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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕЗДЕСУІ ӨТТІ 

 

 
 

2019 жылдың 29 қарашасында Ташкент қаласында Орталық Азия мемлекеттері 
басшыларының Консультативтік кездесуі өтті. Оған Қырғыз Республикасының, Тәжікстан 
Республикасының, Түрікменстанның, Өзбекстан Республикасының Президенттері және 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қатысты. 
  Орталық Азия халықтарын ғасырларға созылған бауырластық, тарихтарының, рухани және 
мәдени құндылықтардың ортақтығы, мінез-құлық ұқсастықтары біріктіреді. Басқаша 
айтқанда, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан қашанда іргелес өмір 
сүрді, бір-бірлерін қолдады. Ортақ тарих біріктіретін біздің халықтарымыздың қалыпты дамуы 
мен жарқын болашағын бір-бірлерінен бөліп қарау мүмкін емес.  
Орталық Азия мемлекеттері басшылары саммитінің негізгі шаралары қарашаның 29-ы күні 
Көксарайдағы резиденцияда өтті. Өзбекстан Республикасының Президенті Шавқат Мирзиёев 
саммит қонақтарымен екіжақты кездесулер өткізген соң Орталық Азия мемлекеттері 
басшыларының шағын құрамдағы Консультативтік кездесуі болды.  
 Кездесуге қатысушылар төмендегі өзекті мәселелерді талқылады: 

- ауылшаруашылық машиналарын құрастыру, автомобиль құрастыру, 
электротехникалық, текстильдік өнеркәсіптегі, аграрлық сектордағы ынтымақтастық; 

- өңірдегі транспорт қатынастары мен транзиттік әлеуетті күшейту; 
- өңірдің ұзақ мерзімдік мүдделерін ескере отырып, энергетика саласындағы 

ынтымақтастықты кеңейту; 
- Орталық Азия елдерінің қуатты туристік әлеуетін пайдалану; 
- жалпы ұзақ мерзімді мүдделер негізінде су пайдалану мәселелерін шешудің келісілген 

тетіктерін әзірлеу. 
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Бұлардан өзге кездесу барысында тараптар Орталық Азия елдеріндегі өңірлер деңгейіндегі 
белсенді пікір алмасулар мен байланыстарды қолдап отыруға, сондай ақ ғылым, білім, туризм, 
мәдениет және спорт салалары бойынша бірлескен шараларды жиі өткізіп тұруға келісті. 
Саммит қорытындысы бойынша Ортақ мәлімдеме қабылданды және консультативтік 
кездесулерді әзірлеу мен өткізудің Регламенті мақұлданды. 
Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың ұсынысы бойынша мемлекет 
басшылары Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты бірауыздан 
Орталық Азия мемлекеттері басшылары Консультативтік кездесулерінің құрметті төрағасы 
етіп сайлады. Жемісті келіссөздерден кейін Орталық Азия мемлекеттері басшылары Көксарай 
резиденциясындағы Құрметті қонақтар аллеясына ағаш отырғызды.  
Осы күннің екінші жартысында мемлекет басшылары Ислам Каримов атындағы Ғылыми-
ағарту мемориалдық кешеніне барып, Өзбекстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. 
Орталық Азия мемлекеттері басшыларының келесі Консультативтік кездесуі 2020 жылы 
Қырғызстанда өтеді. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ҚЫРҒЫЗСТАНҒА МЕМЛЕКЕТТІК САПАРЫ 

 

 
 
