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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ
 ӨЗБЕКСТАНҒА БАРДЫ

2021 жылдың 11-12 наурыз аралығында Өзбекстан Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиеевтің шақыруымен Қырғыз Республикасының Президенті Садыр 
Жапаров Өзбекстан Республикасына мемлекеттік сапармен келді.

Ашық, достық және сындарлы жағдайда өткен жемісті келіссөздер барысында екі 
түркі мемлекетінің басшылары Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан Республикасы 
арасындағы саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-коммуникациялық, 
мәдени-гуманитарлық және басқа да салалардағы қатынастардың қазіргі деңгейіне 
жоғары баға берді.

Президенттер көпжоспарлы қырғыз-өзбек ынтымақтастығын одан әрі дамыту 
мәселелерінің кең ауқымы, сондай-ақ өзара мүдделі өңірлік және халықаралық 
өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровтың Өзбекстан Республи-
касына мемлекеттік сапары аясында қырғыз-өзбек бірлескен өзара іс-қимылын 
арттыруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойылды.

Сонымен қатар, 11 наурызда тиісті ведомстволардың өзбек және қырғыз өкілдері 
арасында бизнес-форум өткізілді, онда тараптар капиталы 50 миллион доллар болатын 
бірлескен инвестициялық қор құруға ниетті екендігі белгілі болды.
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2021 жылғы 11 наурызда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміре-
евті қабылдады.

Кездесу барысында Қ.Тоқаевқа Кеңес қызметінің негізгі бағыттары және оны одан 
әрі дамыту перспективалары туралы ақпарат берілді.

Атап айтқанда, Б.Әміреев Қазақстан Президентіне Ұйымның алдағы жоғары дең-
гейдегі іс-шараларына дайындығы, тиімді халықаралық ұйым ретінде Түркі кеңесінің 
рөлін арттыру, сондай-ақ Түркі кеңесі қызметінің экономикалық және инвестициялық 
бағыттары туралы хабардар етті.

Қ.Тоқаев түркі мемлекеттері арасындағы интеграцияны нығайту ісіндегі Түркі 
кеңесінің күш-жігерін оң бағалап, оның қызметінің экономикалық блогын күшейтуге 
назар аударды. Атап айтқанда, ТМЫК-ға кіретін елдердің шағын және орта бизнесі ара-
сындағы кооперацияны дамытуға ықпал ететін түркі инвестициялық қорын құрудың 
маңыздылығын атап өтті.

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ 
БАС ХАТШЫСЫН ҚАБЫЛДАДЫ
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ВЕНГРИЯ СІМ 
БАСШЫЛАРЫ КЕЗДЕСТІ

10 наурызда Әзербайжанның астанасы Баку қаласында Әзербайжан Республи-
касының Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов пен Әзербайжанға сапармен 
келген Мажарстанның Сыртқы істер және сауда министрі Петер Сийярто арасында 
кездесу өтті.

Д. Байрамов екі халық арасындағы ежелгі тарихи байланыстарға негізделген 
екіжақты қарым-қатынастардың достық, ынтымақтастық және стратегиялық әріп-
тес тік рухында дамуын қанағаттанушылықпен атап өтті.

Д. Байрамов Венгрияның Әзербайжанның халықаралық құқық пен әділеттілікке 
негізделген ұстанымын қолдауы, атап айтқанда 44 күндік Отан соғысы кезінде 
Әзербайжан тарапынан жоғары бағаланатынын атап өтті.

П. Сийярто екі ел арасындағы қазіргі стратегиялық қатынастар сөзбен емес, іс 
жүзінде көрініс табатынын айтып, осы ынтымақтастықтың практикалық нәти-
желерінің маңыздылығын атап өтті. Венгрия Әзербайжанның тәуелсіздігін, егемен-
дігін және аумақтық тұтастығын халықаралық деңгейде мойындалған шекаралар 
шегінде қолдайтынын тағы да айтты.

