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ТҮРІКМЕНСТАНДА ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 
МЕМЛЕКЕТТЕРІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕЗДЕСУІ ӨТТІ

6 тамызда Түрікменстанның «Аваза» ұлттық туристік аймағында Орталық Азия 
Мемлекеттері басшыларының Консультативтік кездесуі өтті. Алқалы жиынға сондай-
ақ БҰҰ Бас хатшысының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі, БҰҰ Орталық Азия 
үшін превентивті дипломатия жөніндегі өңірлік орталығының басшысы Наталья 
Герман қатысты.

Орталық Азия елдерінің президенттері Түрікменстанға экономикалық және 
мәдени сипаттағы бірқатар қатар іс-шаралар, соның ішінде Орталық Азия елдерінің 
экономикалық форумы, Орталық Азия елдерінің ұлттық өнімдерінің халықаралық 
көрмесі, Орталық Азия елдері әйелдерінің диалогы, сондай-ақ өңір елдерінің ұлттық 
тағамдарының халықаралық фестивалі өткен кеңеске қатысу үшін жиналды.

Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуі «Аваза» 
ұлттық туризм аумағындағы Конгресс-орталығында өтті. Іс-шара Мемлекет бас шы-
ларының екіжақты кездесулерінен басталды.

Тараптар өңір елдері арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гума-
нитарлық өзара іс-қимылды дамытудың негізгі аспектілерін қарастырды. Аймақ-
тық тұрақтылық мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу болды. Сондай-ақ, 
Президенттер өңірлік ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылап, халық-
аралық дамудың өзекті тақырыптары бойынша пікір алмасты. Олар сыртқы саяси 
кооперацияны, оның ішінде өңір елдерінің СІМ арасында тұрақты бесжақты кез-
десулер өткізу арқылы күшейтуге уағдаласты.

Жиын барысында Президенттер 2019 жылғы 29 қарашада Ташкентте өткен Ор-
талық Азия Мемлекеттері басшыларының Консультативтік кездесуі аясында қа-
былданған шешімдерді іске асыруға байланысты мәселелерді талқылады. Тараптар 
өңірдің геосаяси және геоэкономикалық тұрғыдан маңыздылығын атап өтіп, ғасырлар 
бойғы тарихи, рухани және мәдени байланыстармен байланысты елдер арасындағы 
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өзара түсіністіктің, сенім мен өзара құрметтің жоғары деңгейде екенін айтты.  Мұның 
барлығы өңірдің ғана емес, жалпы Еуразияның дамуына оң әсер ететіні атап өтілді.

Энергетика саласындағы әріптестік үшін қолайлы жағдайлар жасауға, көлік-
коммуникация саласындағы аймақ елдерінің ынтымақтастығын кеңейтуге, атап 
айтқанда, қолданыстағы және жаңа көлік дәліздерінің тиімді жұмыс істеуін қолдауға 
ерекше назар аударылды. Президент Гурбангулы Бердымұхамедов өз сөзінде: «Біз 
БҰҰ құжаттарына сүйене отырып,  Орталық Азияда энергия тасымалдаушыларға 
аймақтағы сұранысты қанағаттандыруға, сондай-ақ халықаралық транзиттік 
дәліздер арқылы әлемдік нарықтарға шығуға бағытталған қауіпсіз, тұрақты энер-
гетикалық әріптестік үшін қолайлы саяси-құқықтық және экономикалық жағдайлар 
қалыптастыру жолымен келеміз», – деді.

Президенттер сауда байланыстарын дамытуға, экспорттық-импорттық операция-
лар көлемін ұлғайтуға қатысты пікір алмасты. Өзара тауар айналымын және өнер-
кәсіптік кооперацияны әртараптандыруды ұлғайту туралы уағдаластықтарға қол 
жеткізілді.

Кездесу күн тәртібінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі Орталық Азия елдері-
нің пандемиямен күрес жөніндегі күш-жігерін шоғырландыру болды. Президенттер 
жаңа типтегі инфекциялардың пайда болу табиғатын зерттеу, сондай-ақ жұқпалы 
ауруларды емдеу мен алдын-алудың жаңа әдістерін енгізу саласындағы бірлескен 
зерттеулерді ұйымдастыруға және ынталандыруға келісті.

