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ТҮРКПА-НЫҢ ЖАҢА
КЕҢСЕСІНІҢ АШЫЛУЫ
2016 жылдың соңында желтоқсанның 22-сінде Баку қаласында ТүркПА-ның жаңа
әкімшілік кеңсесі ашылды.
Әзербайжан Республикасы Милли Мәжлисінің Төрағасы Оқтай Асадов, Қазақс
тан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы - ТүркПА Іс басындағы Төрағасы
Нұрлан Нығматулин, Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің Төрағасы Чыныбай
Тұрсынбеков және Түркия Республикасы Ұлы ұлттық мәжілісінің Төрағасы Исмаил
Каһраман ашылу салтанатына қатысты.
Әзербайжан Президенті Илһам Әлиев мәртебелі спикерлерді қабылдады.

Ассамблея Кеңесі Әзербайжан Республикасының Президенті Илһам Әлиевті,
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевты, Қырғыз Рес
публикасының Президенті Алмазбек Атамбаевты және Түркия Республикасының
Президенті Режеп Тайып Ердоғанды ТүркПА-ның «Еңбегі үшін» медалімен марапат
тау жөнінде шешім қабылдады.
ТүркПА хатшылығының жаңа кеңсесі Баку қаласы Бинәгәди ауданының Ә.Рәжәблі
және С.Ахундов көшелерінің қиылысында орналасқан. Әзербайжан үкіметі Баку қа
ласының ортасынан арнайы жер бөліп, ғимараттың салынуы мен оның жабдықта
луын толықтай қаржыландырды.
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Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы (ТүркПА) Түркітілдес мемлекеттердің
ынтымақтастығы кеңесіне (Түркі кеңесі) мүше елдер арасындағы әрекеттестіктің 
парламенттік өлшемі. ТүркПА-ның мақсаты – Түркі кеңесі аясында қабылданған
шешімдер мен қадамдарға заңнамалық және басқадай қолдай көрсету.
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Н.Нығматулин Бакуде ТүркПА-ның
жаңа офисінің ашылуында сөз сөйледі
Мәжіліс Спикері Нұрлан Нығматулин ТүркПА-ның жаңа әкімшілік кеңсесінің
ашылу салтанатына қатысты. Онда Мәжіліс Төрағасы сөз алып, Әзербайжан
Республикасының Президенті Илһам Гейдар оғлы Әлиевке Баку қаласының төрінен
бой көтерген бірегей ғимарат үшін ТүркПА-ның Іс басындағы төрағасы ретінде ұйым
мүшелері атынан шынайы алғыс сезімін білдірді. Мәжіліс Спикерінің айтуынша, осы
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маңызды оқиға ТүркПА-елдерінің тәуелсіздік алғанына 25 жыл толған өте маңызды
кезеңде өтіп отыр.
Сонымен бірге 1920 жылы Шығыс халықтарының тұңғыш съезі және биыл 90 жыл
дығын атап өткен тұңғыш түркологиялық съезд осы қалада өткенін еске алған Н.Нығ
матулин тарихи оқиғалар тоғысқан Бакуде бауырлас елдердің бас штаб-пәтерінің ор
наласуы айрықша маңызды екенін атап өтті. Өз сөзінде:
-Біз Әзербайжанда ТүркПА Хатшылығының жаңа офисін аштық. Ол Елбасымыз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев негізін қалаған ТүркПА-ның жаңа белеске шығуының
нақты көрсеткіші. Бұл Президентіміздің осы ұйымды құру жөніндегі идеясының ма
ңыздылығын тағы да көрсетті. Сондықтан, алдағы уақытта ТүркПА елдері, соның
ішінде, заң шығарушы органдар арасындағы әріптестік бұрынғыдан да тереңдей тү
сетін болады, -деді.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮРКПА-ДАҒЫ ТӨРАҒАЛЫҒЫ
Қазақстан өзінің төрағалық міндетіне 2015 жылғы желтоқсанның 3-4-нде өткен
ТүркПА алтыншы пленарлы сессиясы кезінде кірісті. Қазақстан Республикасы Парла
ментінің Мәжілісі ТүркПА төрағалығының алдағы мерзімге арналған жоспарын жа
риялады.
Алтыншы пленарлы сессияның бағдарламасы бірнеше шараны қамтыды. Деле
гаттар мен мәртебелі қонақтар Халықаралық түркі академиясы ұйымдастырған «Ұлы
даладағы мемлекеттілік пен парламентаризм» атты халықаралық конференцияға қа
тысып, «Мәңгітастың» ғылыми жаңғыруының куәсі болды. Түркітілдес елдердің пар
ламенттік ассамблеясының (ТүркПА) 6-ншы пленарлық сессиясының аясында «Мәңгі
тастың» ғылыми жаңғыруының ашылуы түркі дүниесінің әлеуметтік және ғылыми
өміріндегі елеулі оқиға болды. Тасқа 60-қа жуық ежелгі түркі тайпаларының таңбасы
қашалған.
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Қазақстанның ТүркПА-дағы төрағалығы үш мүше елдің – Әзербайжан, Қазақстан
және Қырғызстан тәуелсіздіктерінің 25-жылдық мерейтойы аясында өтті және төрағалық
ТүркПА-ның халықаралық парламенттік құрылымдар арасында көрнекті бола түсуіне
одан әрі үлес қосты. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі –
ТүркПА Іс басындағы төрағалығы 2016 жылдың 26-27 қыркүйегінде Астанада Ғылым, ин
новация және технология бойынша Азия парламентаралық форумын өткізді.
Осы мәртебелі жиында сөйлеген Мәжіліс Төрағасы Нұрлан Нығматулин форумның
Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында өтіп жатқанының символи
калық мәні барлығын тілге тиек ете келе, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
тәуелсіздіктің алғашқы күнінен Азия елдерімен, оның ішінде ислам дүниесі мемлекет
терімен ынтымақтастыққа ерекше көңіл бөлгенін айтты.
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінің Төрағасы – ТүркПА Іс басындағы
Төрағасы Нұрлан Нығматулин 2016 жылғы қазанның 20-сы мен 27-сі аралығында Женева
қаласында өткен Парламентаралық одақтың 135-інші ассамблеясында сөз сөйледі. Н.Нығ
матулин адам хақтары мен негізгі бостандықтарды құрметтеу бейбітшілік пен әл-ауқат
тың елеулі факторы екенін және олардың барлық мемлекеттер мен халықтар арасындағы
достық қатынастар мен әрекеттестікті дамытуда маңызды рөл ойнайтынын айтты.
Ортақ пікір алмасу барысында Мәжіліс Спикері: - Осы жылы Қазақстан тәуелсіздігінің
25 жылдығы тойланады. Қысқа мерзімде біздің еліміз Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен жүргізілген саяси, әлеуметтік-экономикалық ре
формалардың арқасында орасан табыстарға қол жеткізді. Сонымен қатар, жалпыға бір
дей сайлау хақы кепілдігі, гендерлік теңдік және адам құқығын қорғау салаларында айтар
лықтай жұмыстар атқарылды, - деді.
ТүркПА 2016 жылдың 16 шілдесінде Түркияда болған елдің заңды үкіметін тайдыр
мақ болған қарулы әрекеттен кейін Түркия халқы мен үкіметіне толық қолдау көрсетті.
ТүркПА Анкарада 1 қыркүйекте өткен Демократия және ынтымақ саммитіне қатысқан ірі
халықаралық парламенттік ұйымдардың бірі болды. Осы басқосуда қабылданған мәлім
демеде елдің демократиялық жолмен сайланған үкіметін құлатпақ әрекетке үзілді-кесілді
сөгіс беріліп, Түркияның өзінің демократиялық құндылықтарын қорғамақ ұмтылыстары
на толық қолдау білдірілген.
ТүркПА, сондай-ақ, Баку қаласында қазанның 31-інде өткен «Халық даусы – әділет
жеңісі» атты халықаралық конференцияны ұйымдастырушылардың бірі болды. Іс-шара
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да Түркиядағы заңды үкіметті тайдырмақ болған әрекет қатты айыпталып, елдегі демок
ратияға бір ауыздан қолдау білдірілді.
ТүркПА Баку мемлекеттік университеті, Бакудегі Қазақстан елшілігі және Халықара
лық түркі академиясымен бірлесе отырып 2015 жылдың 22 желтоқсанында Қазақ ханды
ғының 550 жылдығы мен ұлы қазақ ойшылы Абайдың 170 жылдық мерейтойына орайлас
тыра халықаралық конференция ұйымдастырды.
Әзербайжан Милли Мәжлисі ТүркПА аясында және Түркі мәдениеті мен мирасы
қорымен бірлесе отырып қарашаның 24-інде ТүркПА-ға мүше елдер тәуелсіздіктерінің
25-жылдығына арналған халықаралық конференция өткізді.
Қарашаның 28-інде Астанада Қазақстан Парламенті Мәжілісі – ТүркПА төрағалығы
Қазақстан тәуелсіздігінің 25-жылдық мерейтойына арналған халықаралық конференция
өткізді. Форум жұмысына Беларусь, Бельгия, Иран, Италия, Қазақстан, Қытай, Қырғызс
тан, Латвия, Польша, Ресей, АҚШ, Түркия, Финляндия, Германия және Швеция елдерінің
парламенттік өкілдері мен сарапшылары қатысты.
ТүркПА Іс басындағы Төрағасы Н. Нығматулиннің пікірінше, тәуелсіздіктің ақ таңы
атқан шақта халық өзінің шынайы таңдауын жасады, Нұрсұлтан Назарбаевты Ел Прези
денті ретінде таңдай отырып, тағдырлы шешім қабылдады.
ТүркПА Ахмет Ясауи халықаралық қазақ-түрік университетінің аясында қазанның
6-сында өткен “Түркі елдері тәуелсіздіктерінің 25-інші жылында» атты халықаралық сим
позиумның және маусымның 1-3-і аралығында Түркияның Азия стратегиялық зерттеулер
орталығы аясында өткен 5-інші дүние түркі форумының ұйымдастырушыларының бірі
болды.
Мүше елдердің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ТүркПА-ға мүше депутаттар мен
бас хатшының мақалалары бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланды. Мү
ше елдерің жоғары оқу орындарында бас хатшының лекциялары өтті.
ТүркПА Кранс Монтана Форум Брюссель қаласында 19-21 қазанда өткізген «Ішкі және
жаһандық қауіпсіздік форумының» демеушілерінің бірі болды және онда бас хатшы Ас
самблеяға мүше үш елдің тәуелсіздігінің 25-жылдығына көңіл бұра сөз сөйледі. ТүркПА
мен Кранс Монтана Форум екіжақты әріптестікті кеңейту ниетімен Өзара түсіністік мемо
рандумына қол қойды.
ТүркПА Баку мемлекеттік университетінің ұлы қазақ ойшылы әрі ақыны Абайдың
таңдамалы шығармаларын басуына демеу болды.