Тараптар энергетика, ауыл шаруашылығы, көлік және гуманитарлық салалардағы 
ынтымақтастық перспективалары туралы пікір алмасып, халықаралық ұйымдар 
аясындағы өзара іс-қимыл және өзара қолдау мәселелерін талқылады.

Кездесуден кейін Әзербайжан АДА университеті мен Мажарстан дипломатиялық 
академиясы арасында дипломатиялық дайындық, Ақпарат және құжаттама алмасу 
саласындағы ынтымақтастық бойынша Меморандумға қол қойылды.
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11 наурызда Түркіменстан мен Өзбекстан парламентаралық достық тобының мүше-
лері арасында онлайн режимде келіссөздер жүргізілді. Диалог барысында тараптар 
екіжақты серіктестіктің басым бағыттарын талқылады.

Олар өзара қызығушылық тудыратын салаларда жемісті байланыстарды одан әрі 
дамытуға деген өзара ұмтылыстарын растады. екі бауырлас көрші елдің заңнамалық 
органдары деңгейіндегі байланыстарды нығайту екі елдердің қарым-қатынастарының 
ажырамас бөлігі екендігі баса айтылды.

ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
ПАРЛАМЕНТТЕРІ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ
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ТАШКЕНТТЕ ШЫҰ ҰЛТТЫҚ ҮЙЛЕСТІРУШІЛЕРІ 
КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

10-13 наурызда Ташкент қаласында Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) Өңірлік 
терроризмге қарсы құрылымының Атқарушы комитетінің базасында ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттердің Ұлттық үйлестірушілері кеңесінің кезекті отырысы өтті.

Отырыс барысында Тәжікстанның ұйымға ағымдағы төрағалығы шеңберінде ШЫҰ-
ның негізгі іс-шараларын дайындау барысы, сондай-ақ 2021 жылғы қыркүйекте Душанбе 
қаласында ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысы барысында бекітуге 
енгізуге жоспарланып отырған құжаттардың жобалары талқыланды.

Сондай-ақ, Өзбекстанның 2020 жылғы ШЫҰ саммитінде ұсынылған бастамаларын іс 
жүзінде іске асыру және ұйымның ағымдағы қызметінің басқа да мәселелері бойынша 
пікір алмасылды.

Естеріңізге сала кетейік, Түркі елдері арасынан Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан 
ШЫҰ-ға мүше болып табылады.
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ТҮРІК БРОНДЫ МАШИНАЛАРЫ ӘЛЕМДІК 
БРЕНДКЕ АЙНАЛДЫ

Соңғы уақытта Түркия 4х4 сегментінде бронтехникалар экспортын белсенді түрде 
арттыруда. Осы санаттағы сәтті экспортталатын өнімдердің қатарында Nurol Makina 
қорғаныс компаниясы шығарған Еjder Yalçın брондалған машиналары бар.

Ejder Yalçın 4x4 бронды машиналары жоғары қорғаныс қабілеті, жоғары қозғал-
ғыштығы және пайдалы жүк көтергіштігі тек түрік армиясының ғана емес, сонымен 
қатар осы өнімдерге тапсырыс беруші елдердің де қажеттіліктерін қанағаттандырады.

Ejder Yalçın 4x4-де жауынгерлік миссияларда қолдануға арналған 10-нан астам түрлі 
конфигурациялар бар.

Бұл көліктерді Таяу Шығыс, Парсы шығанағы, Азия, Африка және Еуропаның 
көптеген елдері жақсы көреді.

Ejder Yalçın бронды машиналары 2020 жылы ЕО және НАТО мүшесі Венгрияның 
Қарулы Күштерін қабылдады. Осылайша, Ejder Yalçın 4x4 Түркиядан басқа Солтүстік 
Атлантикалық одақтың тағы бір елі ретінде қолданылатын алғашқы брондалған 
автомобиль болды.

Осылайша, Ejder Yalçın 4x4 НАТО мен БҰҰ миссияларында қолданылатын жалғыз 
түрік көлігі болды. Ejder Yalçın 4x4 бронды машиналарына тапсырыс өсіп келеді, бұл 
олардың сенімділігін дәлелдейді.
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