27 қарашада Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз 
Республикасының Президенті Сооранбай Жээнбековтың шақыртуымен Қырғызстанға 
мемлекеттік сапар жасады. 
Кездесу барысында екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамыту және 
Қазақстан аумағында қырғыз инвесторлары мен кәсіпкерлеріне, сондай ақ Қырғызстанда 
қазақстандықтарға ыңғайлы жағдай жасау сияқты көптеген маңызды мәселелер талқыланды. 
Шекара мәселелеріндегі ынтымақтастыққа тоқтала келе Қ.Тоқаев шекарада эксторттық-
импорттық операциялардың тиімділігін арттыру үшін логистикалық орталықтар құруды 
ұсынды.  
Сондай ақ трансшекаралық өзендер ресурстарын бірлесе пайдалану мәселелері де қаралды. 
«Шу мен Талас өзендері бассейні бойынша Қазақстан мен Қырғызстанның өзара іс-
қимылдары бүгінде әлемнің көптеген елдері үшін жақсы мысал бола алады. Су шаруашылығы 
мемлекетаралық нысандарын пайдалану жөніндегі бірлескен комиссия бар»,-деді Қ.Тоқаев. 
Қазақстан жыл сайын осы нысандарды пайдалану мен жөндеу жұмыстарын үлестік 
қаржыландыруға қатысып келеді. 
Тараптар екі ел арасындағы студенттерді бюджеттік оқытудың арнайы бағдарламасын құру 
мүмкіндіктерін де талқылады. Екі елдің мәдениет күндерін өткізіп отыру туралы уағдаласты.  
 Қазақстан мен Қырғызстан Президенттері шағын құраммен келіссөздер өткізді және екі елдің 
Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты. «Біз бірқатар маңызды мәселелерді 
талқыладық. Келіссөздер қорытындысы бойынша көптеген маңызды құжаттарға қол 
қойылды» - деді С.Жээнбеков.  
 Бауырлас екі ел басшыларының кездесуі нәтижесінде төмендегідей құжаттарға қол қойылды: 

• Қазақстан Республикасы Президенті мен Қырғыз Республикасы Президентінің 
бірлескен декларациясы; 

• Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықтың 
2020-2022 жылдарға арналған кешенді бағдарламасы; 

• Жоғары Мемлекетаралық Кеңестің шешімдер жиынтығы; 
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• Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметі арасындағы көші-
қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісім; 

• Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметі арасындағы 
«Қарасу – автожол» және «Ақ тілек – автожол» өткізу пункттері арасында жаңа көпір 
салу және қазіргі көпірді қайта жөндеу жөніндегі бірлескен іс-қимыл туралы келісім; 

• Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қырғыз Республикасы 
Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік қызметі арасындағы 
экономикалық және қаржылық қылмыстарға қарсы күрес саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім; 

• Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі мен Қырғыз Республикасының 
Қарулы Күштерінің Бас штабы арасындағы екі елдің әскери аэродромдарында әскери 
әуе кемелерін қабылдау, аэродромдық-техникалық қамтамасыз ету және күзету туралы 
келісім; 

• Қазақстан мен Қырғызстанның Денсаулық сақтау министрліктерінің арасындағы 
денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім; 

• Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі мен Қырғыз 
Республикасының Үкіметі жанындағы Экологиялық және техникалық қауіпсіздік 
жөніндегі мемлекеттік инспекциясы арасындағы ынтымақтастық пен өзара түсіністік 
туралы меморандум; 

• Екі ел аумағында инвестициялық жобаларды ілгерілету және іске асыру жөніндегі 
бірлескен қызмет туралы келісім. 

Қазақстан Президенті Қырғызстан Президентімен жасалған келіссөздерге 
қанағаттанғанын білдіріп, ыстық ықыласпен қарсы алғаны және кездесуді тамаша 
ұйымдастырғаны үшін алғыс айтты. 
Қ.Тоқаев С.Жээнбековты 2020 жылы Қазақстанға келіп кетуге шақырды. Мемлекеттік 
сапар барысында Қазақстан мен Қырғызстан Президенттері Бішкектегі «Ата бейіт» 
Ұлттық тарихи-мемориалдық кешеніне барып, 1916 жылғы қайғылы оқиға кезінде қаза 
болғандарға орнатылған ескерткішке гүл шоғын қойды. Сондай ақ Шыңғыс Айтматовтың 
қабіріне барып, рухына тағзым етті. 
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      ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ГЕРМАНИЯҒА САПАРЫ  

 

 
 
