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МАЛАЗГИРТ ЖЕҢІСІ ЖӘНЕ ҰЛЫ СЕЛЖҰҚ
БИЛЕУШІСІ СҰЛТАН АЛП АРСЛАН

26 тамыз – Түркия Республикасы үшін маңызды күн. Бұл күні түріктер 1071
жылы Ұлы Селжұк мемлекеті мен Византия арасында болған Малазгирт шайқасын
атап өтеді. Биыл Малазгирт жеңісіне 950 жыл толып отыр. Осы айтулы датаны биыл
Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған шайқас болған Малазгирт жазығында
кең ауқымды ісшаралармен атап өтті. Тек Анадолы түріктері үшін ғана емес, күллі
Түркі әлемі үшін маңызды осынау күнге орайда, Малазгирт шайқасының басты
қаһарманы, Ұлы Селжұк мемлекетінің билеушісі сұлтан Алп Арсланның өмір
жолына тоқталуды жөн санадық.
Ұлы Селжұк империясы Аббас Халифаты ыдырағаннан кейін Ислам әлемінің
тұтастығын қалпына келтірген алғашқы мемлекет болды. Бұл алып ел Түркі-Ислам
өркениетінің қалыптасуына зор үлес қосқаны белгілі. Империяның шекарасы
Қытайдан Византияға дейін созылып жатты. Бұл мемлекеттің қалыптасуына
Тұғрыл бек, Сұлтан Алп Арслан және Мәлік шах сынды тұлғалар үлес қосты. Десе
де сұлтан Алпарсланның түркі тарихындағы орны бөлек.
Ұлы тұлға 1029 жылы дүниеге келіп, 1072 жылы қайтыс болған. Алп Арслан
жастайынан көкесі Тұғрыл бектің қарамағында өсті. Бұл кезде Селжұк мемлекетінің
орталығы Хорасан болатын. Тұғрыл Бектің Аббас халифатын қорғау үшін батыста
Шиит Фатеми мемлекетіне қарсы жасаған жорығына да қатысқан еді. Осы жорықтан
қайтып келген соң, Алп Арслан әкесінің кеңесімен мемлекет басқару ісіне араласа
бастады. Осы кезде, кейіннен өзінің уәзірі болып қызмет ететін атақты НизамүлМүлікпен танысты. 1059 жылы әкесі Чағры бек қайтыс болғанда, Алп Арслан
әкесінің орнына Хорасан әміршісі болып тағайындалды.
1063 жылыТұғрыл бек қайтыс болғанда, Селжұк мұрагерлері арасында таққа
талас басталды. Тұғрыл мен Чағры бектің немере інісі Құталмыш өзін сұлтан деп
жариялады. Бұның себебі әулеттің жасы ең үлкен мүшесі ол еді. Алайда Алп Арслан
оның билігін мойындамады. Осылайша Селжұк мемлекетінің тағдыры шайқаста
шешілетін болды. 1063 жылдың 15 қарашасында Дамган деген жерде болған
шайқаста Құталмыштың қолы жеңіліп, Алп Арслан өзінің таққа лайық екендігін
мойындатты. Құталмыш қолға түспей қашып кеткенімен, 7 желтоқсан күні аттан
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құлап қайтыс болды. Ал Құталмыштың тұтқынға түскен ұлы Сүлейманды Алп
Арслан батысқа жер аударып жіберді. Бірақ бір қызығы Ұлы Селжұк империясы XII
ғасырда ыдырап кеткенде, Сүлейман құрған Рұм Селжұк мемлекеті немесе басқаша
атымен айтқанда, Анадолы Селжұк мемлекеті XIV ғасырға дейін өмір сүрді.
Алп Арслан 27 сәуір 1064 жылы Ұлы Селжұк империясының сұлтаны ретінде
таққа отырды. Бас уәзір Низамүл-Мүліктің кеңесімен ел бірлігін қалыптастырған
Алп Арслан 1066 жылы құрылтай ұйымдастырып, ұлы Мәлік шахты тақ мұрагері
деп жариялады. Бұл қадамы түркі мемлекеттік дәстүріне сай келмесе де, Алп Арслан
өзінен кейін тақ таласының алдын алу мақсатында бұл әрекетті жүзеге асырған еді.