12

info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Қазақстан төрағалығы мүше парламенттер арасындағы әрекетестіктің одан әрі ке
ңеюіне қомақты үлес қосты. Атап айтқанда, 2016 жылдың 26 мамырында экономика мә
селелерімен айналысатын парламенттік комитеттердің тұңғыш бірлескен жиналысы өтті,
ал қыркүйектің 27-сінде әлеуметтік мәселелермен айналысатын парламенттік комитет
тердің 3-інші бірлескен отырысы болды.
ТүркПА басқа елдердегі түркітілдес қауымдармен байланыстарын жалғастырды.
ТүркПА Европа қазақ қауымына қазақтың намысы үшін айқасқан Зуқа батырдың 150жылдық мерейтойын атап өтуде демеу болды.
ТүркПА комиссияларының жиналыстары 2016 жылы өтті. Оларда тыңдалған баян
дамалар мен ұсыныстар Ассамблеяның жетінші сессиясының қабылдануына ұсыныла
тын болады.
Кибернетикалық қылмысқа (киберқылмыс) бірлесе қарсы тұру және осы саладағы
ұлттық заңнамаларды жетілдіру мәселесі ТүркПА-ның Анкара қаласында 17-18 мамырда
өткен Құқықтық істер және халықаралық қатынастар комиссиясының кезекті бесінші жи
налысында талқыланды. Іс-шараға комиссия төрағасы, Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің
депутаты, Түркия-Қазақстан парламенттік достық тобының жетекшісі Халүк Ипек төра
ғалық етті. Жиналыс кезінде, сондай-ақ, ТүркПА қаржы ережелері жобасы мен ТүркПАның «Еңбегі үшін» медалінің ереже жобасы талқыланды.
ТүркПА Әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық мәселелер комиссиясының кезекті
бесінші жиналысы 2016 жылдың 24 мамырында Астана қаласында Қазақстан Парламенті
Мәжілісінің ұйымдастыруымен өтті. Жиын барысында «Апат және дағдарысқа күрес жағ
дайында ТүркПА елдерінің ынтымақтастығы» атты баяндама мен тиісті ұсыныстар талқы
ланды. Іс-шараға осы комиссияның төрағасы, Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің
депутаты Садық Шер-Нияз төрағалық етті.
24 қарашада Бакуде өткен ТүркПА-ның Қоршаған орта және табиғи ресурстар
комиссиясының екінші жиналысында жаһандық климаттың өзгеруінің себептері мен
оның тигізетін ықтимал салдары талқыланды. Жиынды Әзербайжан Республикасы
Милли Мәжлисінің депутаты, ТүркПА Қоршаған орта және табиғи ресурстар комис
сиясының төрағасы Әһлиман Әмирасланов жүргізді. Іс-шара барысында Климаттың
өзгеруі бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы конвенциясының (the United Nations Frame
work Convention on Climate Change (UNFCCC)) орындалуына қатысты ауқымды пікір
алмасу болды. ТүркПА Қоршаған орта және табиғи ресурстар комиссиясының келесі
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жиналысы алдағы жылы Астанада ЭКСПО-2017 көрмесі аясында өтетін болады.
ТүркПА жұмысының аясында «Құрманжан жатқа» атты жаңадан шыққан белгілі
қырғыз кинофильмінің таныстырылымы өтті. Сондай-ақ, аты дүниеге мәшһүр көне
түрік шайыры Юнус Емре (1238-1321 жж өмір сүрген) өлеңдерінің қазақ тілінде шық
қан жинағы (аударған проф. Нұршат Жұмаділова) мен «Қазақ және түрік тілдерінің са
лыстырмалы қалыпты грамматикасы» атты академиялық оқулықтың (авторлары: Баян
Жүнісова мен Нуруллаһ Ташделен) таныстырылымдары ұйымдастырылды.
ТүркПА мүше елдердегі сайлаулар мен референдумдарды бақылау міндетін жал
ғастырды. ТүркПА сайлау бақылау миссиясы Қазақстанда 2016 жылдың 20 наурызында
өткізілген кезектен тыс парламент сайлауын, қыркүйектің 26-сында конституциялық
өзгерістер бойынша Әзербайжанда өткізілген жалпыхалықтық референдумды және
желтоқсанның 11-інде конституциялық өзгерістер бойынша Қырғызстанда өткізілген
жалпыхалықтық референдумды бақылады.
ТүркПА Түркі кеңесі, ТүркСОЙ, Халықаралық түркі академиясы және Түркі мәде
ниеті мен мирасы қоры сынды түркітілдес елдердің ынтымақтастығы институттарымен
әрекеттестікті жалғастырды.
ТүркПА-да бақылаушы мәртебесі бар Венгрия Республикасы Ұлттық ассамблеясы
мен де байланыстар беки түсуде. ТүркПА делегациясы Венгрияның Бугац қаласында
11-14 тамызда өткен Ғұн-түркі халықтарының құрылтайына қатысты.
ТүркПА Парламентаралық одақ, Ислам ынтымақтастығы парламенттік одағы,
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі, ЕҚЫҰ (ОБСЕ) ПА және ЕҚЫҰ,
ТМД ПАА, Қара теңіз экономикалық одағы ПА және басқа ұйымдардың іс-шаралары
на шақырылды.
2016 жылғы Желтоқсанның 12-13-інде Алматыда Біріккен Ұлттар Ұйымының Орта
лық Азиядағы превентивті дипломатия бойынша аймақтық орталығының ұйымдасты
руымен өткен «Превентивті дипломатиядағы парламентарийлердің рөлі» атты семи
нарға қатысқан бас хатшы осы жиынның бір сессиясына модератор болды.
Қазақстан төрағалығы мүше елдер арасындағы экономика, мәдениет және
әлеуметтік салалардағы әрекеттестіктің тереңдеуіне, сондай-ақ, парламенттік тәжі
рибемен кеңінен алмасу және елдер арасында озық іс үлгілерімен бөлісу шаруасына
айтарлықтай үлес қосты. Төрағалық тындырған іс ТүркПА жұмысы мазмұнының түр
леніп, оның концептуальді дамуына серпін берді.
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Қазақстанның қарыштап дамуы
Елбасы ойларынан нәр алды –
ТүркПА Іс басындағы Төрағасы
Астана, 28 қараша, Мәжіліс үйі. Мәжіліс Төрағасы Нұрлан Нығматулин Астана
да «Тәуелсіздіктің 25-жылдығы: Нәтижелер. Жетістіктер. Келешек көкжиегі» халықа
ралық конференциясында құттықтау сөз сөйледі.
Өз сөзінде Мәжіліс Төрағасы біздің еліміздің қалыптасуы мен дамуы жолында
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың теңдессіз рөліне тоқталды.
- Біз 25 жылдың ішінде барлық қиындықты жеңіп, дамыған 50 елдің қатарына
кірдік. Бұл шынында тарихи жеңіс. Бұл Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының, батыл қадамдарының, тарихи шешім
дерінің жеңісі. Сондықтан, 25 жылдық биік белестер – еліміз үшін, халқымыз үшін
жарқын болашаққа жол ашып отыр,-деді Нұрлан Нығматулин.
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Мәжіліс Төрағасы атап өткен
дей,

Елбасының

басшылығымен

жеткен бұл мерейтой ел тарихында
ерекше кезең. Қазіргі уақытта әлем
алдында Қазақстанның өз беделі,
абыройы, биік мәртебесі бар.
Н. Нығматулиннің пікірінше,
тәуелсіздіктің ақ таңы атқан шақ
та халық өзінің шынайы таңдауын
жасады.

Нұрсұлтан

Назарбаевты

Ел Президенті ретінде таңдай оты
рып, тағдырлы шешім қабылдады.
Сол уақыттан бастап, Елбасы мем
лекетіміздің қарқынды дамуының,
Қазақстанның гүлденуінің кепіліне
айналды.
Маңызды халықаралық жиынның ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісі мен ҚР Сыртқы істер министрлігі. Форум жұмысына Беларусь,
Бельгия, Иран, Италия, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Латвия, Польша, Ресей, АҚШ,
Түркия, Финляндия, Германия және Швеция елдерінің парламенттік өкілдері мен
сарапшылары қатысуда. Шара үш сессияны қамтыды. Олар: «Қазақстандағы негізгі
саяси және экономикалық реформалардың қорытындылары», «Қазақстан әлемдік
саясатта», «Қазақстан: Келешек көкжиегі».
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ТүркПА Іс басындағы Төрағасы Парламентаралық
одақтың 135-ші Ассамблеясында сөз сөйледі
Мәжіліс Төрағасы Нұр
лан