Кездесу қорытындысы бойынша Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының 
бірлескен мәлімдемесі қабылданды. Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының 
келесі консультативтік кездесуін 2022 жылы Қырғызстанда өткізу туралы шешім 
қабылданды.
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31 шілде мен 2 тамыз аралығында Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер мини-
стрі Корея Республикасына іссапармен барды.

Іссапардың аясында Сеул қаласында Өзбекстанның Сыртқы істер министрі Абдула-
зиз Камилов Оңтүстік Кореяның Сыртқы істер министрі Чон Ый Ёнмен кездесу өткізді. 
Кездесу барысында Өзбекстан мен Корея Республикасы арасындағы көпжоспарлы ын-
тымақтастықты одан әрі тереңдету мен нығайтудың өзекті мәселелері талқыланды.

Екі елдің Сыртқы саяси ведомстволарының басшылары сауда-экономикалық және 
инвестициялық ынтымақтастықты арттыру жөніндегі ұсыныстарды қарады. Тараптар 
білім беру саласында қол жеткізілген нәтижелеріне қанағаттанатынын атап өтті.  Өзбек-
станда Оңтүстік Кореяның бес жетекші жоғары оқу орындарының филиалдары, Таш-
кент, Самарқанд, Шахрисабз және Ферған қалаларында кәсіптік білім беру орталықта-
ры жұмыс істейді. Аталған білім беру орындарында  Оңтүстік Кореяның тәжірибесі мек-
тепке дейінгі білім беру жүйесін дамытуға енгізілуде.

Тараптар жоғары технологиялар, «жасыл» және цифрлық экономика салаларындағы 
бірлескен жобаларды іске асыруға қызығушылық танытты.

Оңтүстік Корея тарапы Өзбекстанның тату көршілік ахуалын нығайту және көрші 
елдермен өзара тиімді ынтымақтастықты және Орталық Азия өңіріндегі интеграциялық 
процестерді дамыту жөніндегі бастамаларын құптады. Келіссөздер барысында халықа-
ралық және аймақтық сипаттағы бірқатар мәселелер қаралды.

ӨЗБЕКСТАН  СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІ 
КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНА 

ІССАПАРМЕН БАРДЫ
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ҰҚШҰ ОРТА АЗИЯДА КӨП АЙЛЫҚ ӘСКЕРИ 
ЖАТТЫҒУЛАР БАСТАДЫ

1 тамызда ҰҚШҰ Орталық Азиядағы әскерлері көп айлық әскери маневрлер 
циклын бастады. 

АҚШ пен НАТО әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылуы Орталық Азия елдерінің 
аумағына террористік топтардың енуі мен олар арқылы террористік құрылымдардың 
транзиті қаупін тудырып отыр. Осыған байланысты жаңа қауіптерге қарсы тұру үшін 
ҰҚШҰ Ауғанстанмен шекарада әскери маневрлер жүргізуде.

22 шілдеде Тәжікстанда Ресей әскерлерінің қатысуымен «Шекара-2021» оқу-
жаттығуы өткен болатын. Бұған қоса, 5-10 тамыз аралығында Тәжікстанда Өзбекстан, 
Ресей және Тәжікстан әскерлерінің қарусыз террористік құралымдардың шағын 
топтарына қарсы іс-қимыл жасау бойынша жаттығулары жоспарланған. Жаттығулар 
күзде қайталанатын болады. Сонымен қатар, қыркүйекте Ресейдің Орынбор 
облысында ШЫҰ елдерінің қатысуымен «Бейбіт миссия-2021» оқу-жаттығуы өтеді.

Өз кезегінде Өзбекстан Ауғанстанмен шекараға әскери техникаларын жіберуге 
дайын. Ресей Иваново мен Ульяновскідегі әскери бөлімдерін аталған аумаққа 
көшіреді. Сонымен қатар, әскерге пилотсыз ұшақтар мен шағын қарулы топтарды 
анықтауға және жоюға арналған жабдықтар, қару-жарақтар жеткізеді.

