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ИРАННЫҢ ЖАҢА АЗИЯ САЯСАТЫ

2021 жылдың маусым айында Иран президенті болып сайланған Ибрахим Раиси 
шетелге алғашқы ресми сапарын Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) 
саммитіне қатысу мақсатында Тәжікстаннан бастады. Бұл сапар жаңа президенттің 
сыртқы саясат ұстанымын көрсету тұрғысынан біраз маңызды жайтты меңзейді. 
Сол себепті осы талдауымызда Тегеранның жаңа сыртқы саясатын қарастыруды 
жөн көрдік.

Тегеранның жаңа сыртқы саясатын қарастырмас бұрын Иранның жаһандық 
және аймақтық геосаясаттағы маңызына тоқтала кеткен жөн. Өйткені осы геосаяси 
жағдай Тегеранның сыртқы саясат ұстанымын айқындайды.

Тарихи тұрғыдан Иран үнемі Шығыс пен Батыс өркениеттерінің ықпалында 
болды. Ирандық тарихшы Хома Катузянның «Ирандықтар» деген кітабында 
білдірген пікірі бойынша, ХХ ғасырға дейін Иран территориясында құрылған 
барлық мемлекеттерді көшпенді халықтар құрған. Осы көшпенділер Иранның 
солтүстік-шығысындағы не болмаса оңтүстік-батысындағы шөлейт аймақтардан 
келген болатын. Даладан келген көшпенділердің құрған мемлекеттері Иранды 
Азиялық өркениет шеңберіне апарып қосса, шөлден келген көшпенділер Иранды 
Таяу Шығыстық Ибрахимдік, яғни монотеистік діндер негізіндегі өркениет 
ауқымына енгізген еді. Сондай-ақ Батыстан келген Ескендір Зұлқарнайынның 
әскерлері Иранды эллинстік әлемнің бір бөлшегіне айналдырды. 

Еуроцентристік империялардың өркендеу кезеңінде Иран Англия мен Ресей 
арасындағы үлкен ойынның нысанына айналды. Англия мен Ресей, ал одан кейінгі 
кезеңдерде АҚШ пен Кеңестер Одағы арасындағы өзара бәсекелестік Иранға да 
әсерін тигізбей қоймады. Нәтижесінде ІІ дүниежүзілік соғыстан кейін Кеңестер 
маңына шоғырланған Шығыс пен АҚШ маңайына шоғырланған Батыс арасындағы 
қырғиқабақ соғыста Иран Вашингтонның жанынан табылды. Американың Кеңестер 
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Одағын қоршауға алуға бағытталған жасыл белдеу стратегиясында Иран орталық 
позицияда орын алды. Тегеран 1955 жылы НАТО-ның шалғайдағы бір бөлшегі 
іспетті құрылған Бағдат пактінің (CENTO) құрылтайшы мемлекеті болды. 

Алайда 1979 жылғы Ислам төңкерісі бір жағынан Иранды Батыстың ықпалынан 
құтқарса, екінші жағынан жаңа өзгерістер кезеңіне жетеледі. Төңкерістің көсемі 
Хомейни  Иранның ішкі және сыртқы саясатын «Шығыс та емес, Батыс та 
емес, ең алдымен Ислам» деп айқындады. Осылайша Иранның сыртқы саясаты 
бір шама тәуелсіз жағдайға жетті. Бірақ Иранның өз ішіндегі саясаткерлер 
реформашыл және консервативтік топтар болып бөліне бастады. Реформашылдар 
прагматик болғандықтан, Батыс әлемімен қалайды ымыраға келуді жақтады. Ал 
консервативті топтар Батыс Шығыспен теңгерілуі тиіс деген көзқараста болды. 
Бұл жағдай Иранның реформашыл президенті кезеңінде елдің Батысқа бетбұрыс 
жасауға тырысуымен ерекшеленсе, ал консервативті президент кезеңінде Шығысқа 
бетбұрыс түрінде көрініс тапты. Мәселен, ел президенттері Мұхаммед Хатами және 
Хасан Рухани кезеңінде Иран Батыспен ымыраға келуге тырысты. Алайда шамамен 
осы кезеңдерге дөп келген АҚШ президенттері Буш пен Трамптың билік басындағы 
кезеңдері Иранның осы саясатының табысты жүргізілуіне кедергі келтірді. 
Ирандағы реформашыл президенттердің бұл сәтсіздіктері консервативті топтарды 
күшейтіп, Ахмединежад және Раиси кезеңдерінің басталуына алғышарт болды. 

