
2021/224



1

Turkic Weekly #224                                                                                                     International Turkic Academy

ТӘЖІКСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН 
ДЕЛЕГАЦИЯЛАРЫ ШЕКАРАНЫ 

ДЕЛИМИТАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ 
ДЕМАРКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ КЕЛІСТІ

1 мамырда Қырғыз Республикасының Баткен қаласында Тәжікстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы С. Ятимов және Қырғыз 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы Қ. Тәшиев 
бастаған Тәжікстан Республикасы мен Қырғыз Республикасының Тәжік-Қырғыз 
мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау жөніндегі үкіметтік 
делегацияларының кезекті отырысы өтті. 

Шекаралас аумақтардағы жағдайды талқылау барысында екі тарап та болған 
жағдайға өкініп, қаза болғандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтты. 
Алдағы уақытта мұндай оқиғаларға жол берілмейтіні айтылды. Тараптар әскери 
техниканы тұрақты орындарына жедел қайтару туралы уағдаласты.

Кездесу барысында тәжік-қырғыз мемлекеттік шекарасын делимитациялау 
және демаркациялау мәселесі бойынша пікір алмасылды. Топографиялық жұмыс 
топтарына жақын арада қалған учаскелерде мемлекеттік шекараны сипаттауға 
кірісу тапсырылды. Тараптар бауырлас халықтардың ежелгі тарихына сілтеме 
жасай отырып, шекара маңындағы барлық мәселелерді өзара түсіністік пен өзара 
сенімділікпен шешуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
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1 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қы-
рғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров телефон арқылы сөйлесті. Бауырлас 
екі мемлекет басшылары қырғыз-тәжік шекарасындағы қарулы қақтығыс нәтижесінде 
аймақта қалыптасқан жағдайды талқылады.

Қ. Тоқаев бауырлас ел азаматтарының қаза болуына байланысты С.Жапаров пен қы-
рғыз халқына көңіл айтты. Қазақстан Президенті атап өткендей, мұндай шекаралық 
проблемалар тек бейбіт жолмен, өзара түсіністік пен тату көршілік рухында шешілуі 
тиіс. Ол Душанбедегі алдағы жоғары деңгейдегі келіссөздерде сәттілік тіледі.

Қ. Тоқаев қажет болған жағдайда Қазақстан Қырғызстанға гуманитарлық көмек көр-
сетуге дайын екенін атап өтті. С.Жапаров бауырлас Қазақстан тарапынан Достық та-
нытқаны үшін ризашылығын білдіріп, өзара ынтымақтастықтың барлық мәселелерін 
жедел шешу үшін Президент Қ. Тоқаевпен тұрақты жұмыс байланыстарын қолдауға ни-
етті екенін мәлімдеді.

Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстан Президенті С.Жапаров 2021 жылғы 1-2 мамы-
рда Қырғыз Республикасында ұлттық аза тұту күні болып жариялануына сәйкес Жар-
лыққа қол қойды.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН 
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 

СӨЙЛЕСТІ
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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМНЫҢ 

ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ

28 сәуірде Дүниежүзілік экономикалық форум Президентінің бастамасы бойынша 
Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев форум Президенті Берге 
Брендемен бейнеконференция форматында кездесті.

ДЭФ президенті Берге Бренде форумның негізін қалаушы және атқарушы 
төрағасы Клаус Швабқа мемлекет басшысына сәлем жолдады. Президент И.Алиев 
К.Швабтың құттықтауына ризашылығын білдіріп, оның құттықтауын Дүниежүзілік 
экономикалық форумның құрылтайшысы мен атқарушы төрағасына жеткізуді 
өтінді.

Кездесу барысында Әзербайжан мен Дүниежүзілік экономикалық форум арасын-
дағы ұзақ мерзімді жемісті ынтымақтастықты жүзеге асыру атап өтіліп, осы 
ынтымақтастық шеңберінде Әзербайжан Дүниежүзілік экономикалық форумның 
бірқатар бастамаларына белсенді қатысатындығы баса айтылды.

Президент Ильхам Әлиев Берге Брендаға оккупациядан босатылған және инвес-
тицияларды тартатын аумақтарда жүзеге асырылып жатқан инфрақұрылымдық 
жобалар туралы хабарлады.