Нығматулин

Женевада

2016 жылдың 20-27 қазанында
өтіп жатқан Парламентара
лық Одақтың 135-ші Ассамб
леясына қатысты.
Ортақ пікір алмасу бары
сында Мәжіліс Спикері: - Осы
жылыҚазақстантәуелсіздігінің
25 жылдығы тойланады. Қысқа
мерзімде біздің еліміз Тұңғыш
Президентіміз Нұрсұлтан Әбі
шұлы Назарбаевтың басшы
лығымен жүргізілген саяси,
әлеуметтік-экономикалық реформалардың арқасында орасан табыстарға қол жеткізді.
Сонымен қатар, жалпыға бірдей сайлау хақы кепілдігі, гендерлік теңдік және адам құ
қығын қорғау салаларында айтарлықтай жұмыстар атқарылды, - деді.
Мәжіліс Спикері атап өткендей, Қазақстанда адам құқығын қорғау бағытында қар
қынды даму жолына түскен ұлттық жүйе қалыптасқан. Оның маңызды элементтерінің
бірі – ҚР Президенті жанындағы адам хақы жөніндегі комиссия.
Нұрлан Нығматулиннің айтуынша соңғы жылдары Қазақстанда ұлттық заңнаманы
жетілдіру жолында бірқатар маңызды реформалар қолға алынды, ол біздің еліміздің
демократия процестері мен адам хақын қамтамасыз етуге деген шынайы бейімділігін
көрсетеді.
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ТүркПА төрағалығы Ғылым, инновация және
технология бойынша Азия парламентаралық
форумын өткізді
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі (қазіргі ТүркПА төрағалығы) 2016
жылдың 26-27 қыркүйегінде Астанада Ғылым, инновация және технология бойынша
Азия парламентаралық форумын өткізді. 20 елден келген парламентарийлер мен экс
перттер, сондай-ақ, бірқатар халықаралық ұйымның өкілдері ғылым, инновация жә
не технологияға қатысты өзекті мәселелерді, оның ішінде оларды заңнамалық қамдау
ісін, талқылады. Жоғары деңгейдегі мәртебелі басқосуды Қазақстан Парламентінің
Мәжілісі Ислами білім, ғылым және мәдениет ұйымымен (ISESCO) және Ислами да
му банкімен бірлесе отырып ұйымдастырды.
Мәртебелі меймандарғы жылы лебізін білдіре отырып, Мәжіліс Төрағасы Нұр
лан Нығматулин Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, одан әрі да
мытуда Парламенттерге жүктелетін жауапкершілік жүгінің өте жоғары екенін айт
ты. Астанада алғаш рет ұйымдастырылып отырған екі күндік жиынның мемлекеттер
әріптестігін күшейтуге, бірлесіп табысты жұмыс жасауға жаңа серпін беретінін алға
тартқан Мәжіліс Спикері өзара тәжірибе алмасып, іскерлік байланысты нығайту қа
жеттілігіне тоқталды.
Қазақстан

Прези

денті Нұрсұлтан Назар
баев белгілеп берген бес
институционалдық
форманы

ре

орындаудың

«100 нақты қадам» Ұлт
Жоспары аясында жү
зеге асырылып жатқан
инновациялық жобалар
ды және оларды заңдық
тұрғыдан
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ету мәселелерін сөз еткен Н. Нығматулин: - Осы Ұлт жоспарында көрсетілгендей,
біздің елде инновация саясаты экономикалық дамудың, бәсекеге қабілетті қоғам құ
рудың негізгі бағыты болып табылады. Бұл жолда біздің еліміз индустриялық-инно
вациялық дамудың алғашқы бес жылдығын табысты орындады. Қазіргі уақытта бұл
бағдарламаның екінші кезеңі тиімді жүргізілуде, -деді.
Форум қатысушылары әсіресе, жасыл экономика тақырыбына ерекше назар
аударды. Осы орайда Астанада өтетін «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі әңгіме
өзегіне айналады. Бүгінгі күні әлемнің көптеген елдері осы көрмеге қатысуға ниет
білдіріп, өз ұсыныстарын жолдауда. Мәжіліс Төрағасы «Болашақ энергиясы – Жасыл
экономика» мәселелері келешек тұрақты өсудің негізгі бағытына айналғанын, бүкіл
әлем дамудың жаңа және экологиялық таза жолдарын таңдап отырғанын, «ЭКСПО2017» көрмесінде жүзден астам мемлекет, өздерінің ғылыми-техникалық, иннова
циялық жетістіктерін көрсетуге мүмкіндік алатынын айта келіп, ИСЕСКО ұйымына
мүше барлық елдерді осы көрмеге белсене қатысуға шақырды.
Мәжіліс Төрағасы 2017 жылы Қазақстанда Ислам ынтымақтастығы ұйымының
ғылым және технология бойынша саммитінің өтпекші екенін хабарлады.
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«Ұлы даладағы мемлекеттілік және
парламентаризм» конференциясы өтті
2015 жылғы 3 желтоқсанда Түркі ака
демиясы халықаралық ұйымы мен Қа
зақстан Парламенті Мәжілісінің ұйым
дастыруымен Астанадағы Бейбітшілік
және Келісім сарайында «Ұлы даладағы
мемлекеттілік және парламентаризм»
тақырыбында халықаралық конферен
ция өтті.
Алқалы жиынға ТүркПА-ға мүше
мемлекеттер (Әзербайжан, Қазақстан,
Қырғызстан, Түркия) Парламент төрағалары, атап айтқанда, Қазақстан Республи
касы Парламент Мәжілісінің Төрағасы Қабиболла Жақыпов, Әзербайжан Милли
Мәжлисінің Төрағасы Октай Асадов және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова қатысты. Сонымен қатар, жиынға Түркия Респуб
ликасы Ұлы Ұлттық Мәжілісі Төрағасының орынбасары Ахмет Айдын, Венгрия Пар
ламентінің вице-спикері Марта Матраи және Халықаралық ұйымдардың басшыла
ры, елшілер мен көрнекті ғалымдар, зиялы қауым өкілдері қатысты.
Халықаралық конференцияны Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің
Төрағасы Қабиболла Жақыпов құттықтау сөзімен ашты.
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Бакуде Қазақ хандығының 550 жылдығы мен
Абайдың 170 жылдығына арналған халықаралық
конференция өтті

Баку Мемлекеттік университетінде 2015 жылдың 22 желтоқсанында Қазақ ханды
ғының 550 жылдығы мен қазақтың ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың 170
жылдығына арналған халықаралық конференция болып өтті.
Шараны Қазақстанның Әзербайжандағы Елшілігі ұйымдастырып, оған Түркі ака
демиясы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті және ТүркПА демеу көрсетті.
Конференция спикерлері мен қонақтарының арасында Қазақстан Республикасы
ның Әзербайжандағы Елшісі Бейбіт Исабаев, қазақтың мемлекеттік және қоғамдық
қайраткері, халық ақыны, жазушы Олжас Сүлейменов, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ рек
торы Ғалымқайыр Мұтанов, Баку мемлекеттік университетінің ректоры Абел Мәһәррә
мов, Түркі кеңесінің Бас хатшысы Рәміл Ғасанов, ТүркПА Бас хатшысы Жандос Асанов,
Халықаралық түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі, Түркі мәдениеті жә
не мұрасы қорының президенті Гүнай Әфәндиева, Әзербайжан Республикасы Милли
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Мәжлисінің депутаттары, Бакуде тіркелген түркітілдес және еуропалық елдердің дипло
матиялық миссияларының басшылары мен өкілдері, сондай-ақ Қазақстан, Әзербайжан,
Қырғызстан, Өзбекстан және басқа да елдердің ғылым қайраткерлері болды.
Шара барысында әзербайжандық жұртшылықтың, сондай-ақ шетелдік қонақ
тардың назарына Қазақ хандығы және қазақ мемлекеттілігінің құрылуы мен қалыпта
суының тарихы мен аспектілері, ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы ұсынылды.