Қазақстан мен Беларусь тиісінше Ауғанстан шекарасына аэромобильді және 
мобильді бригадаларды орналастырады. Ресей Федерациясының оңтүстік шекарасы 
мен Қырғызстанда орналасқан Ресейдің Орталық әскери округінің әскерлері Орталық 
Азиядағы әскерлерге жедел әрекет етуге және көмек көрсетуге дайындалып жатыр. 
Тәжікстанда орналасқан ресейлік 201-ші дивизияның нұсқаушылары тәжік әскерін 
дайындайды.
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1 тамызда Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Жейхун Байра-
мов пен Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу телефон 
арқылы сөйлесті.

Бауырлас елдерінің министрлері Түркиядағы орман өрттері, өртке қарсы операция-
лар, сондай-ақ жүргізіліп жатқан құтқару жұмыстары туралы пікір алмасты.

Ж.Байрамов Әзербайжан Президентінің атынан Түркияға жіберілген көмекке бай-
ланысты өз елінің әрқашан бауырлас Түркияның қасында екенін атап өтті. Сонымен 
қатар, Баку кезкелген көмекті көрсетуге дайын екенін айтты.

Сондай-ақ екі елдің сыртқы саяси ведомстволарының басшылары өзара қызығушылық 
тудыратын басқа да бірқатар мәселелерді талқылады.

ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МИНИСТРЛЕРІ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ
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БҰҰ БАС АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 75-
ШІ СЕССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫНДА 

ТҮРІКМЕНСТАННЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША 
ҚАРАР ҚАБЫЛДАНДЫ

2 тамызда Түрікменстан Министрлер Кабинеті Төрағасының орынбасары, Сыртқы істер 
министрі Рашид Мередов Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовке БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 75-ші сессиясының 96-шы пленарлық отырысында Түрікменстан 
ұсынған «Коронавирус пандемиясы (COVID-19) және одан кейінгі кезеңде тұрақты 
даму мақсатында тұрақты және сенімді халықаралық тасымалдарды қамтамасыз ету 
үшін көліктің барлық түрлері арасындағы байланысты нығайту» атты қарар жобасы 
қаралғанын хабарлады.

Аталған қарар Түрікменстанның бастамасы бойынша 2014, 2015 және 2017 жылдары 
көліктің барлық түрлері арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету саласындағы 
қабылданған қарарлар қатарын толықтырды. Қарарда көрсетілген қағидаттар 2016 
жылдың қараша айында Ашхабадта өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты көлік 
жөніндегі бірінші жаһандық конференциясының қорытындысы бойынша іске қосылған 
кешенді көлік жүйесін құру процесімен үндес екендігі айтылды.

Бұл тұрғыда қарарда 2022 жылы Түрікменстанда өтуі жоспарланған теңізге шыға ал-
майтын дамушы елдерге арналған Министрлік көлік конференциясының маңыздылығы 
туралы да атап өтілген.
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ - ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ САУДА 

МИНИСТРІ ТҮРІКМЕНСТАНҒА 
ІССАПАРМЕН БАРДЫ

2 тамызда Өзбекстан Республикасы Премьер -Министрінің орынбасары - Инвести-
циялар және сыртқы сауда министрі Сардор Умурзаков бастаған Өзбекстан делегациясы 
жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды.

Сапар барысында С.Өмірзақов Түрікменстан Министрлер Кабинеті Төрағасының 
орынбасары Сердар Бердымұхамедовпен кездесті. Тараптар жоғары деңгейдегі сенімді 
саяси диалог негізіндегі мемлекетаралық байланыстар дамуының қарқыны артып келе 
жатқанына ризашылығын білдірді.

Келіссөздер барысында тараптар екіжақты ынтымақтастықтың, атап айтқанда, сау-
да-экономикалық сипаттағы негізгі бағыттарының жай-күйі мен перспективаларын 
талқылады. Сондай-ақ, көлік, отын-энергетика және өзара қызығушылық тудыратын 
басқа да салалардағы әріптестікті арттыру мүмкіндіктері қаралды. Өзбекстан Түрік-
менстанның негізгі сауда серіктестерінің бірі болып табылатынын атап өтілді.