Кездесуде сондай-ақ Дүниежүзілік экономикалық форумның 4-ші өнеркәсіптік 
революция орталықтары желісінің Әзербайжан орталығының қызметі туралы 
айтылды. Әзербайжан мемлекетінің басшысы ТМД аймағында алғашқы осындай 
орталықтың Бакуде құрылғанына ризашылығын білдірді.

Бұл орталықтың негізі 2020 жылы Давоста Әзербайжан Президенті И.Әлиев пен 
Дүниежүзілік экономикалық форумның президенті Б.Бренданың ниет-хатына қол 
қою арқылы қаланғандығы баса айтылды.

Президент И.Әлиев Б.Бренданы Әзербайжанға келіп, орталықтың жұмысымен 
танысуға шақырды.
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UNCTAD (БҰҰ-ның Сауда және даму жөніндегі конференциясы) мәліметтері бойын-
ша, COVID-19 коронавирустық пандемиясынан туындаған жаһандық экономикалық 
дағдарыстың салдарынан 2020 жылы әлемдегі тікелей инвестициялар 42%-ға төмен-
деді. Осы трендке қарамастан, өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанға 
түрік инвестицияларының көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 1,3%-ға ұлғайды және 
362,4 млн. долларды құрады.

Бұл туралы Қазақстан Сыртқы істер министрлігі дайындаған «Қазақстан мен Түркия-
ның инвестициялық ынтымақтастығындағы жаңа тарихи кезең» атты баяндамада ай-
тылған.

Құжатта инвестицияның бұл көлемі Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында Түр-
киядан тартылған жылдық есептеудегі Тарихи рекордтық көлем болып табылатыны 
атап өтілген. Бұрын Түркиядан жыл сайынғы инвестицияның ең көп көлемі 2007 жылы 
(347,6 миллион доллар) және 2019 жылы (357,8 миллион доллар) тартылды.

ҚР СІМ атап өткендей, 2023 жылға қарай 2016 жылмен салыстырғанда түрік инвес-
торларының қатысуымен Қазақстандағы инвестициялық жобалардың санын екі есеге 
арттыру жоспарланып отырғанын атап өтті.

Сонымен қатар, Түркия Сыртқы істер министрлігінің «Шетелдегі түрік инвести-
циялары туралы» есебіне сәйкес, соңғы төрт жылда түрік компаниялары инвестициялары 
үшін ең тартымды елдер арасында Қазақстанның позициясы 14 орынға жақсарды.

ӨТКЕН ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНҒА САЛЫНҒАН ТҮРІК 
ИНВЕСТИЦИЯСЫ РЕКОРД ОРНАТТЫ
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ

29 сәуірде Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабадта Өзбекстан 
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевті қабылдады. Екі түркі мемлекетінің 
басшылары сауда, инвестиция және өнеркәсіп салаларындағы ынтымақтастық перспек-
тиваларын талқылап, елдің бас мешітіне барды.

Ш.Мирзиеев бірінші кезекте әріптесіне әкесі Мялықұлы Бердімұхамедовтың өмірден 
өтуіне байланысты көңіл айтты.

Екі түркі мемлекетінің басшылары соңғы жылдары елдер арасындағы сауда айналы-
мының көлемі 3 еседен астамға артқанын атап өтті. Өткен жылы ғана мемлекеттер 530 
миллион долларға сауда жасады. Сонымен қатар, елдер 150-ден астам бірлескен кәсіпорын 
құрды.

Тараптар көлік, энергетика, машина жасау, аграрлық салаларда, сондай-ақ жеңіл 
және тамақ өнеркәсібі, су шаруашылығы салаларында мемлекетаралық байланыстарды 
нығайтудың маңыздылығына баса назар аударды.

Ш.Мирзиёев Ташкенттің халықаралық көлік-транзиттік дәліз құру туралы Ашхабад 
келісімін ілгерілетуді жалғастыруға және ҚХР-Орталық Азия-Оңтүстік Кавказ-Түркия 
Республикасы мультимодальдық маршрутына жүктемені кеңейтуге дайын екендігін 
мәлімдеді.

