олардың санын ұлғайту, сондай-ақ Өзбекстанның Үргенч, 
Самарқанд, Нүкіс қалаларынан Қазақстанның Түркістан, Ақтау және Тараз қалаларына 
жаңа бағыттар ашу жоспарлануда.

Инфрақұрылымдық шешімдерден басқа, кездесудегі қатысушылар бірқатар өнеркәсіп-
тік жобаларға назар аударды.

Кездесу соңында тараптар бір-біріне жаңа жобаларды жүзеге асыруға көмектескені 
үшін алғыс айтып, өзара қарым-қатынастардың одан әрі жемісті дамуына үміт білдірді.
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ТҮРКІМЕНСТАННЫҢ 2021-2030 ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН СЫРТҚЫ САУДА СТРАТЕГИЯСЫ 

БЕКІТІЛДІ

12 ақпанда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркіменстанның 
2021-2030 жылдарға арналған сыртқы сауда стратегиясын бекітті.

Түркімен мемлекетінің басшысы «Түркіменстанның Сыртқы экономикалық қыз-
метін дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасында» белгіленген 
міндеттерді табысты шешу, мемлекет экономикасының өндірістік және экспорттық 
әлеуетін арттыру, отандық тауарлардың әлемдік нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру және ұлттық экономиканың оңтайлы төлем және сауда теңгерімін қамтамасыз 
етуде Түркіменстан экономикасындағы бизнес-ортаны және инвестициялық қорды одан 
әрі жақсарту мақсатында»  тиісті Қаулыға қол қойды.

Құжатта министрліктер мен салалық ведомстволарға Осы Стратегияда белгіленген іс-
шаралардың орындалуын қамтамасыз ету ұйғарылды.


