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9-10 қазанда Ресей, Әзербайжан және Армения СІМ басшылары Мәскеуде кездесу  
өткізіп, кеңес қорытындысы бойынша бірлескен құжат қабылдады.

Декларация мәтінінде Ресей президенті Владимир Путиннің үндеуіне жауап ретінде 
және Ресей президенті Владимир Путиннің, Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев пен 
Армения премьер-министрі Никол Пашинянның келісімдеріне сәйкес тараптар келесі 
қадамдар туралы келіскендігі айтылған:

1. 2020 жылғы 10 қазанда 12 сағат 00 минуттан бастап әскери тұтқындарды және 
басқа да ұсталушы адамдар мен қаза тапқандардың денелерін делдалдық арқылы және 
Халықаралық Қызыл Крест комитетінің өлшемдеріне сәйкес гуманитарлық мақсатта  
алмасу үшін қақтығысты тоқтату туралы хабарланады.

2. Қақтығысты тоқтатудың нақты параметрлері қосымша келісіледі.
3. Әзербайжан Республикасы мен Армения Республикасы ЕҚЫҰ-ның Минск тобының 

тең төрағаларының делдалдығы арқылы реттеудің базалық қағидаттары негізінде бейбіт 
реттеуге жедел қол жеткізу мақсатында субстантивтік келіссөздерге кіріседі.

4. Тараптар келіссөздер процесі форматының өзгермейтіндігін растайды.
Әзербайжанның басты жетістігі Таулы Қарабақ мәселесінде бұрынғы «статус- 

квоның» түбегейлі өзгеруі деп айтуға болады.
Енді Әзербайжанға қол жеткізген әскери жеңісті дипломатиялық тұрғыда түпкілікті 

бекітуге тура келеді.

ҚАРАБАҚТАҒЫ ҚАҚТЫҒЫС ТОҚТАТЫЛДЫ:
ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ ЖЕТІСТІГІ
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9 қазанда Қазақстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Түркіменстан және Өз-
бекстан Республикасы Президенттерінің Қырғыз Республикасындағы оқиғалар туралы 
бірлескен мәлімдемесі қабылданды. Қабылданған мәлімдемеде: 

«Бауырлас Қырғызстанда болып жатқан оқиғалар бізді қатты алаңдатады.
Біз көпғасырлық достық, тату көршілік, ортақ мәдени және рухани құндылықтар-

мен байланыстыратын жақын көршілер ретінде Қырғызстан халқын осы күрделі күндері  
елдегі бейбітшілікті сақтау және тұрақтылықты қалпына келтіру үшін өздеріне тән дана-
лық танытуға шақырамыз.

Қырғызстанның барлық саяси партиялары мен қоғамдық топтары Конституция мен 
ұлттық заңнаманы міндетті түрде сақтай отырып, туындаған мәселелерді шешу үшін бей-
бітшілік пен тыныштықты қамтамасыз етуге қажетті күш-жігер жұмсайтынына сенім 
білдіреміз. Қырғызстанның өркендеуі аймақтық қауіпсіздік пен бүкіл Орталық Азияның 
тұрақты дамуының маңызды факторы болып табылады.

Біздің елдеріміздің өткені бір және болашағы ортақ. Орталық Азия халықтары бола-
шақ ұрпақтың игілігі үшін берік бейбітшілікке, келісімге және жасампаздыққа ұмтылу-
мен тарихи түрде біріктірілген. Ортақ мақсаттарды бөлісе отырып, біздің мемлекеттеріміз 
сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-коммуникациялық, мәдени-гуманитарлық 
байланыстарды, шекара және аймақаралық өзара іс-қимылды кеңейту үшін аймақтық 
ынтымақтастықты белсенді түрде нығайтуда.

Орталық Азия ынтымақтастығын одан әрі нығайту жолымен ілгерілей отырып, біз 
Қырғызстан халқын бірлікке, бейбітке, тәуелсіз даму мен өркендеуге ұмтылуда әрдайым 
қолдайтын боламыз».

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ ҚЫРҒЫЗСТАН БОЙЫНША 

БІРЛЕСКЕН МӘЛІМДЕМЕСІ
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

7 қазанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан 
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевпен телефон арқылы сөйлесті. Екі 
түркі мемлекеттерінің басшылары көпғасырлық достық пен тату көршіліктің берік 
байланыстарына, сенім мен стратегиялық әріптестік қағидаттарына негізделген екіжақты 
қарым-қатынастардың жай-күйі мен одан әрі даму перспективаларын талқылады.

Қ.Тоқаев пен Ш. Мирзиеев коронавирустың таралу салдарын тезірек еңсеру мақсатында 
екі ел үкіметтері деңгейіндегі өзара іс-қимылдың және белсенді алмасудың жоғары 
деңгейін қанағаттанушылықпен атап өтті.

Әңгіме барысында тауар айналымын арттыруға, бизнес пен өңірлер деңгейінде 
кооперацияны кеңейтуге, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға 
бағытталған бірлескен жобаларды ілгерілетуге ерекше назар аударылды.

Мемлекет басшылары өңірдегі оқиғалардың дамуы жөнінде пікір алмасты. Өзбекстан 
мен Қазақстан президенттері Қырғызстан конституциясы мен заңнамасының нормаларына 
сәйкес Қырғызстандағы жағдайдың тез арада тұрақтанатынына сенім білдірді.