Бұл тұрғыдан алып қарағанда, президент Ахмединежад кезеңінде Иранның 
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына мүше болуға тырысқанын көреміз. Ахмеди-
нежад ШЫҰ-ның саммиттеріне тікелей қатысып, Тегеранның толыққанды 
мүшелікке өтуін сөз еткен болатын. Иранның бұл бастамасы президент Хасан 
Рухани кезеңінде 5+1 елдерімен жүргізілген және «Ауқымды ортақ іс-әрекет 
жоспарымен» нәтижеленген ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздерге 
байланысты кейінге шегерілген болатын. Өйткені АҚШ пен Иран ымыраға келіп 
жатқанда Вашингтонның бәсекелесі – Мәскеу мен Тегеранның жақын қарым-
қатынас орнатуы, сондай-ақ АҚШ-қа қарсы күш деп қабылданған ШЫҰ-на мүше 
болуы дұрыс болмас еді.

Хасан Руханидың сәтсіздігі салдарынан Ибрахим Раиси президент болып 
сайланды. Ол ант беру рәсімінде сөйлеген сөзінде көпжақтылыққа және көршілес 
елдермен ынтымақтастыққа басымдық беретінін мәлімдеді. ШЫҰ-ның Душанбе 
саммитінде сөйлеген сөзінде Раиси ШЫҰ және Еуразия Экономикалық Одағы 
арқылы елдің көпжақтылық және көршілес елдермен ынтымақтастық мақсатын 
жүзеге асыратынына сенімін білдірді. Сонымен қатар, Иран президенті Қытайдың 
Еуропа мен Африкаға шығу жобасы болып табылатын «Бір белдеу, бір жол» бастамасы 
мен Ресейдің Оңтүстік Азияға шығу жобасы болып саналатын «Халықаралық 
солтүстік-оңтүстік дәлізін» тоғыстыратын ел екенін атап өтті. Басқаша айтқанда, 
Тегеран өзін Азияда дамып келе жатқан сауда және тасымал желілерінің орталығы 
ретінде көреді. 

Қорыта айтқанда, Раисидің ШЫҰ-ның Душанбе саммитіне қатысуы және 
Иранның ШЫҰ-на мүше болуы Тегеранның жаңа Азия саясатын жариялауы деуге 
болады. Әлемнің экономикалық және саяси орталығының Солтүстік Атлантикадан 
Шығыс Азияға қарай ойысуымен қатар  Иранның сыртқы саясаттағы басымдық 
берер нысаны да Шығысқа қарай ойысуда. Ирандық саясаткерлер Америка мен 
Еуропадан күдер үзгісі келмесе де, жаһандық саясаттағы өзгерістердің талабы 
басымдықты Азияға беруде. 

Иранның жаңа Азия саясатының негізінде Иран, Ауғанстан және Тәжікстанды 
қамтитын парсы тілі әлемі тұр. Ауғанстандағы жаңа жағдайды ескерер болсақ, 
Тегеран бұл жерде парсы-тәжік тілі мүмкіндігін пайдаланып қалуға тырысуда. 
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Бұл тұрғыда Раисидің ел президенті ретінде шетелге алғашқы ресми сапарын 
Тәжікстаннан бастауының да өзіндік астар-мәні бар. 

Жаңа Азия саясатының екінші тізбегін Орталық Азия аймағы құрайды. Өйткені 
бұл аймақ арқылы Иран мен Қытай өзара ынтымақтастығын дамытуда. Орталық 
Азия елдері үшін Иран бағыты теңізге шығу үшін ең қысқа жол болса, ал Тегеран 
үшін Орталық Азия – Қытайға шығатын алаң болып табылады. Сондықтан Иран 
мен Орталық Азия бір-біріне мұқтаж деуге болады. 

Иранның Азия саясатының үшінші тізбегін бүкіл ШЫҰ аймағы құрайды. Бұл 
жерде басымдық берілетін мәселе – Қытай және Ресеймен ынтымақтастықты дамыту 
болып табылады. Тегеран Мәскеу мен Бейжің арасында белгілі бір дәрежеде өзара 
сенімсіздік бар екенін біледі. Сол себепті Раиси ШЫҰ-ның Душанбе саммитінде 
Иранды Азия елдері мен аймақтарын бір-бірімен байланыстыратын ел ретінде атап 
көрсетті. 

PhD докторы Дінмұхаммед Әметбек,
Халықаралық Түркі академиясы сарапшысы   
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2021 жылдың 16-17 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Қазақстан Ре-
спубликасындағы Төтенше және Өкілетті елшісі Дастан Дюшекеев Әзербайжан елшісі 
Агалар Рагим оглы Атамогланов, Өзбекстан елшісі Саидикрам Ниязходжаев және Түр-
кия елшісі Уфук Экиджимен кездесулер өткізді.