Бұдан басқа, Елші Б.Исабаев құттықтау сөзінде әзербайжан тілінде басып шыға
рылған «Қазақ хандығы: бастауы, дәстүрлері мен мұрасы» жинағын таныстырды.
Конференцияның соңында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен БМУ-нің арасында
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылып, естелік медальдар табысталды,
Қазақ хандығы туралы деректі фильм көрсетілді, сондай-ақ әл-Фараби атындағы Қа
зҰУ шығармашылық көркемөнерпаздар ұжымының өнер көрсетуі өтті.
Өз кезегінде, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған шаралардан кейін Ба
ку мемлекеттік университетінде қазақтың ұлы ақыны мен ойшылы Абай Құнанбаев
тың 170 жылдығына арналған дөңгелек үстел ұйымдастырылды.
Конференцияда сөз сөйлеген ТүркПА бас хатшысы Ж.Асанов ұлы Абай мұра
сын, сондай-ақ, Низами Гәнджәви, Нәсими, Физули сынды әзербайжанның даныш
пан ойшылдарының еңбектерін қазақ тілінен тікелей әзербайжаншаға не әзербайжан
тілінен қазақшаға көркемдігін, реңкін жоғалтпай аудару мәселелеріне көңіл бөлі ке
ректігін баса айтты.
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Конияда түркітілдес елдердегі шөлейттенумен
күрес жөніндегі семинар өтті
Түркітілдес елдердегі шөлейттенумен күрес жөніндегі семинар 2016 жылдың 7-8
сәуірінде Түркияның Кония қаласында Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің және Түр
кияның халықаралық ынтымақтастық және даму агенттігінің (TIKA) жәрдемімен өтті.
Іс-шараның негізгі мақсаты ТүркПА-ға мүше елдерде шөлейттенумен күреске қатыс
ты хабардарлықты арттыру болды және семинар 2015 жылдың 2 сәуірінде Анкарада
өткен ТүркПА Қоршаған орта және табиғи ресурстар комиссиясының алғашқы жи
налысында қабылданған жұмыс жоспарына сай ұйымдастырылды.
Семинарға Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия парламенттері экс
перттері мен Түркияның Орман шаруашылығы мен су істері министрлігінің, Азықтүлік, ауыл және мал шаруашылығы министрлігінің, Кония Селжүк университеті
мен Кония топырақ, су және шөлейттенумен күрес институтының өкілдері қатысты.
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Семинардың бірінші сессиясы барысында оған қатысушылар ТүркПА-ға мүше
елдерде шөлейттенуге қатысты мәселелердің қазіргі кездегі жай-күйі жайлы баянда
малар жасады. Іс-шараның екінші сессиясы кезінде мүше елдердегі шөлейттенумен
күресте қандай жұмыстардың атқарылып жатқаны тілге тиек болды. Төрт ел өкілдері
аталған салада тиісті заңнаманы заман талабына сай жетілдіріп отыру үшін өзара
әрекеттестіктерін жалғастыра түсуге келісті.
Семинарға қатысушылар іс-шараның қорытынды есебін талқылап, қабылдады,
енді аталған құжат Баку қаласында сәуірдің 19-ында өтетін ТүркПА Қоршаған орта жә
не табиғи ресурстар комиссиясының екінші жиналысында таныстырылатын болады.
Іс-шара 8 сәуірде Кониядан 90 шақырым жердегі Қарапынар (Қарабұлақ) кентін
де орналасқан Кония топырақ, су және шөлейттенумен күрес институтында жалғас
ты. Институт басшысы ғылым докторы Дурмуш Әли Чаркыжы шөлейттенумен күрес
төңірегінде тындырылып жатқан шаруалар жөнінде видеотаныстырылым жасады.
Ал Кония Селжүк университеті Ауыл шаруашылығы және агрономия факультеті де
канының орынбасары, ғылым докторы Рамазан Ажар эрозияға ұшыраған жайылым
дарды онда бұталар отырғызу арқылы жақсарту тақырыбына қатысты көлемді баян
дама жасап, көптеген қызықты мысалдар келтірді.
Семинарға қатысушылар, сондай-ақ, шөлейттенуден қорғалған алқаптарға ба
рып, көшет отырғызу және топырақ жамылғысын жетілдіру жұмыстарымен таныс
ты. Іс-шараға қатысқан әрбір адам семинарды еске қалдыру үшін естелік ағаш кө
шетін отырғызды.
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ТүркПА
депутаттары
экономикалық
әрекеттестік
мәселелерін
талқылады
ТүркПА-ға мүше парламенттердің экономикалық даму, қаржы, ауыл шаруашы
лығы және басқа да экономикалық істермен айналысатын комитеттер/комиссиялар
мүшелері және де белді қазақстандық зерттеу орталықтарының эксперттері қазіргі
ТүркПА төрағалығы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мамырдың 2526-сында Астанада өтіп жатқан Астана экономикалық форумының аясында ұйымдас
тырған «Ұлы жібек жолы: түркітілдес елдердің рөлі мен келешек мүмкіндіктері» атты
конференцияда бас қосты.
Қатысушыларға Қазақстан Парламенті Мәжілісінің Халықаралық істер, қорға
ныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев қошамет сөзін сөйлеп,
қазіргі кезде дүние жүзінде бой көрсетіп отырған созылмалы экономикалық және
қаржы дағдарысының салдарын жеңілдету үшін ТүркПА-ға мүше елдерге өзара эко
номикалық іс-қимылды тереңдете түсудің маңызды екенін айтты.
Жиынға Мәжіліс депутаты Серік Сейдуманов төрағалық етті және оған қатысу
шылар ұлттық экономикаларды диверсификациялау, мүше елдерде жүзеге асқан
бірқатар трансұлттық жобаларды ескере отырып, елдердің транспорт-транзит по
тенциалының ұтымды жақтарын оңтайлы пайдалану мәселелеріне қатысты ауқым
ды пікір алмасты.
ТүркПА депутаттары Астана экономикалық форумының түрлі сессияларына қа
тысуда.
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Бесінші дүниежүзілік түркі форумы

Бесінші дүниежүзілік түркі форумы 2016 жылғы маусымның 1-і мен 3-і аралығын
да Стамбұл қаласында Түркия азия стратегиялық зерттеулер орталығының ұйымдас
тыруымен (Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM)) өтуде және оған түрлі
түркітілдес және басқа да елдерден келген белгілі ғалымдар, дипломаттар мен қоғам
қайраткерлері қатысуда. ТүркПА осы іс-шараның әріптестерінің бірі.
2 маусымда өткен ашылу жиналысында Түркия азия стратегиялық зерттеулер
орталығының төрағасы Сүлейман Шенсой мен ТүркПА бас хатшысы Жандос Асанов
сөз сөйледі.
Өз сөзінде Ж.Асанов Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен дүниеге
келген Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы (ТүркПА) түркітілдес ел
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дердің арасындағы әрекеттестіктің шынайы парламенттік өлшеміне айналғанын атап
өтті. Ассамблеяның кейінгі кездердегі атқарып жатқан жұмысы жайлы тыңдарман
дарға ақпар берген бас хатшы, ТүркПА-ға мүше үш елдің – Әзербайжанның, Қазақс
танның және Қырғызстанның тәуелсіздігінің 25-жылдық мерейтойымен құттықтады.
Түркі елдері арасында қарым-қатынастардың ахуалына тоқтала келе, Ж.Асанов олар
дың бір-бірлерінің тілдері мен қоғамдарын зерделеулерінің қажет екенін және бұл
іске елдер арасындағы өзара ақпарат ағынын кеңейтудің игі ықпал ететіндігін айтты.
ТүркПА бас хатшысы Жандос Асанов түркітілдес елдер арасындағы байланыс
тардың нығаюына қосқан үлесі үшін Түркия азия стратегиялық зерттеулер орталы
ғының (Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM)) Қызыл алма дипломымен
марапатталды.
2 маусым күні кешкісін ТүркПА бас хатшысы Бесінші дүние түркі форумына қа
тысушылардың құрметіне қонақасын берді.
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ТүркПА-ға мүше парламенттердің әлеуметтік және
мәдени мәселелер комитеттерінің үшінші кездесуі
ТүркПА-ға мүше парламенттердің әлеуметтік және мәдени мәселелермен айна
лысатын парламенттік комитеттерінің үшінші басқосуы Қазақстан төрағалығының
аясында Астана қаласында 2016 жылдың 27 қыркүйегінде өтті. Бұл іс-шара 26-27 қыр
күйекте Астанада ұйымдастырылған Азия парламентаралық форумының саясында
орын алды.
Жиынға қатысушылар – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты мен
Мәжілісі депутаттары, Әзербайжан мен Түркиядан келген парламентарийлер, сон
дай-ақ, Түркі академиясы, Қазақстан мемлекеттік музейі мен ТүркПА хатшылығы
өкілдері - түркітілдес елдер арасындағы әлеуметтік мәселелер мен ғылым, инновация
және технология салаларында әрекеттестікті нығайтудың маңыздылығына қатысты
пікір алмасты.
Қатысушыларға сәлем бере отырып, Мәжіліс депутаты Сауытбек Абдрахманов
2008 жылы Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған
ТүркПА-ның елдер арасындағы қалыпты өзара іс-қимылды нығайту тетігіне айналға
нын айтты. Сөйлеуші түркі институттары арасында бірлескен жұмыстың бауырлас
халықтардың ынтымағын баянды ете түсетінін тілге тиек етті.
Мәжіліс депутаттары Бейбіт Мамыраев пен Бекболат Тілеухан ТүркПА-ға мүше
елдер арасындағы ынтымақтастықты, әсіресе әлеуметтік және мәдениет мәселелерін
де өзара әрекеттестікті одан әрі тереңдете түсудің қажеттігін атап өтті.
Әзербайжан Милли Мәжлисінің Ғылым және білім комитеті төрағасының орын
басары Бахтияр Әлиев ұлттық заңнамаларды гармонизациялауға жол ашатын мо
дель заң жобаларын түзудің маңыздылығын айтты.
Түркия Ұлы ұллтық мәжілісінің депутаты Орһан Аталай ортақ университет құру
мәселесін қарастыруды ұсынды. Ол басымдықтың мамандандырылған оқу орында
рына берілуі қажет екенін айтты.
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Халықаралық түркі академиясы президенті Дархан Қыдырәлі мен ТүркПА ко
миссия хатшысы Емин Хасанов өз ұйымдарының талқыланып жатқан салаларда ат
қарып жатқан істері бойынша егжей-тегжейлі ақпар берді.
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Кранс Монтана Форумы
Ішкі және әлемдегі қауіпсіздік форумы Брюссельде 2016 жылғы 19-21 қазанда
өтті. Іс-шараны Кранс Монтана Форумы - швейцариялық үкіметтік емес халықара
лық ұйым – ұйымдастырды және ТүркПА жиынға демеу көрсеткен ұйымдардың қа
тарында болды.
Үш күндік басқосуға Европа, Азия және Африканың көптеген елдерінен ресми
адамдар мен қатысушылар келді. Жалғасып жатқан көптеген аймақтық жанжалдар
кезіндегі жаһандық экономикалық байланыстардың одан әрі дамуы
««Дағдарыстарға» әлемімізде орын жоқ» және «XXI ғасырдағы жібек жолдары:
жаһандық сауда мен жаһандық қауіпсіздік» атты панелдік отырыстарда қаралды.
Жиынның осы бөлігіне Қытай Халық Республикасының Жібек жолы халықаралық
коммерция палатасы демеушілік етті.
«XXI ғасырдағы жібек жолдары: жаһандық сауда мен жаһандық қауіпсіздік» атты
панелдік отырыста сөйлеген ТүркПА Бас хатшысы Жандос Асанов ТүркПА-ға мүше
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елдердің Қытай 2013
жылы көтерген Бір
белдеу, бір жол бас
тамасын қолдағанын
тілге тиек етті. Тарих
та ТүркПА кеңістігі
Ұлы жібек жолының
маңызды бөлігі бол
ған және Шығыс пен
Батыс арасын жал
ғайтын көпір рөлін
атқарған, сондықтан
да ТүркПА елдері
өздерінің көлік және транзит потенциалын толық пайдаланғысы келеді, деп сөзін са
бақтады ТүркПА өкілі. Қазақстан мен Қырғызстанның Евразиялық экономикалық
одаққа мүшелігі, ал Түркияның Европалық одақтың кеден одағында 1995 жылдан бергі
мүшелігі аймақтар мен аймақтық сауда блоктары арасында өзара әрекеттестік пен ын
тымақтастықтың өрістеуіне сеп болады, деп қорытты өз сөзін Ж.Асанов.
Жиын

аясында

Ж.Асанов

Кранс Монтана Форумы кеңесші
алқасының төрағасы Даниел Уор
нермен, Қытай Халық Республика
сының Жібек жолы халықаралық
коммерция палатасының құрушы
төрағасы Жанжоң Лумен және бас
қа да қатысушылармен жүздесіп,
әңгімелесті.
ТүркПА Бас хатшысы Жандос
Асанов пен Кранс Монтана Форумы
Президенті Пьер-Эммануел Куирин
өз ұйымдарының атынан Түсіністік
меморандумына қол қойды.
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ҚЫРҒЫЗСТАН –
КЕЛЕСІ ТҮРКПА ТӨРАҒАЛЫҒЫ
Екінші дүниежүзілік көшпенділер ойыны
«Күш бірлігі – рух бірлігі» атты ұранмен Орталық Азия халықтарының көшпенді
мұрасын насихаттап, жандандыруды көздеген Екінші дүниежүзілік көшпенділер
ойыны 3 қыркүйекте салтанатты түрде ашылды. Екінші ойындар да қырғыз елінде,
әйгілі Ыстықкөлдің солтүстік жағасында қыркүйектің 3-інен 8-іне дейін жалғасады.
Әлемнің 62 елінен келген 2000 спортшы сайысқа кірісіп кетті.