5 желтоқсанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға ресми сапармен 
барып, Канцлер Ангел Меркель және Президент Франк-Вальтер Штайнмайермен келіссөздер 
жүргізді. Бұл кездесу екіжақты қатынастарды нығайтуға және стратегиялық экономикалық 
серіктестік орнатудың болашағын талқылауға арналды. Сондай-ақ, білім, ғылым және 
мәдениет салаларындағы өзара ынтымақтастық мәселелері қаралды. 
Президенттің Берлинге сапары бағдарламасы неміс бизнес өкілдерімен бірқатар 
кездесулермен жалғасты. Атап айтқанда «CLAAS Group» қадағалау кеңесінің төрағасы Катрин 
Клаас-Мюльхойзермен әңгімелесу барысында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыру мәселелері талқыланды. Бүгінгі таңда «CLAAS Group» Қазақстанда ауылшаруашылық 
техникаларын сататын және сервистік қызметін қамтамасыз ететін «CT Agro» 
дистрибьюторлық желісімен ұсынылған. 
Linde AG атқарушы вице-президенті Кристиан Брух Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның 
Қазақстандағы қызметі және болашақтағы жоспарлары туралы хабарлады. К. Брух 2013 жылы 
компаниясы «Арселор Миттал Теміртау» АҚ базасында осы жобаға шамамен 95 миллион еуро 
инвестициялай отырып, техникалық газ өндіруді бастағанын айтты. 
«Schaeffler Group» компаниясының бас директоры Клаус Розенфельдпен кездесуде өзара 
ынтымақтастықтың болашағы қарастырылды. Автомобиль құрастыру, өнеркәсіп және 
ғарышкерлерге арналған жиынтықтарды шығаруға мамандандырылған серіктестік басшысы 
Қазақстан Президентіне оның өндірістік және инвестициялық мүмкіндіктері туралы айтып 
берді. «Siemens Healthineers» компаниясының бас директоры Бернд Монтаг Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа мемлекеттік-жекеменшік серіктестік қағидаларына негізделген онкологиялық 
орталық салу жобасын ұсынды. 



Turkic weekly #152   International Turkic academy 

6 
 

 
 
Екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа қатысты Қ.Тоқаев Қазақстан Германияны 
инвестициялау тұрғысынан өзінің басты стратегиялық серіктесі етуге ниетті екенін айтты. 
Сонымен қатар, Германияға сапары барысында Қазақстан Президенті Украинаның жағдайы 
туралы мәлімдеме жасады. Қ.Тоқаев осы елдің шығысындағы жағдайды реттеу Норманд 
форматында жүргізілуі керек деп атап өтті. Ол сондай-ақ Қазақстан бітімгершілік әрекет етуге 
және мәселені шешуге арналған алаң ұсынуға дайын екенін атап өтті. 
- Біздің Тұңғыш Президентіміз Қазақстан аумағында бітімгершілік әрекеттерді ұсынуға өзінің 
ізгі ниетін білдірді, бірақ біз, әрине, Украина мәселелерін ең алдымен Норманд форматында 
шешу керек деп санаймыз. ... Біз украин халқына жанашырмыз, бұл халық бейбіт гүлденген 
өмірге лайық деп санаймыз», - деді Қ.Тоқаев. 
Қазақстан Президентінің Германияға ресми сапары Қазақстан мен Еуропалық Одақтың ірі 
мемлекеті арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың дамуына жаңа серпін береді деп сенуге 
толық негіз бар. 
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ТҮРКИЯ МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН  

TANAP ГАЗ ҚҰБЫРЫН ІСКЕ ҚОСТЫ 
 

 
 
 30 қарашада Түркияның Эдирне қаласында Трансанатолий газ құбырының ( TANAP ) ресми 
ашылуы өтті.  
Түркия мен Әзербайжан Президенттері Реджеп Тайип Эрдоған мен Ильхам Әлиев 
әзербайжан газын Еуропаға жеткізетін газ магистралі жұмысының салтанатты түрде тұсауын 
кесті. Ердоған бұл құбырды «Оңтүстік газ дәлізіне» кіретін екі елдің ұзақ жылдарғы 
достығының символы деді. 
«Бірінші кезекте газ құбыры Анкара мен Баку арасындағы тарихи достықтың символы болып 
табылады. Бұл өңірдегі бейбітшілікті нығайтуға арналған жоба. ...Әзербайжан газы Еуропаға 
20 провинция, 67 аудан және 600 ауыл үстінен өту арқылы тартылады. TANAP-тың арқасында 
Әзербайжаннан Түркия мен Еуропаға жеткізілетін 16 миллиард текшеметр газдың 10 
миллиарды Еуропаға, 6 миллиарды Түркияға жеткізіледі»,- деді Р.Т.Ердоған. Оның сөзі 
бойынша бұл жоба – Түркияның бейбіт ұстанымдарының көрнекті үлгісі. 
«2012 жылдың маусымынан бүгіге дейін бұл жобаны жүзеге асыру үшін біз орасан күш-жігер 
жұмсадық. Біз TANAP құрылысын көптеген кедергілерге, өңірдегі қолайсыз жағдайларға, 
қарулы қақтығыстарға қарамастан жоспарға сәйкес мерзімде аяқтадық»,- деді Р.Т.Ердоған. 
Әзербайжан лидері өзінің түрік әріптесімен толық келісе отырып, осынау оқиғаның тек Баку 
мен Анкара ғана емес, көршілес елдерде өмір сүріп жатқан сан мыңдаған тұрғындар үшін де 
аса маңыздылығын атап өтті.  
Атап айтқанда И.Әлиев былай деді: «TANAP елдер арасындағы көпір болды, 
ынтымақтастыққа, жұмыс орындарын ашуға және жаңа ұзақ мерзімді келісімдерге ұйытқы 
болмақ. Біздің жобаларға тек энергия тасымалдау ретінде ғана қарамау керек. Олардың басқа 
да энергетикалық жобаларға жол ашатынын ұмытпауға тиіспіз. 
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IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ҚЫРҒЫЗ  
ЗИЯЛЫЛАР ФОРУМЫ ӨТТІ 