Кездесулер барысында Д.Дүйшекеев өзінің әріптестеріне Қырғызстандағы ішкі саяси 
ахуал және алдағы маңызды саяси оқиғалар туралы ақпарат ұсынды.

Сонымен қатар, шетелдік дипломатиялық миссиялардың басшыларына Қырғызстан 
мен Қазақстан арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы туралы ха-
бардар етілді.

Сондай-ақ, тараптар Қырғызстанның жоғарыда аталған елдермен екіжақты және 
көпжақты форматтағы қарым-қатынастары мен ынтымақтастық перспективалары ту-
ралы және өзара қызығушылық тудыратын басқа да мәселелер бойынша пікір алмасты.

    ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ЕЛШІСІ ӘЗЕРБАЙЖАН,  ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ 

ТҮРКИЯ ЕЛШІЛЕРІМЕН КЕЗДЕСУЛЕР ӨТКІЗДІ
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ 

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

20 қыркүйекте Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен 
телефон арқылы сөйлесті.

Өзбек-қазақ достық қатынастарының, тату көршілік пен стратегиялық әріптес-
тіктің жай-күйі мен даму перспективалары қарастырылды.

Екі түркі елдерінің көпжоспарлы ынтымақтастығының ағымдағы жоғары қарқыны 
қанағаттанушылықпен атап өтілді. Өзара сауда мен жүк тасымалдарының көлемі 
өсуде, әуе қатынасы толық қалпына келтірілді. Экономиканың түрлі салаларында 
кооперация жобалары табысты іске асырылуда. Өңіраралық байланыстар мен 
мәдени-гуманитарлық алмасуды одан әрі арттырудың маңыздылығы атап өтілді.

Сондай-ақ Ауғанстандағы жағдайды ескере отырып, халықаралық және өңірлік 
күн тәртібінің өзекті мәселелері бойынша пікір алмасылды.
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17 қыркүйекте Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына мүше мемлекеттер Басшылары 
Кеңесінің отырысына құрметті қонақ ретінде қатысқан Түрікменстан Президенті 
Гурбангулы Бердімұхамедов Иран Ислам Республикасының Президенті Эбрахим 
Раисимен кездесті.

Әңгімелесушілер қазіргі кезеңде мемлекетаралық саяси-дипломатиялық, экономи-
калық және мәдени қатынастар тең құқықтық, өзара құрмет және тату көршілік 
қағидаттары негізінде белсенді дамып келе жатқанын қанағаттанушылықпен атап 
өтті.

Көршілес екі мемлекет басшылары бүгінде ұлттық экономикалардың даму пер-
спек тиваларын ескере отырып, сауда-экономикалық байланыстарды сапалы жаңа 
деңгейге шығару үшін жақсы жағдайлар бар екенін, сондай-ақ экспорттық-импорттық 
тауарлар номенклатурасын кеңейту үшін үлкен мүмкіндіктер ашылатынын атап 
өтті.

Президент Г.Бердімұхамедов пен Э. Раиси түрікмен-иран үкіметаралық бірлескен 
комиссиясы қызметінің екіжақты әріптестікті қарқындатудағы маңыздылығын 
ерекше атап өтті.

Кездесу аясында Түрікменстан Президенті өзінің ирандық әріптесін ағымдағы 
жылдың қазан және қараша айларында өтетін Каспий маңы мемлекеттері 
басшыларының VI саммитіне және Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымына мүше 
мемлекеттер басшыларының жоғары деңгейдегі 15-ші кездесуіне қатысуға, сондай-ақ 
өзіне ыңғайлы кез келген уақытта Түрікменстанға ресми сапармен келуге шақырды.

Кездесу соңында тараптар Түрікменстан мен Иранның мемлекеттік мүдделері мен 
әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына толығымен жауап беретін нәтижелі 
диалогты одан әрі тұрақты түрде арттыруға сенім білдірді.

ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ
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«ҮШ АҒАЙЫНДЫ – 2021» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
 ОҚУ-ЖАТТЫҒУЫНЫҢ САЛТАНАТТЫ 

ЖАБЫЛУЫ ӨТТІ

20 қыркүйекте Бакуде Әзербайжан, Түркия және Пәкістан арнайы күштерінің 
қатысуымен «Үш ағайынды-2021» халықаралық оқу-жаттығуының салтанатты 
жабылу рәсімі өтті.

Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен хабарлағандай, Арнайы мақсаттағы 
күштердің қолбасшысы, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев әскери қызметшілерді 
бірлескен оқу-жаттығудың аяқталуымен құттықтады.