Сонымен қатар, бауырлас елдер арасындағы көлік-транзиттік қатынасты жандандыру, 
мұнай-химия индустриясын қоса алғанда, энергетикалық және өнеркәсіптік коопе-
рацияны күшейту мүмкіндіктері талқыланды. Осы тұрғыда «Түрікменстан-Өзбекстан» 
іскерлік кеңесін қоса алғанда, ынтымақтастықтың қолданыстағы екі жақты тетіктерінің 
маңыздылығы атап өтілді.

Тараптар түрікмен-өзбек қарым-қатынастарын одан әрі дамытуға бағытталған бел-
сенді диалогты қолдауға келісті.
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ҚАЗАҚСТАН ЕЛШІСІ ПӘКІСТАН 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ САУДА ЖӘНЕ 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
КЕҢЕСШІСІ – ФЕДЕРАЛДЫҚ МИНИСТРІМЕН 

КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ

2 тамызда Қазақстанның Пәкістандағы Елшісі Ержан Қыстафин Пәкістан Премьер-
министрінің сауда және инвестициялар мәселелері жөніндегі Кеңесшісі – Федералдық 
министр Абдул Разак Давудпен және Федералдық сауда Министрінің орынбасары 
Мухаммад Фарухпен екіжақты кездесу өткізді. Кездесу барысында екі ел арасындағы 
сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды.

Атап айтқанда, тараптар 2020 жылдың 27–28 ақпанында өткен Сауда-экономикалық, 
ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан – Пәкістан 
үкіметаралық комиссиясының 9-отырысының қорытындысы бойынша қол жеткізілген 
уағдаластықтарды іске асыру барысын қарастырды. Жоспарланған шараларды жедел-
детуге ортақ мүдделілік білдірілді.

Е. Қыстафин сұхбаттасушының назарын екі елдің іскер топтары арасындағы өзара іс-
қимылды арттыруға ықпал ететін Қазақстан мен Пәкістан арасындағы бизнес-кеңестің 
жұмысын жандандыру қажеттілігіне аударды.

Бұл ретте, B2B, P2P деңгейінде байланыстарды нығайту мақсатында екі тарап та 
Пәкістанның авиациялық билік орындарымен келіссөздер ұйымдастыруға келісе отырып, 
екі ел арасында тікелей әуе қатынасты ашудың маңыздылығын атап өтті.

Сондай-ақ, тауарларды жеткізу бағыттары мен тиісті логистикалық шешімдерді 
әртараптандыру қажеттілігі атап өтілді. Осы тұрғыда екі тарап Ауғанстанның транзиттік 
әлеуетінің және осы елдегі жағдайды бейбіт ауғанішілік диалог арқылы тез арада 
тұрақтандырудың маңыздылығын атап өтті.

А. Давуд, өз кезегінде, Пәкістан Премьер-министрі Имран Хан өз үкіметінің алдына 
Орталық Азия елдерімен, ең алдымен, өңірде көшбасшылық позицияға ие Қазақстанмен 
ынтымақтастықты жандандыру міндетін қойғанын хабарлады. Осыған байланысты, 
Премьер-министрдің кеңесшісі қол жеткізілген уағдаластықтарды ілгерілетуге және 
жаңа жобаларды қалыптастыруға жан-жақты жәрдем көрсететінін мәлімдеді.

Кездесу қорытындысы бойынша, тараптар 2021 жылдың күзінде Пәкістанның 
Қазақстанға сауда миссиясын ұйымдастыруға келісті.
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ӨЗБЕКСТАН ӘЗЕРБАЙЖАНМЕН КӨЛІК 
ЖОБАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА ДАЙЫН

Өзбекстан Әзербайжанмен азат етілген аумақтарында көлік жобаларын іске асыруда 
ынтымақтастықты қарауға дайын. Бұл туралы “Trend” агенттігіне Өзбекстанның көлік 
министрлігіндегі көлік дәліздерін дамыту, логистика және транзит басқармасының 
бастығы Бекзод Холматов айтты.

“Егер мұндай өтініш Әзербайжан тарапынан түссе, біз оны қарастыруға дайын- 
быз”, — деді ол.

Айта кету керек, Өзбекстан мен Әзербайжан арасындағы көлік саласындағы ынты-
мақтастық әр түрлі бағытта дамып келе жатқанын атап өткен жөн.