 
26 қарашада Бішкекте Халықаралық Түркі академиясының ұйымдастыруымен «Берік 
бауырластық қатынастар» атты IV Халықаралық қазақ-қырғыз зиялылар форумы өтті. 
Отырысқа Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Мәулен Әшімбаев, 
Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі, Қырғызстан Президентінің 
кеңесшісі Сұлтан Раев, Қырғызстанның Білім және ғылым министрі Қаныбек Исақов, 
Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі 
Қайрат Нұрпейісов, мемлекет және қоғам қайраткерлері, екі елдің көрнекті ғалымдары, 
академиктер, ғылыми-зерттеу институттарының басшылары, зиялы қауым өкілдері мен 
журналистер қатысты. 
И.Арабаева атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің бас ғимаратында өткен атаулы 
форум қазақ және қырғыз халықтарының бауырластық қатынастарына арналды. 
Кездесу барысында қазақ және қырғыз зиялыларының өкілдері жалпыадамзаттың 
құндылықтары негізінде бауырлас елдердің ынтымақтастығына оң баға берді. Сондай-ақ, 
түркі әлеміндегі және жаһандық мәдени қатынастардағы әдебиет, өнер мен ғылымның 
сабақтастығы мен маңызы жөнінде пікірлерін алмасты. 
Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Мәулен Әшімбаев зиялы қауым өкілдері 
елдер арасындағы достықты нығайтуға үлкен үлес қосқан болса, бүгінде бауырлас 
мемлекеттер арасындағы тығыз келісімге Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
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Елбасы Н.Назарбаевтың бастамасы бойынша қол қойылған мәңгілік достық туралы келісім 
ықпал ететіндігін атап өтті. Сонымен қатар М.Әшімбаев бауырлас елдердің зиялы қауымдары 
арасындағы ынтымақтастық дәстүрлері мен мәдени қатынастардың маңыздылығы туралы 
айтты. Бұл әсіресе жастарға білім беру үшін аса маңызды. 
Аталған форум аясында Халықаралық Түркі академиясы басып шығарған үш жаңа кітаптың 
тұсаукесері болды. Бұл О.Қараевтың «Шағатай халқы». Хайду мемлекеті. «Моғолстан»,  
қырғыз халқының тарихи өлеңі «Эр Эшим» алғаш рет қазақ тіліне аударылды, сонымен қатар                       
З.К. Курманованың «Алаш» партиясының қырғыз филиалы: құрылуы, белсенділік, тағдыр» 
атты кітаптары еді. 
Кездесу соңында форум делегаттары Чон-Таш ауылында салынған өткен ғасырдың 30-шы 
жылдарындағы қуғын-сүргін құрбандарына арналған Ата Бейіт мемориалдық кешеніне гүл 
шоқтарын қойды. 
Айта кету керек, қазақ және қырғыз зиялыларының алғашқы кездесуі 2018 жылы сәуірде Нұр-
Сұлтан қаласында Халықаралық Түркі академиясының бастамасымен өткен болатын. Екі ел 
арасындағы ынтымақтастыққа ерекше әсер еткен шара сол жылдың қазан айында Ош 
қаласында жалғасын тапты. 
Бұдан басқа ағымдағы жылдың маусым айында Жетісу өңірінде, Талдықорған қаласында 
«Манас» жыры мен көрнекті ғалым Шоқан Уәлихановты еске алуға арналған үшінші форум 
өткен болатын. 
Бішкектегі екі бауырлас ел арасындағы тығыз қарым-қатынасқа арналған төртінші кездесу 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына 
ресми сапары қарсаңында өткізілгендігін атап айту керек. 
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2020 ЖЫЛЫ ХИВА  
«ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ МӘДЕНИ АСТАНАСЫ» АТАНДЫ   