«Қазіргі заманда адамдар өз тарихын ұмытуда және де көне байырғы мәдениет
тердің құрып кету қаупі бар. Көшпенділер өркениеті – тұрлаулы дамудың мысалы
және адамзат қазіргі заманда берекелі тіршілікті қалайды», деді Қырғыз Республи
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касының Президенті Алмазбек Атамбаев ашылу
салтанатында.
Этникалық спорт түрлерін дүние жүзінде
өрістетуді көздеген бұл ауқымды іс-шара бары
сында көшпенділер ойынының 23 түрінен, атап
айтқанда, бүркітпен аулау, асық ойнау, көкпар,
аударыспақ, бәйге, тоғызқұмалақ сияқты қызу да
қызық жарыс өтпек. Әсем Қыршын жайлауында
бірнеше жүз киіз үй тігілген. Дода көрермендерін
байырғы музыкадан концерттер мен көшпенді ци
вилизациясы жайлы конференциялар күтіп тұр.
Екінші көшпенділер ойынының ашылу сал
танатына қатысқан ТүркПА бас хатшысы Жандос
Асанов Қырғыз Республикасының Президенті
Алмазбек Атамбаевпен кездесіп, Жоғорку Кеңеш
Төрағасы Чыныбай Тұрсынбековпен жүздесіп,
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әңгімелесті. TurkPA Secretary General Mr. Jandos
Asanov also attended the
opening ceremony of the
Second

World

Nomad

Games and on its sidelines met with President
of the Kyrgyz Republic
Mr. Almazbek Atambaev
and conversed with the
Chairman of the Jogorku
Kenesh of the Kyrgyz Republic Mr. Chynybai Tursunbekov.
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VISIT OF THE CHAIRMAN OF JOGORKU KENESH TO CHINA

The parliamentary delegation headed by Mr. Chynybai Tursunbekov, Chairman of Jogorku
Kenesh of the Kyrgyz Republic participated at the Forum “Dialogue of Communist Party of the
People`s Republic of China with the World 2016” held on 14 October 2016 in Chungking.
While speaking at the opening ceremony, Mr.
Tursunbekov noted that China plays an important
role in the modern economic world order and has
reached a high level of global economic governance.
This event has become a good tradition creating
an excellent platform for the discussion of topical
issues. The Forum discussed the topic titled “Innovation in global economic governance - position
and actions of political parties” is the first step toward implementation of decisions of “G-20” Summit, therefore political parties and political figures
should understand that the global processes are
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closely linked to the interests of each state. Increasing of economic activity and carrying out
the innovative and structural reforms are one of the most effective measures for solution of
global economic challenges.
At the same time this forum promotes dialogue between countries, cultural diversity and
respect for the right of each country to choose its own path of development. The transformation of Eurasia in “co-development macro-region” will have a solid foundation in the form
of long-term and mutually inter-state projects, such as the Eurasian Economic Union and the
Economic Belt of the Silk Road. The Chairman also stressed that Kyrgyzstan fully supports
the initiation of the President of China “One Belt-One Way”, as the geographical location of
two countries gives more opportunities for further development of bilateral relations.
At the end of speech Mr. Tursunbekov expressed his gratitude for the brilliant organization of the event.
Within the framework of the official visit the Chairman of Jogorku Kenesh met with Mr.
Miegombyn Enkhbold, Chairman of the Parliament of Mongolia, as well as Mr. Lyu Yunshan,
Member of Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of China. At
the meeting the Chairman of the Kyrgyz Parliament congratulated Mr. Yunshan on the occasion of the 67th Anniversary of the founding of the People`s Republic of China and noted that
under the leadership of the Communist Party China has reached a high level of development
in the economic realm, space exploration and has a special place in the world.
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ТҮРКПА АЛТЫНШЫ ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯСЫ
Астанада өткен ТүркПА-ның VI пленарлық сессиясы

ТүркПА-дағы төрағалық Астанада 3-4 желтоқсанда өткен Ассамблеяның VI пле
нарлық сессиясы барысында Әзербайжан Республикасының Милли Мәжлисінен Қа
зақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіне өтті.
Іс-шараға Әзербайжан Республикасы Милли Мәжлисінің Төрағасы Октай Аса
дов, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы Қабиболла Жақы
пов, Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің Төрағасы Асылбек Жээнбеков және
Түркия Республикасы Ұлы ұлттық мәжілісі Төрағасының орынбасары Ахмет Айдын
жетекшілік еткен парламенттік делегациялар қатысты.
Венгрия Ұлттық ассамблеясы жетекшісінің орынбасары Марта Матраи ханым
жетекшілік ететін делегация бақылаушы ретінде қатысты. Басқосуға келген халықара
лық ұйымдар арасында ТүркСОЙ Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Түркі академиясы
президенті Дархан Қыдырәлі болды.
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Қазақстан төрағалығының жоспарлары жайлы сөз сөйлеген ТүркПА Іс басында
ғы Төрағасы Қ.Қ.Жақыпов былай деді: «Түркі елдері тәуелсіздік алған ширек ғасырға
жуық уақытта туыстас халықтар арасындағы ынтымақтастық бұрын-соңды болмаған
деңгейге көтерілді». Сонымен қатар, Қабиболла Қабенұлы Түркі кеңесі аясында мем
лекет басшылары қабылдаған шешімдер мен жоспарлардың орындалуына ТүркПАның жан-жақты заңнамалық көмек беруге әрқашан да дайын екенін атап өтті.
Сонымен бірге, Іс басындағы Төраға ТүркПА-ға мүше елдерді қазір дүйім жұрт
ты алаңдатып отырған мәселелер төңірегінде - атап айтқанда, терроризммен және ра
дикал экстремизммен күрес, экономикалық дағдарыс салдарларын жеңілдету және
экологиялық мәселелерді еңсеру – тығыз әрекеттестуге шақырды.
3 желтоқсанда өткен Ассамблея кеңесі отырысы кезінде төрағалықты өткізіп
жатып, Әзербайжан Милли Мәжлисінің Төрағасы Октай Асадов Қ.Жақыпов пен
А.Жээнбеков мырзаларды, сондай-ақ, Астанадағы басқосуға қатыса алмаған әріптесі,
Түркия Республикасы Ұлы ұлттық мәжілісі Төрағасы Исмаил Каһраман мырзаны
ТүркПА-ның «Еңбегі үшін» медалімен марапаттады. Өз кезегінде Іс басындағы төра
ғалық тізгінін қолына алған Қ.Жақыпов Октай Асадов мырзаға аталған «Еңбегі үшін»
медалін табыс етті.
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Делегациялар іс-шара програм
масына сай Түркі академиясында
ұйымдастырылған