Өзбекстан мен Әзербайжан арасындағы халықаралық көлік тасымалы саласында екі 
елдің тасымалдаушыларын жол ақысынан босатуды қарастыратын жаңа үкіметаралық 
келісімнің жобасы әзірленуде.

Статистикаға сәйкес, 2020 жылы пандемияға қарамастан, Өзбекстан мен Әзербай - 
жан арасындағы жүк тасымалы алты пайызға өсті.

Сонымен қатар, елдер арасындағы теміржол жүк тасымалы 2020 жылы 30 пайызға 
өсіп, Өзбекстан аумағы арқылы әзірбайжан тауарларының транзиті екі есеге артқан.
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ӨЗБЕКСТАН МЕН РЕСЕЙ АУҒАНСТАН 
ШЕКАРАСЫНДА БІРЛЕСКЕН ӘСКЕРИ 

ЖАТТЫҒУЛАР БАСТАДЫ

2021 жылғы 2 тамызда Өзбекстанның Сурхандария облысында орналасқан Термез тау-
кен полигонында «Оңтүстік-2021» бірлескен өзбек-ресей әскери жаттығуларын бастау 
рәсімі өтті, деп хабарлады Өзбекстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің баспасөз 
қызметі.

Оқу-жаттығуға Өзбекстан мен Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің 1,5 мыңға жуық 
әскери қызметшісі қатысады. Самарадан келген ОӘО бітімгерлері мен арнайы жасақтары 
Ил-76 әскери-көлік авиациясының ұшағымен жөнелтілді. Ресейлік әскери қызметшілер 
қабылдаушы тарап ұсынған бронды техникада тапсырмаларды орындайды.

Екі елдің әскери қызметшілері оқу-жаттығуларда Ауғанстанмен шекарада аумақтық 
тұтастықты қамтамасыз ету бойынша міндеттерді пысықтайды.

«Орталық әскери округ штабы бастығының орынбасары генерал-майор Николай 
Те ре  щенко мен Өзбекстан Республикасы Қорғаныс министрінің жауынгерлік даяр-
лық жөніндегі орынбасары полковник Қадыр Тұрсынов құттықтау сөзінде әскери 
қызметшілерге оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындау барысында табысты өзара іс-
қимыл тілеп, бірлескен оқу-жаттығулар екіжақты өзбек-ресей ынтымақтастығын одан 
әрі нығайтатынына сенім білдірді», – делінген хабарламада.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯ АРАСЫНДАҒЫ 
ҚОРҒАНЫС ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ЖАҢА 

БАҒЫТЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

2021 жылғы 3 тамызда бейнеконференция барысында Қазақстан Республикасы 
мен Түркия Республикасының қорғаныс ведомстволарының өкілдері радиациялық, 
хи миялық және биологиялық қорғау саласындағы ынтымақтастық мәселелерін тал-
қылады.

Келіссөздерге қазақстандық тараптан Бас штабтың радиациялық, химиялық және 
биологиялық қорғау және экологиялық қауіпсіздік әскерлері департаментінің бастығы 
подполковник Ержан Құлмағамбетов қатысты.

– Бүгінгі таңда бұл бағыт біздің мемлекеттеріміз үшін өте маңызды және біздің ойы-
мызша, осы саладағы ынтымақтастықты ұйымдастыру біздің елдеріміздің қорғаныс 
қабілетінің жағдайына жағымды әсер етеді, – деп атап өтті ол.

Е.Құлмағамбетовтың айтуынша, бүгінгі таңда негізгі басымдық әскерлердің әскери 
және бейбіт уақытта да міндеттерді орындауға дайындығын арттыру мақсатында 
Қазақстан Қарулы Күштерінің радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау 
жүйесін дамыту және жаңғырту болып табылады.

Тараптар мамандарды даярлауға, жауынгерлік даярлық процесіне және бөлімше лерді 
техникалық жабдықтауға қатысты өзара іс-қимылдың перспективалық бағыттарын 
талқылады.

Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау – бұл Қазақстан мен Түркия-
ның қорғаныс ведомстволары арасындағы ынтымақтастықтың жаңа бағыты, оны 
дамыту қажеттілігін қазіргі заман талап етеді. Әскери қызметшілер әлеуметтік 
маңызы бар объектілерді дезинфекциялау бойынша міндеттерді орындаған кезде РХБЗ 
әскерлерінің қажеттілігін коронавирустық инфекция пандемиясы көрсетті.

Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау – бұл Қазақстан мен Түркия ның 
қорғаныс ведомстволары арасындағы ынтымақтастықтың жаңа бағыты, оны дамыту 
қажеттілігін қазіргі заман талап етеді. Әскери қызметшілер коронавирустық инфекция 
пандемиясы кезінде әлеуметтік маңызы бар объектілерді дезинфекциялау бойынша 
міндеттерді орындаған кезде РХБЗ әскерлер 
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН ТҮРКИЯ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

2021 жылғы 5 тамызда Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердымұхамедов пен 
Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған телефон арқылы сөйлесті.

Екі түркі мемлекетінің басшылары екі бауырлас халықтардың көпғасырлық досты-
ғының, сенімі мен өзара сыйластығының берік тұғырына көтерілген түрікмен-түрік 
ынты мақтастығының өзекті мәселелерін жеке әңгімелесу арқылы талқылау мүмкіндігіне 
ризашылықтарын білдірді.

Әңгімелесу барысында Түрікменстан мен Түркия Президенттері халықаралық және 
өңірлік саясаттың өзекті мәселелері бойынша пікір алмасты. Осыған байланысты 
Түрікменстан, Әзербайжан және Түркия басшыларының саммитіне дайындық маңызды 
тақырып болды.

Қазіргі уақытта елдің жекелеген аймақтарында орман өрттерімен байланысты көпте ген 
адам өліміне, жарақат алуға және қирауға әкелген Түркияның қазіргі күрделі жағдайына 
байланысты Режеп Тайып Ердоған тамызға жоспарланған үшжақты Түрікменстан-
Әзербайжан-Түркия саммитін кейінге қалдыруды ұсынды.

Түрік басшысының ұсынысын түсіністікпен қабылдаған Түрікменстан басшысы 
қайғылы оқиғаға байланысты терең көңіл айтып, бауырлас халық үшін осы қиын сәтте 
халықтың, ел Үкіметінің және жеке өзінің атынан қаза болғандардың туыстары мен 
жақындарына шынайы жанашырлық пен қолдау сөздерін, сондай-ақ зардап шеккендердің 
тезірек сауығып кетуін тіледі.

Әңгіме соңында екі мемлекет басшылары достықтың, бауырластықтың және өзара 
тиімді ынтымақтастықтың тығыз байланыстары екі түркі елінің игілігі үшін одан әрі 
нығая беретініне сенім білдіріп, түрік және түрікмен халықтарына бейбітшілік, амандық 
және өркендеуін тіледі.
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ТҮРІКМЕНСТАН ҚЫРҒЫЗСТАНҒА КҮЗГІ-
ҚЫСҚЫ КЕЗЕҢДЕ ГАЗ БЕН ЭЛЕКТР 

ЭНЕРГИЯСЫН ЖЕТКІЗЕТІН БОЛАДЫ

Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Орталық Азия мемлекеттері 
басшыларының Консультативтік кездесуі аясында Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердымұхамедовпен кездесті.

Қырғыз Республикасы Президентінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, екі түркі 
мемлекетінің басшылары «екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін, 
оның ішінде сауда -экономикалық өзара іс -қимыл, Түрікменстаннан Қырғызстанға 
табиғи газ мен электр энергиясын импорттау, туризмді дамыту мәселелерін талқылады».

Сондай-ақ, С.Жапаровтың Түрікменстанға ресми сапары кезінде қол жеткізілген 
уағдаластықтарды іске асыру талқыланды.

Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың маусым айында екі Президенттің кездесуі 
барысында бірлескен бизнес-жобаларды қолдау үшін жарғылық капиталы 100 млн.
долларды құрайтын қырғыз-түркімен даму қорын құру туралы шешім қабылданды, 
сондай-ақ Қырғызстанға күзгі-қысқы кезеңде түркімен газы мен электр энергиясын 
жеткізу туралы және Бішкекте Қырғыз-Түрікмен сауда үйі мен Ыстықкөл облысында 
бес жұлдызды отелі бар сауықтыру кешенін салу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. 
Бұдан басқа, Қырғызстан мен Түрікменстан арасындағы экономикалық, ғылыми-
техникалық, мәдени және гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға, дамытуға, 
кеңейтуге және үйлестіруге бағытталған 14 құжатқа қол қойылды.
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРІКМЕНСТАН 
ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ

2021 жылғы 6 тамызда Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түрікменбашы қаласындағы 
«Аваза» ұлттық туристік аймағында Президент Гурбангулы Бердымұхамедовпен кездесуі 
Түрікменстан қаласына жұмыс сапарының бағдарламасын ашты.

Қазақстан Президенті түрікмен көшбасшысына қонақжайлылығы үшін алғыс айтып, 
оның Орталық Азия мемлекеттері басшыларының үшінші консультативтік кездесуін 
өткізу туралы бастамасының өзектілігі мен уақтылығын атап өтті.

Президенттер екіжақты күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелерді қарап, Қазақ-
стан мен Түрікменстан арасындағы қарым-қатынастардың жоғары деңгейін қанағат-
танушылықпен атап өтті.

– Қазақстан үшін Түрікменстан стратегиялық серіктес болып табылады. Бізде асыра 
айтпай-ақ ұзақ мерзімді, стратегиялық сипаттағы жобалар өте көп. Кейінгі келіссөздер 
барысында біз екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға міндетті түрде назар 
аударамыз. Мен Үкіметке тиісті тапсырма бердім. Олар менің Түрікменстанға ресми 
сапарыммен жұмыс істеуде. Негізінде, қол қоюға арналған құжаттардың негізгі пакеті 
дайын, елдеріміз арасындағы алдағы келіссөздер мен келісімдерге қол қою бауырлас 
халықтарымыз бен мемлекеттеріміз арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға 
айтарлықтай серпін беретініне күмәнім жоқ, – деп атап өтті Қазақстан Президенті.

Тараптар сауда-экономикалық ынтымақтастыққа оң серпін беруге, жеткізілетін 
тауарлардың ассортиментін ұлғайтуға, транзиттік-көліктік әлеуетті кеңінен пайдалануға, 
сондай-ақ мәдени -гуманитарлық саладағы байланысты нығайтуға ниет білдірді.
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРІКМЕНСТАН 
ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ

6 тамызда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев Түрікменстан 
Президенті Гурбангулы Бердымұхамедовпен кездесті.

Өзбекстан басшысы Түрікменстанның «Аваза» ұлттық туристік аймағында өтіп 
жатқан Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті консультативтік кездесуін 
ұйымдастырудың жоғары деңгейін атап өтті, бұл, сөзсіз, өңірлік ынтымақтастықты 
нығайтудағы кезекті маңызды кезең болады.

Өзбекстан мен Түрікменстан Президенттері екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мә-
селелерді, өңірлік және халықаралық алаңдардағы өзара іс-қимылды талқылады.

Екі түркі мемлекетінің басшылары пандемияның қиын кезеңіне қарамастан өзбек-
түрікмен достық, тату көршілік және стратегиялық серіктестік қарым-қатынастары 
қарқынды дамуды көрсететінін қанағаттанушылықпен атап өтті.

Сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту мәселелеріне ерекше назар аударыл ды.
Кездесуде бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалу барысы да 

қаралды. Ынтымақтастықтың оң қарқынын жалғастыру үшін жаңа жобаларды ілгері-
летудің, шектес өңірлер мен екі бауырлас елдің іскерлік орталарының байланыстарын 
жандандырудың маңыздылығы атап өтілді.

Көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту, Ашхабад келісімі бойынша халық-
аралық көлік және транзиттік дәліз құруды қоса алғанда, Оңтүстік Азия мен Оңтүстік 
Кавказ дәліздері арқылы жаңа нарықтарға шығу перспективалары талқыланды.

Кездесу соңында Өзбекстан мен Түрікменстан басшылары екі ел халықтарының игі-
лігі үшін өзара сенім мен құрмет қағидаттарына негізделген стратегиялық серіктес тікті 
дәйекті түрде тереңдетуге міндеттемелерін растады.
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