
2021/228



1

Turkic Weekly #228                                                                                                     International Turkic Academy

«ЫСТАМБҰЛ» КАНАЛЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 
БАСТАЛУ КҮНІ ЖАРИЯЛАНДЫ

29 мамырда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Ыстам
бұл қаласының Чамлыжа ауданында жаңа телемұнараның ашылуында сөйлеген 
сөзінде Босфор бұғазын айналып өтетін Ыстамбұл каналының құрылысын бас
тау рәсімі ағымдағы жылдың маусым айының соңына белгіленгенін хабарлады.  
«Әрине, бұл мегажобаға алаңдаушылық білдіретіндер болады. Бұл бізді тоқтатпай
ды»,  деді түрік басшысы.

Р.Т. Ердоғанның айтуынша, «Ыстамбұл» каналы жобасын жүзеге асыру түрік 
мегаполисінің геостратегиялық маңыздылығын арттырады.

«Түркияның жаңа жасанды су артериясының оң және сол жағалауларын
да екі қала салынады. Бұл қалалар Ыстамбұлдың келбетін безендіреді»,  деді  
Р.Т. Ердоған.

Сонымен қатар, түрік мемлекетінің басшысы мегаполистің ең биік төбесінде ор
наласқан жаңа телемұнараның маңыздылығына назар аударды.

Р.Т. Ердоған жаңа телемұнараның антеннамен бірге биіктігі 369 метрді құрай
тынын атап өтті. Чамлыжа телемұнарасының құрылысы 9 балдық жер сілкінісіне 
шыдауға есептелінген.

49 қабатты ғимараттың әртүрлі деңгейлерінде бақылау алаңдары, кафелер мен 
мейрамханалар орналасқан.

Бұрын Ыстамбұлдағы Чамлыжа төбесінде жұмыс істеген 33 түрлі теледидар 
мұнаралары бұзылып, олардың функциялары біріктірілді.

Әлемде алғаш рет бір телемұнарадан бір уақытта 100 FMрадиостанция тараты
латын болады.
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29 Мамырда Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров елге ресми сапар
мен келген Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары – Сыртқы істер 
министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады. Екі түркі елдерінің екіжақты ынтымақта
стығының өзекті бағыттары туралы пікір алмасылды.

Қырғыз мемлекетінің басшысы Достық, одақтастық және стратегиялық серіктестік 
рухындағы қырғызқазақ өзара ісқимылдың даму қарқынының қанағаттандырылар
лық деңгейде екенін атап өтті.

С. Жапаров қазір екі елдің алдында саудаэкономикалық және мәденигуманитарлық 
ынтымақтастық мәселелерін қоса алғанда, бұрын қол жеткізілген уағдаластықтарды 
уақтылы және сапалы іске асыру міндеттері тұрғанын атап өтті.

Әңгіме барысында мемлекеттік шекараның қырғызтәжік бөлігіндегі және Баткен 
облысын қалпына келтірудегі оқиғалар тақырыбы да қозғалды.

Өз кезегінде М.Тілеуберді Қазақстан Республикасының Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың жылы лебіздерін жеткізді.

М. Тілеуберді Қазақстанда қырғызтәжік шекарасындағы оқиғаларды жанашыр
лықпен қабылдағанын атап өтті. М.Тілеуберді айтқандай, Қазақстан өз тәжірибесімен 
бөлісуге, мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау мәселелері бо
йынша консультациялық қолдау көрсетуге дайын.

Экономика мәселелері туралы айта келе, ол екі мемлекет басшыларының уағдалас
тықтарын іске асыру аясында қазіргі уақытта Қазақстан мен Қырғызстанның тиісті 
мемлекеттік органдары бірлескен тауар айналымын жылына 1 млрд. АҚШ долларына 
жеткізуге жұмыс істеп жатқанын  айтты.

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар елдер арасындағы стратегиялық қатынас
тарды тереңдетуге және кеңейтуге өзара дайындығын атап өтті.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАН 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБАСАРЫН 

ҚАБЫЛДАДЫ
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕРДІ ҰТЫМДЫ  

ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕЛІСТІ

28 мамырда Түрікменстан астанасы Ашхабад қаласында Түрікменстан Прези
денті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер 
министрі Абдулазиз Камиловтың кездесуі өтті. Кездесу барысында екіжақты және 
көпжақты форматта – бірінші кезекте ірі халықаралық ұйымдар мен беделді өңір
лік құрылымдар тұғырнамасында мемлекетаралық диалогты дамыту мәселелері 
талқыланды.

Екі түркі елінің де өзекті ортақ проблемаларды, соның ішінде өңірдегі су ре  
сур с тарын басқару мен ұтымды пайдалануды бірлесіп шешуде ынтымақтастықты 
одан әрі нығайтуға зор мән беретіні атап өтілді.

Бұдан кейін Абдулазиз Камилов Түрікменстан Сыртқы істер министрі Рашид 
Мередовпен кездесіп, төмендегі құжаттарға қол қою рәсімі өтті:

• Түрікменстан Үкіметі мен Өзбекстан Үкіметі арасындағы өтеулі жер пайда
лану туралы Келісімге қосымша Келісім;

•  Түрікменстан Үкіметі мен Өзбекстан Үкіметі арасындағы су шаруашылығы 
мәселелері жөніндегі түрікменөзбек үкіметаралық бірлескен комиссия туралы Ке
лісімдер. 