«Ұлы

даладағы

мемлекеттілік және парламентаризм»
конференциясына және талай түркі
тайпаларының таңбалары қашалған
Мәңгітас ғылыми көшірмесінің ашы
лу рәсіміне қатысты, Қазақстан Рес
публикасы тұңғыш Президенті кітап
ханасына барды, Астана опера және
балет театрында қойылған
«Абай» операсын тамашалады, Қазақстан Ұлттық музейін барып, «Түркі халық
тарының бірлігі» атты көрмені аралады және ЭКСПО-2017 көрмесі басшылығымен
барып жүздесті.
Алтыншы пленарлық сессия ТүркПА-ның жылдық есебін тыңдады, Ассамблея
комиссияларының баяндамалары мен ұсыныстарын, сондай-ақ, ТүркПА халықара
лық бақылаушылар миссияларының мүше елдерде өткен президент және парламент
сайлауларының қорытындылары жайлы есептерін бекітті, кейбір комиссиялардың
басшыларын сайлады.
Алтыншы пленарлық сессия Астана декларациясын қабылдаумен аяқталды.
Жетінші пленарлық сессия Қырғызстанда өтетін болады.
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ТҮРКПА-ҒА МҮШЕ ПАРЛАМЕНТТЕР
ЖЕТЕКШІЛЕРІНІҢ СӨЗДЕРІ
Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
Төрағасы – ТүркПА Іс
басындағы Төрағасы
Қабиболла Жақыповтың сөзі
Құрметті отырысқа қатысушылар және қонақтар!
Ханымдар мен мырзалар!
Түркітілдес елдер Парламенттік Ассамблеясының ал
тыншы жалпы отырысы Қазақстан үшін айрықша маңызы бар
уақытта өтіп жатыр. Желтоқсан айының бірінші жұлдызында
біздің басты мемлекеттік мерекелеріміздің бірі – Тұңғыш Президент күні аталып өтті.
Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық қауымдастық мойындаған және қолдаған бірқатар
жаһандық бастамалардың авторы болып табылады. Соның ішінде осы Түркітілдес елдер
Парламенттік Ассамблеясын құру идеясы да Қазақстан Президентінің бастамасы екенін
атап өткім келеді.
Бүгінгі таңда ТүркПА Кеңесіне мүше-мемлекеттер ынтымақтастығының парламенттік
өлшемі ретінде белсенді түрде әрі зор табыспен дамып келеді.
Біз Қазақстанды бақуатты мемлекеттердің қатарына қосу мақсатында «Мәңгілік Ел»
идеясын жариялаған болатынбыз.
Мәңгілік ел ұғымы – тамыры терең түркілік ұғым. Сондықтан да біз құрған
ынтымақтастықтың мәңгілік болатынына сенімім мол.
2015 жылғы 11 қырқүйекте Астанада Түркі кеңесінің Бесінші Саммиті өткені өздеріңізге
белгілі. Бұл Саммит түркі дүниесіндегі мемлекеттілік дәстүрінің тарихи бастауы тереңде
жатқанының бір дәлелі – Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын атап өтумен тұспатұс келуімен ерекшеленді.
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Біз осы атаулы кезеңге байланысты шаралар барысында, өз тарихымыздың күллі түркі
әлемімен тығыз байланысты екеніне тағы бір рет көз жеткіздік.
Түркі елдері тәуелсіздік алған ширек ғасырға жуық уақытта туыстас халықтар
арасындағы ынтымақстастық бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілді. Әлемдік саяси
аренада Түркі дүниесі дейтін жаңа ұғым қалыптасып, онымен барлық ықпалды күштер сана
сатын болды.
Осы орайда, өзара ынтымақтастықты одан әрі бір жүйеге түсіру және оның тиімділігін
арттыру мақсатында, былтырғы жылы Бодрумда және биыл Астанада өткен Түркі кеңесі Сам
миттері барысында Түркі әлемі интеграциясының тұжырымдамасын әзірлеу жөнінде тап
сырма берілген болатын. Аталған Тұжырымдаманы Түркі кеңесі шеңберінде қабылдауға
қажетті дайындық жұмысына ТүркПА-ның да атсалысқаны жөн деп санаймын.
Құрметті әріптестер!
Біздің Ассамблея құрылғалы бері елеулі жұмыс тәжірибесін жинақтады. Соңдықтан да
біз осы сабақтастықты сақтап, жинақталған тәжірибені пайдаланып және Ассамблеямыздың
озық қызмет практикасын жалғастыра отырып, ТүркПА-ға Қазақстанның төрағалық етуі
аясында елдеріміздің барлық ынтымақтастық бағыттары бойынша өзара іс-қимылды одан әрі
нығайтуға ниеттіміз.
Сонымен қатар, Ассамблея мен оның қызметі елдеріміздің заманауи даму трендтеріне,
сыртқы сын-қатерлерге сәйкес келуге тиіс деп санаймыз. Бұл әрине, Ассамблеямыздың
халықаралық имиджі мен абырой-беделін нығайтуға, түркітілдес елдер бірлігін дамытудағы
рөлін арттыруға ықпал ететін болады.
Осыған байланысты, құрметті әріптестер, өз сөзімде біздің Ассамблея қызметінің үш
бағытына тоқтала кеткім келеді. Олар, менің ойымша, Ассамблеяның алдағы жылдарғы
перспективалық күн тәртібін құрайтын болады.
Бірінші. ТүркПА Комиссиялары қызметінің мазмұнын жаңарту және тиімділігін
арттыру.
Біздің Ассамблея қызмет ете бастағаннан бері 4 тұрақты комиссия шеңберінде елеулі
жұмыс атқарылып келеді. Ассамблеяның жұмыс құрылымы болып табылатын комиссиялар
дың әрқайсысындағы жұмысты жандандыру қажет деп санаймыз.
Біз комиссиялардың жұмысын мазмұндық жағынан жаңартуды және бірқатар бағыт
тар бойынша бірлескен іс-шараларды жоспарлауды ұсынамыз.
Атап айтқанда, құрметті әріптестер, бүгін халықаралық терроризмге және радикалды
экстремизмге қарсы күрес жаһандық күн тәртібінің басты тақыраптарының бірі болып
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отыр. Таяу Шығыста, Еуропа мен Оңтүстік Азияда орын алған соңғы оқиғалар бүгінгі таңда
ешбір елдің жаһандық қауіпсіздік қатерлері алдында қорғалмағанын көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ағымдағы
жылғы қыркүйек айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы барысында айтқан
Біріккен Ұлттар Ұйымының аясында халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы
іс-қимылдың жаһандық желісін құру туралы идеясы барған сайын өзекті бола түсуде.
Осы тұрғыдан алғанда, Құқықтық мәселелер және халықаралық істер комиссиясының
қызметі шеңберінде халықаралық терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл
тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыруды ұсынамыз. Аталған мәселені талқылау үшін
осы шараға парламент мүшелерін, халықаралық сарапшыларды, діни қайреткерлерді қатыс
тыру қажет.
Осылайша, ТүркПА-ның мүше-парламенттерінің депуттары ретінде біз де жаһандық
қауіпсіздікке, терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимылға өз үлесімізді қоса алар едік.
Құрметті әріптестер!
Өзара сауда-экономикалық іс-қимыл қашан да біздің елдеріміздің басым ынтымақтас
тық бағыттарының бірі болып табылады.
Бүгінгі күні, қаржы дағдарысы және әлемдік экономикадағы тұрақсыздық жағдайын
да, біздің елдеріміз экономикасына олардың теріс әсерін азайту керек. Елдеріміз арасындағы
сауда-экономикалық байланыстарды одан әрі нығыйту қажет.
Бұған мемлекет басшыларының экономикалық ынымақтастықты нығайтуға бағытталған
Бірлескен түркі инвестициялық қорын құру жөніндегі бастамасымен іске асыру да ықпал
ететін болады. Біз де, парламент депутаттары ретінде осы қордың тезірек құрылуына қолдау
білдере алар едік.
Біздің елдер Жаңа Жібек жолы стратегиялық трансконтиненттік бағытының
маңызды бөлігі болуға мүмкіндік алып отыр. Бұл бығыт біздің барлық елдеріміз арқылы
өтеді. Ол Жібек жолының Экономиқалық белдеуі бойында біртұтас еуразиялық саудаэкономикалық кеңістік пен трансконтиненттік көлік дәлізін құруға бағытталған.
Жаңа инфрақұлымдық жобаларды, логистикалық жобаларды дамытып, Каспийдің тран
зиттік потенциалы мен өткізу қабілетін арттыру аса маңызды мәселе болып отыр. Келесі
жылдан бастап Баку-Тбилиси-Карс темір жолы толық қуатында жұмыс істей бастайды.
Келесі жылы біз «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолының 2787 километрлік
қазақстандық бөлігінің құрылысын аяқтаймыз. Бұл Еуропаға жүк жеткізу мерзімін 3,5 есе
қысқартуға мүмкіндік береді.
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Жібек жолының Экономиқалық белдеуі жобасына қатысу біздің елдерімізге жаңа
технологиялар мен шетелдік инвестицияларды әкелетіні анық. Бұған қоса, ол экономиканың
өрлеуін, инфрасқұлымның дамуын қамтамасыз етіп, өзара сауда деңгейін арттырады.
Түркі Кеңесінің V Саммитінде қаралған осы мәселе, сондай-ақ басқа да сауда-эконо
миқалық блок мәселелері әрдайым Экономикалық әрекеттестік комиссиясы шеңберінде
біздің Ассамблеяның жіті назарында болуға тиіс. Олар ұлттық заңнаманы жетілдіру кезінде
де ескерілуі қажет.
Сонымен қатар, эконокалық ынтымақтастықты жандандыру бойынша бірлескен шаралар
қабылдауды талқылау үшін қаржы мәселелеріне, экономика мен ауыл шаруашылығына
жетекшілік ететін парламенттік комиттертердің кездесуін ұйымдастыруды ұсынамын.
Өкінішке орай, біздің елдерде табиғи ресурстар мен су ресурстары ұтымды пайдалану
мәселелерімен қоса, бірқатар экологиялық проблемалар да бар.
Атап айтқанда, Каспий, Арал теңіздеріндегі экологиялық жағдай елулі алаңдаушылық
туғызады. Біз ол бойынша ұлттық деңгейде және халықаралық ұйымдар шеңберінде ауқымды
жұмыс атқарылып жатқаннын білеміз. Бұл мәселелер де біздің Ассамблеяның жіті назарында
болуға тиіс деп есептеймін.
Осыған байланысты ТүркПА-ның Қоршаған орта және тибағи ресурстар
комиссиясының қызметі шеңберінде Каспий проблемалары бойынша экологиялық
семинар ұйымдастыруды ұсынамын.
Құрметті әріптестер!
Түркі әлемінің бірлігі біздің елдер арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты
нығайтумен тікелей байланысты сондықтан да біз төрағалық ету барысында мәдениет, ғылым
және білім саласындағы қатынастарды одан әрі нығайтуды жіті назарда ұстайтын боламыз.
Атап айтқанда, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев тараптарға Түркі дүниесінің
мәдени-ақпараттық даму стратегиясын іске асырумен айналысатын беделді орталық
құру мүмкіндігін зерттеуді ұсынады.
Міне, сондықтан жаңа бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын қолдау, көне тарихи ескерткіш
терді сақтау бойынша күш-жігерді біріктіру, бірлескен мәдени жобаларды алға бастыру қажет. Бұл
жерде барлық жалпы түркілік институттардың бірлесіп жұмыс істеуі аса маңызды болмақ.
Бүгінгі күні біздің Парламенттік Ассамблея Халықаралық Түркі Академиясымен өзара
тығыз іс-қымыл жасап отыр. Біз Қожа Ахмет Яссауи атандағы Халықаралық Қазақ-Түрік уни
верситетімен және «Манас» Қырғыз-Түрік университетімен ынтымақтастықты бастадық. Біз,
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сондай-ақ, Әзербайжанның, Қазақстанның, Қырғызстан мен Түркияның жетекші жоғары оқу
орындарын осындай ынтымақтастық жасауға шақырамыз.
Біздің елдеріміздің студенттері мен жас ғалымдарының бірлескен шараларға белсене қа
тысқаны өте маңызды.
Құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, 2017 жылы Астанада «ЭКСПО-2017» халықа
ралық көрмесі өтеді. Ол «Болашақтың энергиясына» - жаңартылатын және баламалы энер
гия көздерін зерттеуге арналады. Біз елімізде осындай ауқамды шара өткізуге қолдау білдірген
Сіздердің елдеріңізге өз ризашылығымызды білдереміз және оған дайындалу барысында өза