Қатысушы елдердің мемлекеттік әнұрандарын орындағаннан кейін сөз сөйлеген 
Х.Мирзоев қатысушыларға: «Оқу-жаттығуларға қатысушылар қойылған міндеттерді 
табысты орындап, жоғары шеберліктерін көрсетті. Оқу-жаттығу барысында сіздер 
өз дағдыларыңызды жақсартып қана қоймай, кәсіби қызметіңізге өте пайдалы 
идеялар мен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алғандарыңызға сенімдімін. Бірлескен 
оқу-жаттығулар біздің халықтарымыздың достығының, елдеріміз арасындағы тығыз 
ынтымақтастықтың үлгісі болып табылады. Бауырлас үш елдің қатысуы, міндеттерді 
бірлесіп орындау әрқайсымызда мақтаныш сезімін тудырады».

Оқу-жаттығуға қатысушыларды қарсы алып, Түркия Республикасы Қарулы 
күштерінің арнайы мақсаттағы күштерінің қолбасшысы генерал-лейтенант Омер 
Эртугрул Эрбакан «Үш ағайынды-2021» оқу-жаттығуының сәтті аяқталғанын 
хабарлады. «Бізді байланыстырған бауырластық байланыстары бұдан былай нығая 
түседі. Үш елдің арнайы күштерінің өзара іс - қимылы, білім беру және оқу іс-
шаралары жалғасатын болады», - деп атап өтті ол.

Пәкістан Ислам Республикасы Қарулы Күштері Қауіпсіздік және терроризмге 
қарсы күрес басқармасының бастығы генерал-майор Мумтаз Хусейн: «Әзербайжан, 
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Түркия және Пәкістан бауырлас арнайы күштердің қатысуымен өткізілген бірлескен 
жаттығуларға куә болу мен үшін үлкен мәртебе және мақтаныш. Жаттығулар 
кезінде арнайы жасақтар көрсеткен кәсіби шеберлік барлық мақтауға лайық. «Үш 
ағайынды-2021» жаттығуларының мақсаттары орындалды. Мұның барлығы барлық 
қатысушылардың кәсіби деңгейінің жоғарылауына ықпал етеді».

Оқу-жаттығуларға қатысушыларға естелік сыйлықтар табыс етіліп, қызметте 
сәттілік тіледі.

«Үш ағайынды-2021» халықаралық оқу-жаттығуының жабылу салтанатының 
ресми бөлімі аяқталғаннан кейін іс-шараға қатысушыларға еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, полковник Абдулла Гурбанидің сценарийі бойынша дайындалған «Біз 
мәңгі біргеміз» атты театрландырылған концерттік бағдарлама ұсынылды.
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ӨЗБЕКСТАН АУҒАНСТАНМЕН КӨЛІК 
БАЙЛАНЫСЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ НИЕТТІ

Өзбекстан Ауғанстанмен автомобиль, теміржол көлік қатынасын қалпына 
келтіреді. Бұл туралы 20 қыркүйекте Өзбекстан Президентінің Ауғанстан жөніндегі 
арнайы өкілі Исматулла Иргашев Ташкентте өткен «Ресей мен Өзбекстан өзара 
іс-қимылдың жаңа тарихи кезеңіндегі даму мен қауіпсіздік сын-тегеуріндерінің 
алдында» конференциясында мәлімдеді.

Оның айтуынша, ауғандықтар қазір пандемия кезеңіне өте мұқтаж, бұл гуманизм 
тұрғысынан жасалады. «Ауғанстанмен шекара бір уақытта жабылды және виза беру 
басқа себептермен емес, коронавирустық пандемияға байланысты тоқтатылды», – 
деді И.Иргашев.

Арнайы өкілдің айтуынша, бүгінде бұл шектеулердің қанша уақытқа созылаты-
нын айту қиын, өйткені оларды алып тастау Ауғанстандағы санитарлық-эпидемио-
логиялық жағдайдың жақсаруына ғана емес, сонымен бірге бұл елде биліктің 
қаншалықты тез құрылатынына байланысты. 

Іс-шараны «Валдай» халықаралық пікірталас клубы мен Өзбекстан Президенті 
жанындағы стратегиялық және өңіраралық зерттеулер институты ұйымдастырды.
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2021 жылдың қыркүйек айының басынан бастап жүргізілетін жауынгерлік әзірлікті 
кенеттен тексеру шеңберінде әскерлерді Қазақстанның батыс және оңтүстік өңірлеріне 
көшіру жүзеге асырылды.

Маневрлерге жалпы саны тоғыз мың адамға дейінгі ведомствоаралық, қызметаралық 
әскерлер тобы, үш мыңға жуық қару-жарақ пен әскери техника, оның ішінде 66 ұшу 
аппараты мен сегіз кеме қатысады.