Бұл жағдай түріктердің Иран мен Қытай сынды отырықшы елдерді жаулауымен
түркілік ел басқару дәстүрінің де өзгеріске ұшырап отырғандығын көрсетеді.
Осыдан кейін Алп Арcлан елінің аумағын кеңейту мақсатында жорықтарға шыға
бастады. Ол алдымен шығыстағы шекарасын бекітіп алды. Нақтырақ айтатын
болсақ, Алп Арслан Ғазнауилерді Ауғанстанның таулы аймақтарына ығыстырды.
Ал Қарахандармен келісімшарт жасасып, Әмударияны шекара ретінде белгіледі. Ал
батыста Алп Арслан алдымен Кавказдағы Грузия мен Византияның қол астындағы
Армения елін бағындырды. Грузия өзінің дербестігін Селжұк сұлтанына салық төлеу
арқылы жалғастырды. Ал Армения мемлекеттілігі толықтай жойылды. Армяндар
да тұратын Ани қаласы жермен-жексен болды.
Бұдан кейін Алп Арслан назарын Ирак пен Сириядағы Фатеми мемлекетіне бұрды.
1071 жылы Селжұк әскерлері Сирияда Халеб тарапына жорыққа бара жатқанда, Алп
Арсланның хабаршылары Византия императоры Роман Диогеннің Арменияға қарай
қалың қолмен жорыққа шыққандығы туралы хабар береді. Алп Арслан бағытын
солтүстікке қарай бұрып, Византия әскерлерін күтіп алуға шығады. Екі жақ Ван
көлінің солтүстігіндегі Малазгирт жазығында 26 тамыз жұма күні кездеседі.
Византия жағының саны көп болғанымен, рухы жоқ еді. Өйткені әскерлердің
біразы жалдамалы әскерлер болды. Мысалы, олардың араларында қыпшақ жасағы да
бар еді. Ал Селжұқ жағының саны аз болғанымен, рухы биік болды. Ислам дінін енді
қабылдаған түрікмендердің көпшілігі Алла жолына жан беруге талпынып тұрды.
Оның үстіне шайқас басталмай тұрып, қыпшақтар Селжұк жағына өтіп кетті. Одан
сайын рухы төмендеген византиялық әскерлер шайқастың соңында жеңіліс тапты.
Қолға түскен Византия императорынан Алп Арслан «Егер мені тұтқын ретінде
қолға түсіргеніңде не істер едің?» деп сұрапты. Роман Диоген «Сені өлтіріп, өлігіңді
Константинопольдің қақпасына іліп қояр едім» деп жауап беріпті. Сонда Алп Арслан
«Менің саған беретін жазам одан да ауыр. Мен саған кешірім жасаймын және сені
босатамын» депті. Айтқанындай сұлтан императормен келісімшарт жасасқаннан
кейін оған лайықты сый-құрмет көрсетіп, қорғаушылар қосып, еліне қайтарады.
Бұл жеңіс тарихшылар тарапынан Византия империясының ыдырауының басы
және Анадолының қақпаларының түріктерге ашылуы ретінде бағаланады.
Сұлтан Алп Арслан империясының тұрақты дамуы үшін елінің аумағын Селжұк
ұрпақтары тарапынан басқарылатын әскери аймақтарға бөлді. Бұл аймақтар
егіншілік пен мал өсірумен айналысты. Осылайша, Алп Арслан тек салыққа
сүйенбей, өз жорықтарының шығындарын жауып отырды.
Қорыта айтқанда, Алп Арслан 1072 жылы қайтыс болғанда оның империясының
шекарасы батыста Еуропаға қарай, оңтүстік батыста Мысырға қарай, шығыста
Қытайға қарай кеңейіп жеткен еді. Әсіресе түріктердің Иран мен Анадолыны
билігіне алуы Түркі өркениетінің орталығының батысқа қарай жылжуына себеп
болды.
Дінмұхаммед Әметбек
Халықаралық Түркі академиясы сарапшысы
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚҰТҚАРУШЫЛАР
ТҮРКИЯДАҒЫ МИССИЯСЫН АЯҚТАДЫ

