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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Tacikistan'a yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde
Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sirojiddin Mukhriddin ile görüştü. Kırgız Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı basın servisine atıfta bulunan GBNewse göre, toplantı dar ve genişletilmiş bir
formatta yapıldı.
Konuşmanın başında Kazakbayev, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki iç siyasi durumun gelişimi hakkında
kısaca bilgi verdi.
İki ülkenin dışişleri kurumlarının başkanları, Kırgız-Tacik ikili ilişkilerinin çok çeşitli güncel
konularını, siyasi, ticari-ekonomik, su-enerji ve kültürel-insani alanlarda iş birliğinin daha da
geliştirilmesi olasılıklarını tartıştılar.
Kazakbayev ve Mukhriddin, bir sonraki 17. toplantının 2021 yılında Bişkek'te yapılması planlanan
Kırgız-Tacik Hükümetlerarası İkili Sorunları Kapsamlı İnceleme Komisyonu çerçevesinde tarafların
çalışmalarını yoğunlaştırmaya karar verdiler.
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Tacikistan'da bir İş Konseyi ve sınır bölgeleri topraklarında ortak girişimler oluşturma meselesini
çözmek için anlaşmalara vardılar.
Eyaletler arasında ulaştırma iş birliğini geliştirmek için Mukhriddin, yakın gelecekte iki ülkenin
havacılık departmanlarının temsilcileri arasında çevrimiçi istişareler düzenlemeyi önerdi.
Kırgızistan ve Tacikistan devlet heyetlerinin çalışma gruplarının Kırgız-Tacik devlet sınırının düzenli
ve kalıcı olarak sınırlandırılması sürecini hızlandırmak için toplantılarına devam etmenin önemini
özellikle vurguladılar. Bu bağlamda, sınır bölgelerinde istikrarı sağlamanın yanı sıra sınır
sorunlarının sadece barışçıl yollarla çözülmesi ve güven artırıcı tedbirlere ilişkin ikili belgelerin
imzalanması gerektiğini belirttiler.
Kırgız-Tacik ikili ticaretinin düşük göstergeleri ile bağlantılı olarak, kaçakçılığı ve gölge ticareti
engellemek için acil ve gerçek tedbirlerin ele alınmasının uygunluğu vurgulandı.
Kazakbayev'in inisiyatifiyle, ziyaret sırasında varılan anlaşmaları uygulamak amacıyla, taraflar kısa

sürede ikili güncel konuları ele almak için adım adım tedbirler (Yol Haritası) geliştirmeyi kabul
ettiler.
Taraflar, Kırgızistan ve Tacikistan arasında karşılıklı yarar sağlayan yüksek iş birliğinin, Kırgız ve
Tacik halkları arasındaki geleneksel ve asırlık dostluk temelinde verimli bir şekilde gelişmeye
devam edeceğine olan güvenlerini ifade ettiler.
Görüşmelerin ardından Kırgız Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları arasında
2021-2022 dönemi için İş birliği Programı imzalandı.
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