 
Өзбектердің Хива қаласы 2020 жылы «Түркі әлемінің мәдени астанасы» болып жарияланды. 
Бұл туралы шешім 1 желтоқсанда Халықаралық Түркі мәдениеті ұйымының (ТҮРКСОЙ) Ош 
қаласында (Қырғызстан) өткен тұрақты кеңесінің 37-ші отырысында қабылданды. 
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев өткен жылдың қыркүйегінде Чолпон-Атада өткен 
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің алтыншы саммитінде Хиваны «Түркі 
әлемінің мәдени астанасы» ретінде ұсынуға бастама жасаған болатын.   
«Хива – ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұра тізіміне енген таңғажайып тарихи қала, 
ондағы әр тас пен бағанада ата-бабаларымыздың мәдениетінің байлығы мен өнерінің жоғары 
бағаланғаны туралы айтылады – деді, ТҮРКСОЙ-дың бас хатшысы Дүйсен Қасейінов. – 
Ұйым қызметінің аясында біз «Ашық аспан астындағы мұражай» жобасын бүкіл әлемге 
кеңінен танымал етіп, оны нағыз орталыққа айналдырмақпыз». 
ТҮРКСОЙ-дың түрлі қалаларды Түркі әлемінің мәдени астаналары деп жариялау дәстүрі 
2012 жылы қаланды. Бұл мәртебені алған алғашқы қала Қазақстанның астанасы Астана болды 
(Нұр-Сұлтан). 2013 жылы эстафета түрік Ескішехіріне өтті. 2014 жылдың мәдени астанасы 
болып Қазан (Татарстан, РФ) таңдалды. 2015 жылы Әзербайжанның Шеки қаласынан 
эстафета қабылдаған түрікменнің Мары қаласы болды. 2017 жылы Қазақстандағы Түркістан 
бұл атаққа ие болды, 2018 жылы – Түркиядағы Кастамон. Өткен жылы Ош қаласы 
(Қырғызстан) «Түркі әлемінің мәдени астанасы» болды. 
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ТҮРКІМЕНСТАННЫҢ «АҚ БҰҒДАЙ »  
ҰЛТТЫҚ МУЗЕЙІНЕ ЖАҢА ЖӘДІГЕРЛЕР БЕРІЛДІ 

 
3 желтоқсанда Түркіменстанның «Ақ Бұғдай» ұлттық музейінде 2019 жылы елдердің тарихи 
және мәдени ескерткіштерінде жүргізілген маусымдық археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде табылған артефактілерді тапсырудың салтанатты рәсімі өтті. 
Бүгінгі таңда «Ақ Бұғдай» Түркіменстан ұлттық музейінде Алтын-Деп, Улуг-Деп, Намазга-
Деп, Абиверд бекінісі және басқа да көне ескерткіштерден табылған 200-ден астам артефакт 
бар. 
Музейге белгілі ойшыл, ұлы ақсақал, барлық сопылардың сұлтаны, қасиетті «Мана Баба» 
деген атпен танымал болған Абу-Сейт Абыл-шаш Мехнейдің кесенесінен табылған 90-нан 
астам күміс дирхамы берілді. Музей стендтері әртүрлі өрнектермен безендірілген 29 түрлі 
қыш бұйымдарымен, оның ішінде тас шамшырақтар және қола әшекейлерімен 
толықтырылды. 
Түркіменстанның «Ақ Бұғдай» ұлттық музейі – әлемдегі жалғыз ақ бидай музей болып 
табылады. Мұнда Түркімен халқының бай тарихын айғақтайтын экспонаттар жинақталған 
және мұқият сақталған. 
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