Орман өрттерін сөндіруге көмек көрсету үшін Қазақстаннан Түркияға жіберілген 16
құтқарушыдан тұратын екі тікұшақ пен жедел топ өз миссиясын аяқтады. Қазақстандық құтқарушылар Даламан қаласының маңында өз миссиясын жүзеге асырды.
«Орманда жайылған өртті сөндіру үшін қазақстандық құтқарушылар 8 күн бойы
ауқымды жұмыстар жүргізді. Құрамында 16 құтқарушы мен екі тікұшақ бар арнайы
топ жалпы көлемі 300 тоннадан асатын өрттерге 80 су айдауды жүргізді. 18 тамыздағы
жағдай бойынша өрт белгіленген аумақта оқшауланып, сөндірілді», – деп хабарлады
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі.
Хабарламада атап өтілгендей, ҚР ТЖМ жиынтық тобының жеке құрамы өздеріне
қойылған тапсырманы толық көлемде орындады. 20 тамызда жергілікті уақыт бойынша
таңғы сағат 06: 00-де қазақстандық құтқарушылар Отанына ұшып келді.
Бұған дейін, 7 тамызда Қазақстан Түркияға суағар құрылғылары бар екі МИ-8 АМТ
тікұшағын және орман өрттерін сөндіруге көмек көрсету үшін құрамында 16 құтқарушы
бар жедел топты жіберді.
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АУҒАНСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ ТҮРІКМЕНСТАН
МЕН ҰЛЫБРИТАНИЯ СІМ ӨКІЛДЕРІ
АРАСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

23 тамызда Түрікменстан Сыртқы істер министрінің орынбасары Вепа Хаджиев
Ұлыбританияның Достастық және даму жөніндегі сыртқы істер министрі Уимблдон
Лорд Ахмадпен телефон арқылы сөйлесті.
Конструктивті түрде өткен келіссөздер барысында тараптар Ауғанстандағы
ахуалды, сондай-ақ ортақ сын-қатерлер мен қауіптерге қарсы тұруды, халықаралық
ынтымақтастықтың саяси -гуманитарлық аспектілерін талқылап, диалогты осы
бағытта жалғастыруға келісті.

5

Turkic Weekly #241

International Turkic Academy

ПӘКІСТАН СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІ
ӨЗБЕКСТАНҒА БАРДЫ

25 тамызда Пәкістан Ислам Республикасының Сыртқы істер министрі Шах Махмуд
Курейши жұмыс сапарымен Өзбекстанның астанасы Ташкентке келді.
Мейманды Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев қабылдады.
Өзбек мемлекетінің басшысы көпжоспарлы ынтымақтастықтың өзбек-пәкістан
қатынастарының қарқынды дамып келе жатқанын қанағаттанушылықпен атап өтті.
М.Курейши Пәкістан Премьер-Министрі Имран Ханның сәлемі мен ізгі тілегін
жеткізді, сондай-ақ Өзбекстан басшысының аймақта тұрақтылық пен өркендеуді қам
тамасыз етудегі белсенді әрекеті үшін шынайы ризашылығын білдірді.
Кездесу барысында жоғары деңгейде қол жеткізілген келісімдерді іс жүзінде іске асыру
мәселелері қаралды. Ауғанстандағы жағдайдың дамуына ерекше назар аударылды.
Өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету аспектілері бойынша ведомствоаралық тығыз
байланыстар мен алмасуларды жалғастырудың маңыздылығы айтылды.
Сондай-ақ, «Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» темір жолының құрылысы
жобасын одан әрі бірлесіп ілгерілету міндеттемесі расталды.
Сол күні Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер министрі Абдулазиз Камилов
М.Курейшиді де қабылдады. Келіссөздер барысында көпжақты өзбек-пәкістандық
стратегиялық серіктестіктің қазіргі жағдайы мен даму перспективалары талқыланды.
Аймақтық мәселелерге, соның ішінде Ауғанстандағы жағдайға ерекше назар аударылды.
Әртүрлі деңгейдегі алдағы байланыстардың кестесі мен ұйымдастырушылық
аспектілері қарастырылады.
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ТҮРКИЯ АУҒАНСТАННАН ӘСКЕРИ
КОНТИНГЕНТТІ ЭВАКУАЦИЯЛАУДЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ

Түркия Ауғанстаннан әскери қызметшілерді эвакуациялауды қысқа мерзімде аяқтауды
жоспарлап отыр. Бұл туралы 26 тамызда Түркияның Ұлттық қорғаныс министрі Хулуси
Акар мәлімдеді.
Қорғаныс ведомствосының басшысы Ауғанстандағы өз миссиясын табысты орындаған
түрік әскери қызметшілеріне алғысын білдірді.
«Түркия қарулы күштері Кабул әуежайындағы төтенше ағын мен жағдайға қарамастан,
эвакуациялау жоспарын еш қиындықсыз орындауға бар күшін салуда. Біз достас және
бауырлас елдерге – Пәкістан мен Тәжікстанға, сондай -ақ аймақта біз бірге жұмыс
істейтін барлық одақтастарға көрсеткен қолдауы үшін ризамыз. Әскери қызметшілерді
эвакуациялау Сыртқы істер министрлігі мен тиісті құрылымдармен келісе отырып,
қолданыстағы жоспар бойынша жалғасуда», – деді Х.Акар.
Сол күні, бейсенбіде Анкараға Кабулдан эвакуацияланған түрік әскери қызметшілері
бар алғашқы ұшақ қонды. Бортында 345 жолаушысы бар ұшақ жергілікті уақыт бойынша
11.45-те елордалық «Эсенбога» әуежайына қонды.
Түрік әскерлері осы елден Түркияның қарапайым азаматтарын эвакуациялау
аяқталғаннан кейін көп ұзамай Ауғанстаннан кете бастады.
Кабулдағы Хамид Карзай атындағы Халықаралық әуежай ауданында түрік контингенті
құрамында миссияны орындаған 120 адамнан тұратын Әзербайжан әскери қызметшілері
де Ауғанстаннан эвакуацияланып, Анкараға жеткізілді.
Жақын арада әскери қызметшілерді Әзербайжанға қайтару жоспарлануда.

7

Turkic Weekly #241

International Turkic Academy

ТҮРІКМЕНСТАН АУҒАНСТАН АЙМАҚТАРЫН
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІ ЖАЛҒАСТЫРУДА

Түрікменстан қолданыстағы келісімшарттарға сәйкес көрші Ауғанстанға электр
энергиясын жеткізуді жалғастыруда.
Түрікмен электр энергиясы Ауғанстанға бірнеше бағытта жеткізілетіні белгілі, бұл
Ауғанстанның барлық солтүстік провинцияларын, елдің батыс және солтүстік-батыс
аймақтарын, соның ішінде Герат, Бадгис, Джоузжан, Балх, Фаряб провинцияларын,
сондай-ақ Мазари-Шариф, Шиберган, Герат және басқаларын электрмен қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Түрікменстанның бастамасы бойынша Түрікенстан-АуғанстанПәкістан бағыты бойынша 500 кВ жоғары вольтты электр желісін салу жобасын іске
асыру белсенді сатыда тұр.
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ҚАЗАҚСТАНДА ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРЫЛУШЫЛАР
САНЫН АРТТЫРУ ЖОСПАРЛАНУДА