Қ. Тоқаев Қазақстан бауырлас Қырғызстанмен одақтастық қарым-қатынас пен 
стратегиялық серіктестікті нығайтудың аса маңызды екенін атап өтті.
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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАТАРҒА БАРДЫ

7 қазанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Қатардың 
астанасы Дохаға жұмыс сапарымен келді.Түрік көшбасшысын Қатардың Қорғаныс 
министрі Халид бин Мұхаммед әл-Атия, Дохадағы Түркия елшісі Мехмет Мұстафа Гексу 
және басқа да уәкілетті адамдар қарсы алды. 

Сапар барысында Түркия Президентімен бірге Қазына және қаржы министрі Берат 
Албайрак, Жастар және спорт министрі Мехмет Касапоглу, Ұлттық қорғаныс министрі 
Хулуси Акар, Ұлттық барлау қызметінің басшысы Хакан Фидан, Президент Әкімшілігінің 
байланыс кеңсесінің басшысы Фахреттин Алтун және Президенттің баспасөз хатшысы 
Ибрагим Калин болды.

Р.Т. Ердоған Қатар әмірі шейх Тамим бен Хамад ас-Сани мырзамен кездесті.
Кездесу барысында екі мемлекет басшылары екі ел арасындағы ынтымақтастықты 

дамыту жолдарын талқылады, сондай-ақ аймақтық және халықаралық күн тәртібіндегі 
өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ТҮРКІМЕНСТАН 
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ӨҢІРЛІК ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ 

8 қазанда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев Түркіменстан 
Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу 
барысында екі туыс елдің көшбасшылары екіжақты күн тәртібін жан-жақты қарастырды, 
сондай-ақ халықаралық саясат пен өңірлік өзара іс-қимыл мәселелері бойынша пікір 
алмасты.

Коронавирустық инфекцияның жаһандық таралу салдарына тиімді қарсы тұру 
мақсатында практикалық ынтымақтастық жобаларын, ең алдымен сауда, өнеркәсіптік 
кооперация, энергетика, транзит, ауыл шаруашылығы және басқа да негізгі салаларда 
ілгерілету қажеттігіне ерекше назар аударылды.

Осы тұрғыда өткен айда екі елдің сыртқы саяси ведомстволарының басшылары өткізген 
саяси ақыл-кеңестерінің жемісті нәтижелері оң бағаланды. Әңгіме барысында Өзбекстан 
мен Түркіменстан Президенттері өткен жылдың қараша айында Ташкентте өткен Орталық 
Азия мемлекеттері басшыларының кезекті консультативтік кездесуінің қорытындылары 
бойынша қабылданған шешімдер мен қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалу 
барысын талқылады. Жүйелі және тұрақты сипатқа ие болып отырған осы маңызды 
формат шеңберіндегі жемісті диалог қанағаттанушылықпен атап өтілді.

Өңір елдерінің көпжақты өзара іс-қимылының басымдықтары ретінде қауіпсіздік, 
экономика, инновациялар, көлік, туризм, ғылым, білім және мәдениет аталды. Екі 
түркі мемлекетінің басшылары Қырғыз Республикасындағы оқиғалардың дамуына жеке 
тоқталды. Қырғызстан Конституциясына сәйкес бұл елдегі жағдайды тез арада қалыпқа 
келтіру қажеттілігі атап өтілді.

Сондай-ақ, жоғары деңгейдегі алдағы іс-шаралар кестесі қаралды. Әңгіме дәстүрлі 
жылы, сындарлы және достық атмосферада өтті.
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ТҮРКІМЕНСТАН, АУҒАНСТАН ЖӘНЕ АҚШ-ТЫҢ 
 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

БОЙЫНША КЕЛІССӨЗДЕРІ ӨТТІ

8 қазанда Түркіменстан Сыртқы істер министрі Рашид Мередов, АҚШ Мемлекеттік 
хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Дэвид Хейл және Ауғанстан Ислам 
Республикасы Сыртқы істер министрінің міндетін атқарушы Мохаммад Ханиф Атмардың 
қатысуымен Түркіменстан-Ауғанстан-АҚШ форматындағы бірінші бейнеконференция 
кездесуі өтті. 

Кездесу барысында тараптар саяси, сауда-экономикалық және гуманитарлық 
сипаттағы бірқатар маңызды мәселелерді талқылады.

Тараптар Түркіменстан бастамашылық еткен үшжақты диалог шеңберіндегі осы 
бастапқы кездесу өңірлік күн тәртібінің түбегейлі мәселелерін, атап айтқанда Ауғанстанға 
жәрдем көрсетуді одан әрі талқылау және шешу үшін маңызды серпін беруге тиіс деген 
пікірге келді.

Кездесудің негізгі тақырыптарының бірі көп жылғы қарулы қақтығысты тоқтатуға 
және өңірде бейбітшілік орнатуға бағытталған ауғанаралық келіссөздерді ілгерілету 
болды. Осыған байланысты Түркіменстанның көршілес елде бейбітшілік пен 
тұрақтылыққа қол жеткізу үшін тек саяси және дипломатиялық тетіктерді пайдалануды 
жақтайтын берік ұстанымы атап өтілді.

Кездесу барысында тараптар көлік-транзиттік және отын-энергетикалық дәліздерді 
дамыту мәселелерін де қарастырды. Сондай-ақ, лазурит дәлізін (Lapis-Lazuli) тиімді 
пайдалану бойынша ынтымақтастық талқыланды. Тараптар ТАПИ және ТАП сияқты 
энергетикалық жобаларды қоса алғанда, инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп іске 
асыру мүмкіндіктерін талқылады.

Келіссөздер қорытындысы бойынша Тараптар бірлескен мәлімдеме қабылдады.