Қарулы Күштердің алыс қашықтықтарға орын ауыстыруға әзірлігін ұстап тұру қа-
жеттілігі Қазақстан аумағының ауқымдылығымен түсіндіріледі.

Әскерлерді ауыстыру әртүрлі тәсілдермен жүргізілді: әскери техникамен, теміржол 
және әуе көлігімен, сондай-ақ азаматтық авиация мүмкіндіктерін пайдаланды.

Армия және майдан авиациясының тобы жедел әуеайлақтарға және Ақтау-Жаңаөзен 
автомобиль жолының әуеайлақ учаскесіне көшірілді.

Әскери-теңіз күштерінің кемелері Каспий теңізі акваториясында орналасу пункт-
терін күзетуді және қорғауды жүзеге асырады.

Болашақта құрамалар мен бөлімдер күштер мен құралдарды іс жүзінде қолдану-
мен байланысты оқу-жауынгерлік міндеттерді орындауды жалғастырады. Әскерлердің 
іс-қимылдарының толықтығы мен сапасын Қарулы Күштердің Бас штабы бағалайды.

ҚАЗАҚСТАН ҚК ҚҰРАМАЛАРЫ МЕН 
БӨЛІКТЕРІ ЕЛДІҢ БАТЫСЫ МЕН 

ОҢТҮСТІГІНЕ КӨШІРІЛДІ
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21 қыркүйекте Өзбекстан Олий Мажлисі Сенатының Төрағасы Танзила Нарбаева 
бастаған делегация Қырғызстанға ресми сапармен барды.

Парламент жоғарғы палатасының ақпараттық қызметінің хабарлауынша, сапар 
аясында екіжақты қатынастарды, оның ішінде елдер арасындағы ынтымақтастықты 
нығайтуда парламентаралық байланысты дамыту мәселелері бойынша Қырғызстан-
ның Жокоргу Кенешінің спикері Талант Мамытовпен келіссөздер жүргізу жоспар-
ланған.

Сапар барысында аймақтық экономикалық әлеуетті нығайту үшін тұрақты қарым 
-қатынас орнатуға бағытталған «Өзбекстан мен Қырғызстан әйел кәсіпкерлерінің ди-
алогы» халықаралық бизнес -форумының жұмысына қатысу көзделіп отыр.

Онда әйелдердің экономикалық құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, кәсіпкер 
әйелдер арасындағы еларалық және өңірлік ынтымақтастықты дамыту мәселелері 
қаралады.

Делегация мүшелері «Ата-бейіт» мемориалдық кешеніне, Қырғызстанның Халық 
жазушысы Шыңғыс Айтматовтың мұражай-үйіне барып, оның қабіріне гүл шоқта-
рын қойып, басқа да іс-шараларды жоспарлап отыр.

ӨЗБЕКСТАН ОЛИЙ МАЖЛИСІ СЕНАТЫНЫҢ 
ТӨРАҒАСЫ ҚЫРҒЫЗСТАНҒА 

РЕСМИ САПАРМЕН БАРДЫ
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ҚАЗАҚСТАН ЖЕКЕ ТЕЛЕФОН
 КОДЫНА КӨШЕДІ

Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнер-
кәсібі министрлігі өзінің ұлттық халықаралық телефон кодына көшуді жоспарлап отыр.

Ресей Федерациясына бекітілген +7 телефон кодының орнына Қазақстан Халықара-
лық Электр байланысы одағының (ХЭО) электр байланысын стандарттау бюросында + 997 
резервін қойды.

Қазіргі уақытта байланыс операторларымен ҚР байланыс желілерінде жаңа халықара-
лық телефон кодына көшу жоспары пысықталды.

Сонымен қатар, МӘС регламенттеріне сәйкес РФ Байланыс Әкімшілігімен Қазақстан-
ның нөмірлеудің 7-аймағынан шығу мәселесі пысықталатын болады. ЦДИАӨМ жоспары 
бойынша Қазақстан 2023 жылдың қаңтарынан бастап жаңа ұлттық кодқа көшеді. Со-
нымен қатар, берілген сәттен бастап жаңа және ескі код 2 жыл ішінде қатар қолданыла 
алады. 2025 жылдан бастап толық көшу күтілуде.
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Қазақстан мен Әзербайжан арасында спутниктік деректер алмасу туралы келісімге 
қол қойылуы мүмкін. Бұл туралы 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының сауда 
және интеграция министрлігінде хабарлады.

Әзербайжан мен Қазақстан арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық 
жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның 17-ші отырысы аясында Тараптар 
Жерді қашықтықтан зондтаудың спутниктік деректерімен алмасу туралы келісім 
жасасу мүмкіндігін қарастыруға уағдаласты.