Қазақстанда еліміздің Қарулы Күштері қатарына шақырылғандардың санын арттыру
жоспарлануда, деп хабарлады брифингте ҚР ҚК Бас штабының Ұйымдастыру-жұмылдыру
жұмысы Департаментінің бастығы Сәкен Жүсіпов.
Жыл соңына дейін жалғасатын күзгі әскерге шақыру науқаны барысында қарулы
күштер мен басқа да әскери құралымдардың қатарын кейінге қалдыруға негізі жоқ 1827 жас аралығындағы 17 мыңға жуық жас толықтырады. Қорғаныс Министрлігі Қарулы
Күштер қатарына шақырылғандардың санын алдыңғы шақырулармен салыстырғанда
ұлғайтуды жоспарлап отыр, – деді С.Жүсіпов.
Екінші жыл қатарынан пандемия жағдайында әскерге шақыру науқаны өткізіліп келеді.
Әскерге шақырылушыларды ПТР-тексеру екі рет: толықтыру келгеннен кейін құрама
пункттерде және әскери бөлімдерде өткізілетін болады. Санитарлық шараларды сақтау,
бетперде кию Қорғаныс министрінің тұрақты бақылауында. Әскерге шақырылушылар
мен олардың ата-аналарының карантиндік шектеулерді сақтау қажеттілігіне қатысты
түсінігі әскери ортада КВИ жаппай таралуына жол бермеуге ықпал етеді, – деп түсіндірді
С.Жүсіпов.
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ПӘКІСТАН СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ
ТҮРІКМЕНСТАНҒА САПАРЫ

25-26 тамызда Түрікменстанның астанасы Ашхабад қаласында елдің Сыртқы істер
министрі Шах Мехмуд Куреши бастаған Пәкістан Ислам Республикасының делегациясы
сапармен болды.
26 тамызда Пәкістан Сыртқы істер министрін Түрікменстан Президенті Гурбангулы
Бердімұхамедов қабылдады. Шах Мехмуд Куреши Пәкістанның жоғары басшылығынан
түрікмен мемлекетінің басшысына жылы лебізін жеткізе отырып, Пәкістан тарапының
Түрікменстанмен саяси, дипломатиялық, сауда-экономикалық және мәденигуманитарлық байланыстарды нығайтуға бейілділігін қуаттады. Ауғанстандағы жағдай
мен аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау мақсатында аймақтық өзара
әрекеттестікті жандандырудың келесі қадамдары талқыланды.
Сол күні Пәкістан Сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешидің Түрікменстан СІМде кездесуі өтті. Тараптар екі елдің уақыт сынынан өткен достық қарым-қатынастарын
қанағаттанушылықпен атап өтті. Дипломаттар екіжақты ынтымақтастықтың кең
ауқымды мәселелері бойынша пікір алмасты. Осы тұрғыда Түрікменстан-АуғанстанПәкістан-Үндістан (ТАПИ) газ құбыры жобасының маңыздылығы, ТүрікменстанАуғанстан-Пәкістан (ТАП) бағыты бойынша жоғары вольтты электр жеткізу желісін
салу және ресми Исламабадтың оларды болашақта іске асыруын қолдауы ерекше атап
өтілді.
Кездесу барысында Ауғанстандағы жағдайды дамыту контексінде сыртқы саяси
ынтымақтастықты жандандыруға ерекше назар аударылды. Осыған байланысты
дипломаттар Түрікменстан мен Пәкістанның Ауғанстанның ішкі саяси тұрақтылығы мен
қауіпсіздігіне, сондай-ақ ауған халқының әл-ауқатына мүдделілігін растады. Тараптар
екі елдің өткен тәжірибесін ескере отырып, өңірлік диалог орнату қажеттігін атап өтті.
Бұл ретте түркімен тарапы Ауғанстан бойынша өңірлік байланыстар процестерін дамыту
барысында бейтараптық қағидаттарына өзінің берік ұстанымын мәлімдеді.
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ТҮРКИЯ МЕН РЕСЕЙ ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ӘСКЕРИ
ТЕХНИКАНЫ ҚҰРУ БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН
ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА

Ростех мемлекеттік корпорациясының «Рособоронэкспорт» компаниясы түрік
серіктестерімен Құрлық әскерлері үшін техника жасау саласындағы жобаларды
жүзеге асыруда. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі 26 тамызда «Армия-2021»
халықаралық әскери-техникалық форумы барысында хабарлады.
«Рособоронэкспорт» түрік серіктестерімен құрлықтағы әскерлерге арналған техника
саласында, соның ішінде үшінші елдердің мүддесі үшін бірқатар перспективалы
жобаларды жүзеге асыруда», – деп хабарлады кәсіпорынның баспасөз қызметі.
22-28 тамыз аралығында Мәскеу облысы Кубинка қаласында «Армия-2021»
халықаралық әскери-техникалық форумы өтеді.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІГІНДЕГІ
ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕГІ ҚАЙҒЫЛЫ ОҚИҒА

26 тамызда Қазақстанның Жамбыл облысы Байзақ ауданында орналасқан әскери
бөлімде сағат 19:00 шамасында қоймалардың бірінің жанында өрт шықты. Өрт
салдарынан 10-ға жуық жарылыс болды. 9 адам қаза тапты, 90 адам зардап шекті.
Өртті сөндіруге бөлімнің өрт сөндіру командалары шынжыр табанды өрт сөндіру
көліктерімен тартылды. Оларға Жамбыл облысы бойынша ТЖД Өрт сөндіру жасақтары
көмек көрсетті.
Оқиға орнына министрдің орынбасары генерал-лейтенант Руслан Шпекбаевтың
басшылығымен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің комиссиясы
жіберілді. Оқиғаның себептері анықталуда.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысында болған
жарылыстарға байланысты шұғыл кеңес өткізді. Қ.Тоқаев Жамбыл облысында төтенше
жағдайда қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек
сауығып кетуін тіледі.
Шұғыл кеңеске премьер-министр, құқық қорғау, қорғаныс, қауіпсіздік және басқа да
күш құрылымдарының басшылары қатысты.
Қазақстан президенті болған қайғылы оқиға бойынша ведомствоаралық комиссия
құруды тапсырды. «Қаза тапқан азаматтардың отбасыларын қорғау және зардап шеккен
тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылданатын болады», –
деді Қ.Тоқаев.
Қазіргі уақытта Жамбыл облысы Байзақ ауданында қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілуде.
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АУҒАНСТАНДА ӘСКЕРИ БОРЫШЫН
ӨТЕГЕН ӘЗЕРБАЙЖАН БІТІМГЕРЛЕРІ
ОТАНЫНА ОРАЛДЫ

Ауғанстан Ислам Республикасында қызмет еткен Әзербайжан бітімгерлері отанына
оралды.
Кабул халықаралық әуежайында өз міндеттерін аяқтап Бакуге толықтай оралған 120
әзербайжан бітімгершілерін қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Азертадж.
Айта кетейік, 26 тамызда сағат 01.00-де Әзербайжан әскері Ауғанстаннан шығарылып,
оларға тиесілі қару-жарақ пен әскери техникалары Анкараға жеткізілді.
Бауырлас Түркияның Қарулы Күштерімен бірге қойылған тапсырмаларды жоғары
кәсіби деңгейде орындаған әзербайжандық бітімгерлер Ауғанстандағы қауіпсіздікті
қамтамасыз етті.
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ӨЗБЕКСТАН
ПРЕЗИДЕНТІМЕН ТЕЛЕФОН
АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл
туралы ҚР Президентінің ресми сайты хабарлады.
Өзбек тарапының бастамасымен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан
Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті.
Өзбекстан басшысы Жамбыл облысында болған қайғылы да төтенше оқиғаға
байланысты Қазақстан Президенті мен халқына көңіл айтты. Шавкат Мирзиёев қайтыс
болған азаматтардың отбасыларына қолдауы мен жұбату сөздерін жеткізуді сұрап,
зардап шеккендердің сауығып кетуіне тілектестік білдірді.
Әңгімелесу барысында тараптар Ауғанстандағы қазіргі жағдайға қатысты пікір
алмасты.
Мемлекеттер басшылары екіжақты және көпжақты деңгейде тығыз байланыстарды
нығайту бағытындағы жұмыстарды жалғастыра беруге мүдделі екендерін нақтылады.
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