ра ынтымақтастық жасасуға шақырамыз.
Атап айтқанда, «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі шеңберінде Түркі Кеңесі мен
біздің Ассамблеяның аясында Түркі мәдениетінің фестивалін өткізуді ұсынамыз.
Мұндай қадам бүкіл әлемге біздің бірлігіміз бен тұтастығымызды сондай-ақ түркі ел
дерінің ұлттық мәдениетінің өзіндік болмысы мен қайталанбас келбетін танытуға мүмкіндік
берер еді.
Осыған байланысты, аталған ұсыныстарды ТүркПА-ның Әлеуметтік, мәдени және
гуманитарлық мәселелер комиссиясының қызмет мазмұны мен бағытына енгізуді
ұсынамын.
Сонымен қатар, Комиссия қызметінің тиімділігін арттыруға ерекше назар аудару қажет деп
есептеймін. Өздеріңіз білесіздер, Комиссия өз жұмысының қорытындысы бойынша ұсыныстар
қабылдайды. Біздің Ассамблеяның Комиссиялары берген ұсыныстардың өзектілігін бағалау үшін
Комиссиялардың қызмет практикасына Комиссиялардың ұсыныстарын іске асыру бойынша
қабылдаған шаралар туралы ақпаратты тыңдау мәселесін енгізген жөн деп санаймыз.
Мұндай тәсіл Комиссиялардың қызмет тиімділігін іс жүзінде бағалауға мүмкіндік береді.
Осылайша, Комиссиялардың қызметі барынша «жанданып», нақты жағдай мен қажеттіліктер
ге байланысты болады.
Екінші. Ұлттық заңнамаларды жақындастыру.
ТүркПА-ның басты міндеттерінің бірі – қатысушы мемлекеттердің ұлттық
заңнамаларын үйлестіру және өзара жақындастыру болуға тиіс.
Бұл заң шығару жұмысын Комиссиялар шеңберінде жүргізген жөн. Комиссиялардың
мұндай қызметі өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері, атап айтқанда, жоғарыда ұсынылған
заңнама салалары бойынша ұлттық заңнамаларды жақындастыруға бағытталуға тиіс.
Осы тұрғыдан алғанда, мен Түркияның төрағалық етуі барысында негізгі қаланған
ұлттық заңнама мәселелері бойынша тәжірибе алмасу және сарапшылық потенциялды
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жинақтау жөніндегі бастама ТүркПА-дағы әріптестер арасындағы кеңінен қолдау тапқанын
атап өткім келеді. Әзербайжанның төрағалық етуі кезінде де бірқатар мазмұнды семинарлар
мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Біз осы практиканы жалғатыратын боламыз.
Осылайша, ТүркПА Комиссияларының ұлттық заңнамаларды жақындастыру жөніндегі
қызметі біздің ынтымақтастығымызды нығайтудың тиімді тетігі бола алар еді.
Үшінші. ТүркПА-ның бұдан арғы белсенді халықаралық қызметі.
Бүгінгі күні ТүркПА-ның халықаралық байланыс аясы кеңейіп келе жатыр. Біздің Ас
самблея Парламентаралық Одақпен, Ислам Ынтымақтастығы Ұйымының Парламенттік Ода
ғымен, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Парламенттік Ассамблеясы
мен, Еуропа Кеңесінің Парламенттік Ассамблеясымен, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ның Парламентаралық Ассамблеясымен және басқа да парламенттік бірлестіктермен өзара
іс-қымыл жасап отыр.
Біздің Ассамблеяның әртүрлі халықаралық институттармен, оның ішінде Біріккен
Ұлттар Ұйымының жүйесіне кіретін институттармен халықаралық байланысын
нығайту жөніндегі жұмысын жалғастыру маңызды деп санаймыз.
Біз ТүркПА-ның потенциалын пайдалана отырып, халықаралық алаңдарда және халы
қаралық ұйымдар шеңберінде елдеріміздің халықаралық бастамалары мен бірлескен
жобаларына қолдау білдіріп, оларды ілгері жылжыта арал едік.
2016 жылы Анталияда – ЭКСПО-2016 халықаралық көрмесі, Қырғызстанда – Көшпенді
лердің екінші дүниежүзілік ойындары, Бакуде – Біріккен Ұлттар Ұйымы Өркениеттер альян
сының 7-ші Жаһандық форумы болады. Ал Астана 2017 жылы ЭКСПО-2017 мамандандырыл
ған халықаралық көрмесі мен басқа да іс-шараларды қабылдауға дайындалып жатыр.
Әрине, халықаралық саясат, экономика, мядениет саласындағы белсенді қызмет түркітіл
дес елдердің рөлі мен беделін арттыруға ықпал ететін болады. Сондықтан да елдеріміздің,
атап айтқанда, біздің парламенттер мен Парламенттік Ассамблеяның ортақ мүдделерді
алға бастыру жөніндегі қызметі оны дайындау мен қолдау білдіруге, қатысуға, ақпараттық
тұрғыдан жазып-көрсетуге дейін үйлесімді болуға тиіс. Сонда ғана біз бірлескен ісқимылымыз арқылы өз бірлігімізді көрсете аламыз.
Бүгінгі күні біз парламенттік дипломатия құралдары арқылы бауырлас түркі республи
калары – Өзбекстан мен Түркменстандағы әріптестерімізбен экономика, халықаралық ынты
мақтастық, мәдениет пен білім салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуіміз қажет. Әрине,
оның барлығы ерікті негізде жүзеге асырылуға тиіс.
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Барлық түркі мемлекеттерімен өзара іс-қимылды нығайту ТүркПА-ның потенциалын
артырып, түркі ынтымақтастығын жаңа деңгейге шығаратынына сенемін.
Осы міндеттерді біздің Ассамблеяның қызметі шеңберінде шешу үшін Халықаралық
істер жөніндегі парламенттік комитеттер төрағаларының тұрақты кеңестерін ұйымдас
тырып отыруды ұсынамын. Онда ағымдағы күн тәртібі мен бірлескен жұмыс бағыттары тал
қыланар еді. Олар ТүркПА Кеңесі мен Құқықтық мәселелер және халықаралық істер
комиссиясына өз ұсыныстарын бере алады.
Құрметті әріптестер!
Біз ұсынып отырған шаралар елдеріміз парламенттерінің өзара іс-қимылын сапалық
тұрғыдан жаңа деңгейге шығарып, біздің Ассамблеяның жұмыс тиімділігін арттыратынына
сенімдімін. Әрине, Ассамблеяның Хатшылығы да Комиссиялардың қызмет бағыттарын,
хатшылардың біліктілік деңгейін арттыру бойынша белсенді түрде жұмыс істеуге тиіс.
ХХI ғасырда түркітілдес елдерді тек қана табыс күтіп тұрғанына кәміл сенемін. Барлық
жалпы түркілік институттардың бірлескен жұмысы түркі бірлігін нығайтуға, біздің бауырлас
елдер мен халықтардың татулығы мен көркеюіне ықпал ететін болады.
Пленарлық отырыстың барлық қатысушыларына жемісті жұмыс тілеймін.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!
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Әзербайжан Республикасы
Милли Мәжлисінің Төрағасы
Оқтай Асадовтың сөзі
Құрметті әріптестер,
Қадірлі достар,
Ханымдар мен мырзалар,
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы шеңберінде өзара әрекет
тестіктің барынша тереңдеуі мүше елдердің информация және медиа саласындағы
әрекеттестігін ең маңызды мәселе ретінде алдыңғы қатарға шығарады. Қазіргі кезде
түркітілдес халықтардың интеграциясы тек саяси, экономикалық, мәдени салаларда
ғана емес, сондай-ақ, ақпарат және медиа саласында ортақ мақсаттардың айқында
луы және оларға қол жеткізумен байланысты.
Информация құралдары мен технологияларының бұрын-соңды болмаған дең
гейде дамуы, ақпарат кеңістігінің жаһандануы мемлекеттер арасындағы қашықтықты
қысқартуда. Біз өмір сүріп жатқан информация ғасырының басты ерекшеліктерінің
бірі – әлемнің ең шалғай тұстарында болып жатқан оқиғалар жайындағы хабарлардың
бір сәт ішінде дүниенің түкпір-түкпіріне жайылу мүмкіндігінің шындыққа айналуы.
Қазіргі кезде мемлекеттер ақпарат алмасу, байланыс, оның ішінде радиотеле
визия хабар таратуы, баспасөз өнімдерінің таралуы саласында қызу өзара іс-қимыл
жасауда. Ақпаратты сақтау, өндіру және беру технологиялары мен құралдары дами
түскен сайын индустриялы қоғам информациялық қоғамға трансформацияланып
жатқандай әсер қалдырады.
Дамыған елдерде информация саласында жұмыс істейтін адамдардың саны физи
калық жұмыс атқаратындарың санынан артып отыр. Жеке тұлғаның ақпараттық хақ
тары, осы хақтардың жүзеге асуы мен қорғалуы уақыт өте ірі мән-маңызға ие болып
отыр. Бұған қоса, информация мен жеке тұлғаның ақпарат хақтары жалпыға бірдей
адам хақтарының дамуы, жүзеге асуы және қорғалуында ең маңызды рөл ойнамақ.
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Өкінішке орай, ақпараттану процесінің оң жақтарымен қатар теріс тұстары да
бар. Бұлар бірсыпыра мемлекеттердің технологиялық дамуы жөнінен айтарлықтай
артта қалуы, компьютерлік қылмыс, информациялық соғыстар мен басқа да жайт
тар.
Халықаралық сахнада және біздің аймақта болып жатқан, түркі дүниесіндегі
бейбітшілік пен тұрақтылық үшін қауіп төндіріп отырған теріс үрдістер мен оқиға
лар ылғи да қуатты информация шабуылдарымен қабаттас болған және бола береді
де. Мен бұл пікірімді Әзербайжан мысалында кеңінен ашып көрсеткім келеді.
Өткен ғасырдың 80-інші жылдарының соңынан бастап еліміз бірқатар дивер
сия, террор және басқыншылық әрекеттерге душар болып келеді. Нәтижесінде әзер
байжан халқы Армения аумағында және Таудағы Қарабақ ауданында этникалық
тазалау мен геноцид актілерінің, әсіресе, 1992 жылдың ақпан айында Армения қару
лы күштері жасаған Қожалы қырғыны мен басқа да трагедиялардың ащы зардабын
шекті. Әзербайжан территориясының 20 проценті қазіргі күнге дейін Армения бас
қыншылығының астында қалып отыр, 1 миллион қандасымыз туған жұртына орала
алмай жүр.
Бүткіл осы акцияларды істеген Армения Республикасы өз қамқоршыларынан
қуатты қарулы көмек, сондай-ақ, ақпараттық демеу алуда. Тіпті Әзербайжан инфор
мациялық блокадада болған, елімізде болған оқиғаларды теріс суреттеп көрсеткен
кезеңді де бастан кешіргеміз.
Құрметті әріптестер,
Қазіргі әлемнің алдында тұрған бірқатар мәселелер глобализация процестері
шапшаңдаған кезеңде жалпыадамзаттық құндылықтарға, ең әуелі рухани және
әлеуметтік әділет нормаларына түрліше қараудың қалыптасуы нәтижесінде туындап
отыр. Бүгін Европа құрлығында, дүниенің басқа тұстарында нелердің болып жатқа
нын көріп отырмыз. Осыған байланысты, теріс үрдістердің асқынуы кейбір елдерде
ксенофобия, радикализм, исламофобия, түркофобия сияқты теріс пиғылдардың кү
шеюіне жағдай жасауы өкініш тудырады.
Қазіргі кезде түркі дүниесі ұшырасып отырған геосаяси проблемалар аймағы
мызда бейбітшілік пен қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі, сондай-ақ, ортақ құндылық
тарымыздың қорғалуы және дамуы жолында күштеріміздің бірлесуінің маңызды
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лығын алға шығарады. Бұл талпыныстардың бір бөлігінің информация мен медиа
саласындағы әрекеттестік бағытындағы ортақ жобалардың жүзеге асуына жұмсалып
жатқанын әзербайжан тарапы жоғары бағалайды.
Бұл ретте ағарту, білім беру мақсатын көздеген ортақ телеарнаның және ортақ
халықаралық жаңалық арнасының құрылуына қатысты үйлестіруші топ жұмысына
қолдауымызды көрсететін боламыз. Мүше елдер арасында ақпарат және медиа сала
сында әрекеттестіктің дамуы, ортақ жобалардың жүзеге асуы жалпы мақсаттарымыз
ға қол жеткізуге ірі серпін бере алады.
Ардақты достар,
Құрметті әріптестер,
Сөзімның соңында Ассамблеямыздың жұмысына табыс, халықтарымызға
бейбітшілік, ілгерілеушілік және бақ-береке тілеуге рұхсат етіңіздер.
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға ризашылығымды білдіремін.