Сондай-ақ министрлік Қазақстан-Әзербайжан бағытында Каспий теңізінің түбін-
де талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту бойынша бірлескен жобаны іске 
асыру жалғасып жатқанын хабарлады.

Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдың тоғызыншы қыркүйегінде Әзербайжанда 
сапармен болған Қазақстанның сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов 
пен Әзербайжанның Экономика министрі Микаил Джаббаров арасында сауда ын-
тымақтастығы бойынша ведомствоаралық меморандумға қол қойылды. Осы келісім 
өзара тиімді негізде елдер арасындағы өзара сауданы нығайтуға, саудадағы кедер-
гілерді анықтауға және оларды жою жөніндегі шешімдерді іздеуге баса назар аудара 
отырып, ынтымақтастыққа ықпал ететін болады.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН АРАСЫНДА 
СПУТНИКТІК ДЕРЕКТЕР АЛМАСУ ТУРАЛЫ 

КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛУЫ МҮМКІН
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ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ «ОРТАЛЫҚ 
АЗИЯ – КАСПИЙ ӨҢІРІ» ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

АЙМАҒЫН ҚҰРУДЫ ҰСЫНДЫ

23 қыркүйекте Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов БҰҰ Бас Ас-
самблеясының 76-шы сессиясына қатысушыларға өзінің бейне хабарламасында «Ор-
талық Азия – Каспий өңірі» бейбітшілік, сенім және ынтымақтастық аймағын құруды 
ұсынды.

Түрікменстан Президенті әлем елдерін келіспеушіліктерді жеңуге және жаһандық 
деңгейдегі өткір мәселелерді шешу үшін бірігуге шақырды. Ол экология, энергетика, 
азық-түлік, кедейлік, лаңкестік мәселелері ерекше назар аударуға лайық екенін атап 
өтті.

Г. Бердімұхамедов коронавирусты тереңірек зерттеу үшін ДДҰ әдістемелік орта-
лығын құрудың маңыздылығына назар аударды.

Сондай-ақ, жаһандық сын-қатерді, атап айтқанда, Орталық Азия өңірінде шешудің 
тек қана саяси-дипломатиялық әдістерін пайдалану қажеттігіне ерекше назар аударыл-
ды. Түрікменстан Президенті «Орталық Азия – Каспий өңірі» бейбітшілік, сенім және 
ынтымақтастық аймағын құруды ұсынды.

Сонымен қатар, г.Бердімұхамедов БҰҰ-ға кіретін елдердің басшылығын осы жылдың 
желтоқсан айында Түрікменстан астанасында өтетін «Бейбітшілік пен сенім саясаты – 
халықаралық қауіпсіздіктің, тұрақтылық пен дамудың негізі» атты халықаралық кон-
ференцияға қатысуға шақырды.

Сондай-ақ, ол әлемдік қауымдастықты Арал дағдарысы туралы ұмытпауға шақыр-
ды. Тақырыптың жалғасында ол Ашхабад Арал теңізі бассейні үшін БҰҰ-ның арнайы 
бағдарламасын құруға қол жеткізуге ниетті екенін айтты.
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ҚАРАБАҚ ӨҢІРДІҢ БАРЛЫҚ ЕЛДЕРІНІҢ 
ИГІЛІГІ ҮШІН ҚАЙТА ЖАНДАНАДЫ 
– ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДЕПУТАТ ШУША 

САПАРЫНАН АЛҒАН ӘСЕРІМЕН БӨЛІСТІ

Қазақстан Парламенті Мәжілісінің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің (төменгі палата) төрағасы Айгүл Құспан Әзербайжанға өз елінің парламент-
тік делегациясының құрамында келді. Сапар аясында қазақстандық депутаттар Қара-
баққа, соның ішінде Шуша қаласына сапар жасады. А. Құспан Әзербайжанның азат 
етілген аумақтарына сапары туралы айтып берді:

«Шушаны бір сөйлеммен сипаттау мүмкін емес.
Шуша-бұл керемет ауа және табиғаттың сұлулығы: таулар, жартастар, бұлақтар…
Шуша-көптеген архитектуралық ескерткіштері бар ашық аспан астындағы мұражай. 

Біз олардың бір бөлігін ғана көре алдық: соңғы Қарабақ ханның қызы, ақын және қай-
ырымдылық жасаушы Хан гызы Хуршид Бану Натаванның сарай кешені, «Хан гызы» 
бұлағы, қалалық бекініс қабырғасы мен Гянджинский қақпасының фрагменті, Юхара 
Говхар аға мешіті.