Тараптар сондай-ақ жақын арада Өзбекстан астанасында сауда, экономика, ғылым 
мен техника және мәдениет саласындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық ко-
миссияның отырысын өткізудің маңыздылығын атап өтті.
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САМАРҚАНДТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАС 
КОНСУЛДЫҒЫ АШЫЛДЫ

29 сәуірде Өзбекстанның Самарқанд қаласында Қазақстан Республикасының Бас 
консулдығының ресми ашылуы болды.

Іс-шараға Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі Дархан Сатыбалды, Самарқанд об-
лысының хокимі Эркинжон Турдимов, сондай-ақ Самарқанд қаласының қоғам және 
бизнес өкілдері қатысты.

Іс-шараны аша отырып, Қазақстан Елшісі 2019 жылы қол жеткізілген Қазақстан мен 
Өзбекстан президенттерінің уағдаластықтары арқасында мүмкін болған осы оқиғаның 
саяси маңыздылығын атап өтті.

Д.Сатыбалды өзбек тарапына көрсеткен қолдауы үшін алғысын білдіріп, қазақстан-
дық дипмиссияның Самарқанд қаласындағы қызметі стратегиялық екіжақты 
әріптестікті тереңдетуге елеулі үлес қосатынына сенім білдірді.

Өз кезегінде облыс әкімі өз қызметін қазақстандық «Теңге Банкі» мен қазақстан дық 
құрастырылған автокөліктерді сату бойынша «Hyundai Asia Auto» дилерлік орталығы 
дамытылып жатқан өңірдегі қазақстандық қатысудың кеңейгені туралы хабарлады.

Өңір басшысы Қазақстанның Бас консулдығы екі халықтың бауырластық байла-
ныстарын нығайтатына сенім білдірді.
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ТАТАРСТАН ӨЗБЕКСТАНМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ КЕҢЕЙТУГЕ 

МҮДДЕЛІ

Татарстан Өзбекстанмен ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі. Бұл туралы Татар-
стан Республикасының Президенті Рустам Минниханов Өзбекстан Республикасының 
Премьер-Министрі Абдулла Ариповпен кездесуде айтты. Кездесу Қазан Кремлінде өтті.

А.Арипов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына қатысу үшін Қазанға 
жұмыс сапарымен келді (29-30 сәуір), делінген ТР Президентінің баспасөз қызметінің 
хабарламасында.

Кездесу барысында Р.Минниханов пен А. Арипов сауда-экономикалық байланыстар ды 
дамыту, атап айтқанда, тауарлар мен қызметтердің өзара жеткізілімдерінің көлемі мен 
номенклатурасын ұлғайту, бірлескен экономикалық жобаларды іске асыру мәселелерін 
талқылады.

Р.Минниханов Коронавирустық пандемия және одан кейінгі қиындықтар Татарстан 
мен Өзбекстанның тауар айналымына әсер еткенін атап өтті. 2020 жылы өзара сауда 
көлемі шамамен 20% - ға төмендеп, $156 млн құрады. «Көрсеткіштерді қалпына келтіру 
және ұлғайту үшін делегациялармен алмасу, бір-бірінің мүмкіндіктерін зерттеу, өзара 
жеткізілімдерді кеңейту маңызды»,  – деді Татарстан Президенті.

Р.Минниханов Ресей мен Өзбекстан басшылары өңіраралық деңгейдегі өзара іс-
қимылды дамытуға үлкен көңіл бөлетінін атап өтті. «Біздің ынтымақтастығымызды жан-
жақты нығайту үшін қажеттінің бәрі бар», - деді Татарстан Президенті.

А.Арипов өз кезегінде Өзбекстан Өзбек-Ресей стратегиялық серіктестігі мен 
одақтастығының қалыптасқан деңгейін жоғары бағалайтынын атап өтті. «Екіжақты 
қарым-қатынастарда Татарстан Республикасымен ынтымақтастықты дамытуға ерекше 
мән беріледі. Біз Ресейдің негізгі аймақтарының бірі болып табылатын Татарстанның 
жетістіктеріне қуаныштымыз», - деді Өзбекстан Премьер-Министрі.
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