Өзбекстан СІМ өзінің ақпараттық хабарламасында бұл құжаттарға қол қою 
трансшекаралық су ресурстарын ұтымды әрі әділ негізде, достық пен тату көршілік 
рухында бірлесіп пайдалану мәселелерінде одан әрі ілгерілеуге қызмет ететінін атап 
өтті.
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28 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев Дү
ниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) Бас директоры Тедрос Гебрейесуспен 
бейнеконференция өткізді. Кездесу барысында көпжақты ынтымақтастықты тереңдету 
жөніндегі, оның ішінде коронавирус пандемиясына қарсы ісқимылдағы алдағы 
жоспарлар талқыланды.

Қ.Тоқаев Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясында ұсынылған Т.Гебрейе
сустың әлем тұрғындарының 30%ын биылғы жылдың соңына дейін егу туралы 
үндеуін мақұлдады. Қазақстан Президенті осы тақырып аясында елімізде ұжымдық 
иммунитеттің белсенді қалыптасқаны туралы да айтты. Сонымен қатар, тиімділігі 
96% көрсеткен қазақстандық «QazVac» вакцинасының клиникалық сынақтарының 
қорытындыларына ерекше назар аударылды.

ДДҰ Бас директоры Қазақстанның өз вакцинасын әзірлеу жөніндегі жұмысына жо
ғары баға берді, сондайақ оны күтпеген штаттан тыс жағдайларда пайдалану үшін ДДҰ 
ұсынған препараттар тізіміне енгізу процесіне жәрдемдесуге дайын екенін мәлімдеді. 
Эфир барысында Қ.Тоқаев «One Health» тұжырымдамасы аясында Орталық Азия 
елдерінің мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған тәжірибелік жобаны Қазақстанда 
іс жүзінде жүзеге асыруды ұсынды. Сондайақ, мұнда аурулар мен биологиялық 
қауіпсіздікті бақылайтын аймақтық орталық құрудың орындылығы айтылды.

ДДҰ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ COVID-19 ВАКЦИНАСЫН 
ІЛГЕРІЛЕТУГЕ ЖӘРДЕМДЕСЕТІН БОЛАДЫ
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ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ АУСТРИЯМЕН ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

26 мамырда Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Байра
мов Аустрияның еуропалық және халықаралық істер жөніндегі федералдық министрі 
Александр Шалленбергпен кездесті.

Министрлер екіжақты қарымқатынастардың перспективалары туралы пікір алма
сып, пандемиядан кейінгі кезеңде екіжақты экономикалық ынтымақтастық пен бизнес
байланыстарды жандандырудың маңыздылығын атап өтті.

Д.Байрамов әріптесін армянәзірбайжан қақтығысының тарихы, Армения агрессия
сының көпжылдық саясаты, Арменияның арандатуына жауап ретінде Әзербайжан ның 
қарсы шабуыл операциясы және басып алынған аумақтарды босату арқылы елдің ау
мақтық тұтастығын қамтамасыз ету туралы хабардар етті.

Әзербайжан СІМ басшысы босатылған аудандарда жүргізіліп жатқан қайта құру және 
қалпына келтіру жұмыстары туралы айтты. Сондайақ, жаулап алу факторы жойыл
ғаннан кейін Әзербайжан Халықаралық құқық аясында егемендік пен аумақтық тұтас
тық қағидаттарын қатаң сақтау негізінде Армениямен қатынастарды қалыпқа келтіруге 
дайын екендігі атап өтілді.

Министрлер сондайақ халықаралық ұйымдар шеңберіндегі ынтымақтастықты 
және өзара қызығушылық тудыратын басқа да мәселелерді талқылады.
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ӨЗБЕКСТАН МЕН АУҒАНСТАН БІРЛЕСКЕН 
ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ЖЕДЕЛДЕТЕДІ

27 мамырда Өзбекстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары – Инвес
тициялар және сыртқы сауда министрі Сардор Умурзаков пен Ауғанстан Пре зиденті 
Әкімшілігінің басшысы Мохаммад Шакир Каргар саяси, инвестициялық, сауда
экономикалық және көлік салаларындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін 
талқылады.

Күн тәртібіндегі негізгі тақырып «МазариШарифКабулПешавар» теміржол құры
лысы жобасы, сондайақ оны іске асырудың тәжірибелік аспектілері болды. Тараптар 
дала экспедицияларын өткізу, жобалаусметалық құжаттаманы дайындау, жобаны 
қаржыландыру мәселелерін қарап, олардың әрқайсысы бойынша тиісті шешімдер 
қабылданды.

Сондай – ақ энергетикалық сектордағы өзара ісқимыл мәселелері, атап айтқанда, 
«СурханПулиХумри» электр беру желісі құрылысының жобасын іске асыру барысын 
жеделдету талқыланды. Тараптар қажетті жобалық құжаттаманы дайындау бойынша 
практикалық кооперация форматын талқылап, құрылыс жұмыстарын бастау жөніндегі 
одан арғы ісқимылдарды белгіледі.

Екі елдің көліктранзиттік әлеуетін одан әрі дамытуда ынтымақтастықты жалғас
тыруға уағдаластыққа қол жеткізілді.

Сондайақ, саудаэкономикалық ынтымақтастықты тереңдету перспективалары тал
қыланды. Атап айтқанда, тараптар ағымдағы жылдың соңына дейін преференциялық 
сауда туралы келісімге қол қоюға уағдаласты.

Айта кетейік, соңғы төрт жылда өзара сауда көлемі бір жарым есеге өсіп, өткен 
жылдың қорытындысы бойынша 800 млн долларды құрады. Тараптар өзбекауған тауар 
айналымының таяу жылдары 2 млрд.долларға дейін өсуін қамтамасыз ету бойынша 
бірлескен шараларды іске асыруға дайын екендіктерін растады.
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