Бұл ескерткіштердің барлығы оккупация кезінде жойылды. Бірақ Әзербайжан олар-
ды тез арада қалпына келтіретініне күмән жоқ. Қаладағы барлық 214 тарихи-сәулет 
ескерткіштері паспортталған, олардың техникалық жағдайы мен қалпына келтіру мүм-
кіндіктері зерттелуде.

Шуша – Әзербайжанның жанданған мәдени астанасы. Мұнда керемет мәдени жоба-
лар жүзеге асырылды – сурет галереясы, кілем тоқу мұражайы, фотокөрме. Тамыз ай-
ының соңында Қарабақ хандығының вазирі, ұлы ақын Вагифтің поэзия күндері өтті. 
18-24 қыркүйек аралығында қалада Узеир Гаджибейлидің музыка апталығы өтеді.
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Шуша – бұл бір үлкен құрылыс алаңы. Жұмыс жүріп жатыр, жолдар, сумен жаб-
дықтау, электр сымдары және басқа да коммуникациялар салынуда. Кеңестік көп қа-
батты үйлерді бұзу жоспарлануда. Қазірдің өзінде бірнеше қонақ үй салынды.

Шуша – халықтың қуатты патриоттық рухы. Мұны біз кездестіргендердің барлығы-
ның – құрылысшылар мен жолшылардан бастап әскери қызметкерлерге және Прези-
дент өкіліне дейінгі бақытты күлкілерінен көруге болады.

…
Мен Қарабақта, әсіресе Шушта көрген барлық нәрсе әзербайжан халқының туған 

жеріне деген орасан зор, таусылмайтын сүйіспеншілігінің дәлелі. Мен Қарабақ ай-
мақтың барлық елдерінің игілігі үшін қайта жанданатынына сенімдімін...»
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Қырғыз киносының күндері Ташкент халықаралық «Жібек жолы інжу-маржаны» 
кинофестивалі аясында өтеді, деп хабарлады 23 қыркүйекте осы іс-шараға арналған 
баспасөз конференциясы барысында.

Өзбек және қырғыз халықтарының ағартылған өкілдері Орталық Азия киносы-
ның дамуына айтарлықтай үлес қосқаны атап өтілді. Қырғыз кинематографистерінің 
көптеген көркем фильмдері өзбек көрерменінің жүрегінен орын алды. Олардың ара-
сында «Қызыл орамал», «Менің алғашқы ұстазым», «Ақ кеме», «Қызыл алма», «Қыз 
Жібек», «Қоршау» және басқа да фильмдер бар.

Қырғыз киносы күнінің ашылу салтанаты 29 қыркүйек күні Ташкенттегі Мукими 
атындағы музыкалық драма театрында өтеді.

Ташкент халықаралық кинофестиваліне Қырғыз Республикасының кинематогра-
фистер делегациясы қатысады. Қырғыз делегациясының құрамына Мұқтәлі Бекте-
налиев, Артықбай Сүйіндіков, Бақытбек Мұқыл, Гүлбара Толомушова, Насира Мәм-
бетова, Талайқан Абазова, Мирлан Әбдіхалықов, Насреддин Дабашев, Айбек Дайыр-
беков, Айтұрған Темірова және Керім Тұрапов кіреді.

«Әлемдік кино күндері» фестивалінің бағдарламасы аясында белгілі қырғыз кино-
танушысы Гүлбарат Толомушеваның және жас кинематографистердің қатысуымен 
«Қырғыз киносының даңқты жолына 80 жыл» тақырыбында мастер-класс өтеді.

30 қыркүйекте қырғыз қонақтары «Central Asian Cinema» киноконференциясына 
қатысады, ал 1-2 қазанда Мукими атындағы музыкалық-драма театрында «Эдемге 
жол», «Құрманджан датқа», «Әкенің өсиеті», «Көл» фильмдері ұсынылады. 2 қа-
занда Қырғыз кинематографистері Қашқадария облысына барады. Кино сүйер қа-
уыммен шығармашылық кездесу «Шахрисабз» кинотеатрында өтеді. Мұнда қырғыз 
режиссерлерінің «Құрманджан датқа» және «Жалаң аяқ жүгіруші» фильмдері көр-
сетіледі.

2 қазанда Қырғыз кинематографистері Ташкентке оралады. Қонақтар XIII Таш-
кент халықаралық кинофестивалінің жабылу салтанатына қатысады.

ТАШКЕНТТЕ «ҚЫРҒЫЗ КИНОСЫНЫҢ 
КҮНДЕРІ» ӨТЕДІ
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ОА ЕЛДЕРІ МЕН АҚШ АРАСЫНДА 
«С5+1» ФОРМАТЫ АЯСЫНДА

 КЕЗДЕСУ ӨТТІ

2021 жылдың 22 қыркүйегінде БҰҰ Бас Ассамблеясының 76-сессиясы алаңында 
«C5+1» форматында Орталық Азия елдері мен АҚШ Сыртқы істер министрлерінің вир-
туалды кездесуі өтті.

АҚШ Мемлекеттік хатшысы және Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан 
және Өзбекстан Сыртқы істер министрлері «C5+1» өңірлік дипломатиялық платформа-
сының ерекше маңыздылығын растап, оның 2021 жылғы ауған мәселесін, COVID-19, 
экономикалық байланыстар мен климаттық дағдарысты үйлестіру жөніндегі сындарлы 
келіссөздерге жәрдемдесудегі пайдасын атап өтті.

Түрікменстанның Сыртқы істер министрі Р.Мередов осы форматтағы тұрақты кезде-
сулердің маңыздылығын атап өтіп, бұл формат өңірлік және халықаралық күн тәртібін-
дегі өзекті мәселелерді кеңінен талқылауға және шұғыл шаралар қабылдауға мүмкіндік 
беретінін атап өтті.

ОА елдері мен АҚШ бизнес-құрылымдарының белсенді өзара іс-қимылы үшін арнайы 
платформа құру идеясы айтылды. Осы форматтағы елдердің экономика, сауда, инвести-
циялар және көлік үйлесімділігі саласындағы әлеуетін нығайту мен кеңейтудің маңыз-
дылығы атап өтілді.

Министрлер сондай-ақ Ауғанстандағы гуманитарлық дағдарысты жеңілдетуге бағыт-
талған күш-жігерді тығыз шоғырландыруды жақтады.

Сонымен қатар, Орталық Азия елдері мен АҚШ-тың саяси, сауда-экономикалық 
және гуманитарлық салалардағы өзара іс-қимылының негізгі бағыттары талқыланды. 
Осы тұрғыда, климаттың өзгеруімен және экологиялық проблемалармен күрес, өңірдің 
көлік-транзиттік әлеуетін дамыту тиімді әріптестіктің басым бағыттары арасында ай-
тылды.
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Түрікменстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу қарсаңында Түрікмен-
станның Бакудегі Елшілігінің қолдауымен 22 қыркүйекте Махтумкули атындағы 
Түрікмен мемлекеттік университеті мен Баку мемлекеттік университеті арасында 
«Түрікменстан мен Әзербайжан – екіжақты серіктестіктің стратегиялық сипаты» 
тақырыбында телекөпір ұйымдастырылды.

Екі университет ректорларының, профессорлары мен студенттерінің, Түрікмен-
стан мен Әзербайжанның дипломатиялық миссиялары басшыларының, сондай-ақ 
арнайы шақырылған сарапшылардың қатысуымен өткен телекөпір барысында мем-
лекетаралық ынтымақтастық мәселелері, бауырлас екі ел арасындағы өнімді серік-
тестікті одан әрі дамытудың басым бағыттары талқыланды. Қатысушылар ғылы-
ми-техникалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту мәселелері-
не, сондай-ақ университетаралық байланыстардың перспективалық бағыттарына 
ерекше назар аударды.

Қатысушылар алдағы уақытта жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақта-
стықты дамыту үшін кең мүмкіндіктер ашатын осындай кездесулерді өткізудің 
орындылығы мен маңыздылығын атап өтті.

Телекөпір Махтумкули атындағы Түрікмен мемлекеттік университеті мен Баку 
мемлекеттік университеті арасындағы ынтымақтастық туралы Хаттаманы жүзеге 
асыру аясында ұйымдастырылды.

ТҮРІКМЕНСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН 
ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМДАСТЫҒЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ 

ТЕЛЕКӨПІРГЕ ҚОСЫЛДЫ
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БАКУДЕ ТҮРІКМЕНСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 
30 ЖЫЛДЫҒЫ АТАП ӨТІЛЕДІ

24 қыркүйек күні сағат 18: 25-те Әзербайжанның Mədəniyyət TV телеарнасында 
Түрікменстанның мемлекеттік тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мерекелік кон-
церт көрсетілді.

Концерттік бағдарламаға академиялық және халық өнерін көрсететін Түрікменстан-
ның танымал әртістерінің қойылымдары, хореографиялық ұжымдар мен фольклорлық 
ансамбльдердің түрлі қойылымдары енген.

Жұма күні кешке телеарна көрермендері Түрікменстанның белгілі мәдениет және 
өнер қайраткерлерінің өнерін тамашалауға және түрікмен халқының бай өзіндік мәде-
ниетін сезінуге бірегей мүмкіндік алды.



Сілтеме:
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