ТүркПА тынысы | 2016

49

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Қырғыз Республикасы
Жоғорку Кеңешінің Төрағасы
Асылбек Жээнбековтың сөзі
Құрметті Төраға!
Құрметті жиынға қатысушылар!
Ханымдар мен мырзалар!
Ең алдымен, өтіп жатқан пленарлық отырыс пен кездесу
лерді жоғары деңгейде ұйымдастырып, дәстүрлі меймандос
тықпенен қарсы алғандары үшін бауырлас қазақ туғандары
мызға терең ризашылығымызды білдіреміз.
ТүркПА-ның Бакуде өткен жиынынан бері бір жыл аралығында төрағалық еткен Әзербайжан та
рабының шеберлікпен атқарған еңбегіне ризашылық білдіріп кеткен абзал. Әзербайжан Милли Мәж
лисі Төрағасының жеке қосқан үлесін жоғары бағалаймыз. Әзербайжан тарабының біздің ТүркПАның әкімшілік кеңсесін салуға арнайы жер бөліп беруінің маңызын атап өткім келеді. Құдай бұйыртса,
ғимарат келесі жылы салынып бітеді. Құрметті Октай Сабир оғлы мырза, Сізге үлкен рахмет!
ТүркПА-ның төрағалық міндеті бауырлас Қазақстан Республикасына өтті. Осы сәтті пайда
лана отырып, түркітілдес елдердің жұмысын жетілдіру саласында, Сізге, құрметті Қабиболла Қа
бенович, ірі жетістіктер тілейміз. Қазақстан парламентінің төрағалық кезеңінде ортақ мақсаттарға
жетуде мүше-мемлекеттердің қарым-қатынасының бұдан да арта түсетініне сенеміз.
Іш-шарамызға Венгрияның Ұлттық жиналысының парламенттік делегациясынің екінші
рет қатысуын шын жүректен құптаймыз. Венгрия делегациясының біздің ұйымның іш-шара
ларына қатысуы тұрақты салтқа айналып бара жатыр. Қымбатты Марта Матраи ханым, осы
дәстүрдің одан әрі жемісті жалғасын табатынына үміттенеміз.
Жиынымыздың басқа да қатысушыларына – Түркі кеңесі, ТҮРКСОЙ, Түркі академиясы,
Қара теңіз экономикалық ынтымақтастығы ұйымының парламенттік ассамблеясына және де
Түркі дүниесі архитекторлар мен инженерлер бірлігі өкілдеріне игілік қалаймын.
Құрметті әріптестер!
Біз, түркітілдес елдер – жүрегімізде ата-бабаларымыздың рухын, азаматтық сезімін жан
дандыруға міндеттіміз.
Астана қаласында Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 5 саммитінде мем
лекет басшыларымыздың Қырғыз Республикасында Көшпенділер өркениетінің орталығын құру
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туралы ұсынысты мақұлдағандарын қанағат сезімімен атап өтеміз. Біз бұл бастамаға берік қолдау
көрсеткені үшін ТүркПА-ға мүше мемлекеттерге зор ризашылығымызды білдіреміз.
Қырғызстан Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің келесі 6 саммитінің аясын
да, меруертіміз Ыстықкөлдің жағасында Дүниежүзілік көшпенділердің екінші ойындарын өткізуді
көздеп отырмыз. Елдеріміз арасындағы әріптестікті нығайтып, бауырлас мемлекеттердің жақын
дасуына қарай тағы да бір қадам жасаймыз деп ойлаймын.
Рухани және мәдени байлықтарымызды сақтау және жақындастыру бағытында ТҮРКСОЙ
халықаралық ұйымы игілікті әрекеттеніп жатыр.
Осы жылдың қыркүйек айында Астанада өткен Түркі кеңесінің кезекті жиыны ақпарат сала
сындағы әрекеттестікке арналды. Өз уақытында көтерілген бұл мәселе келешекте ақпарат саласын
да қауіпсіздігімізді бекемдеуге маңызды түрткі болады. Ақпарат тарату мүмкіндігімізді еларалық
деңгейде бірлесе отырып шығара бастағанымыз өте қуанышты.
Ал жыл сайын біз куә болып жүрген «Түрквизион» жобасы дүниедегі түркі тілді елдердің ба
сын қосатын және бізді жақындататын эстрадалық заманауи әндердің бірегей додасына айналды.
Дүниеге кең танымал қырғыздың мәшһүр ақыны, шебер аудармашы Алықұл Осмоновтың
100 жылдығы түркі дүниесінде кеңінен атап өтілді. Оның 100 жылдығына арналған салтанатты ісшаралар Бішкек, Стамбұл, Анкара жана Амасия шаһарларында өтті.
2014 жылы Қазан қаласында өткен еларалық форумда 2015 жыл қырғыз елінің заңғар ақыны
Омор Сұлтановтың жылы деп жарияланды. Осы шешімге сай ақынға арналған түрлі іс-шаралар
өтті. Осы бастамаларға қолдау көрсетіп, белсенді қатысқаны үшін ТүркПА-ға мүше мемлекет
тердің барлығына шексіз ризашылығымызды білдіреміз.
2015 жылдың 17 қарашасында Бішкек қаласында қырғыздың көрнекті мемлекеттік қайраткері
Боронбай бидің 235 жылдығына және әйгілі қазақ оқымыстысы Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына
арналған бірлескен іс-шаралар өтті. Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына арналған ғылыми-көпшілік
“Қырғыздар Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде» атты кітап Бішкек қаласында жарық көрді.
Құрметті әріптестер,
Әр жиынымыз өткен сайын байланыстарымыздың мазмұны тереңдеп, қатынастарымыз
шыңдалып жатады. Біздің бір туған елдеріміздің өзара ынтымақ-ырыстылығы мәдени-гуманитар
лық бағытта ғана емес, барлық деңгейде бекемделуде.
Евразия кеңістігінің ұлан-ғайыр бөлігін мекендеген түркі елдері Шығыс пен Батыстың орта
сында мәдениет және экономика салаларында өзара іс-қимылдың тереңдеуіне зор үлес қосуда.
Бұл кеңістікте ақпараттық-коммуникациялық, транспорттық және инфраструктуралық жо
баларды жүзеге асырған өте маңызды деп санаймыз.
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Қазақстан Республикасында 2017 жылы «ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көр
месі өтеді. «ЭКСПО-2017» - Орталық Азиядағы ең көрнекті оқиға. «ЭКСПО-2017» көрмесі – Қазақс
танның дүниежүзілік көрме және информациялық беташар тұғыры болуы жолындағы ірі қадам
болып есептелінеді. Біз Қазақстанды қолдаймыз және осы іс-шараны өткеруде игілік қалаймыз.
Құрметті әріптестер,
Кешегі күні Ассамблея Кеңесінде бір топ ішкі маңызды мәселелерді ашық та айқын әрі
тындырымды талқыладық. Біз Хатшылыққа бірқатар тиісті тапсырма бергеміз. Қазақстан Рес
публикасының төрағалығы аясында алға қойылған мәселелер жүзеге асарына сенеміз. Бұл
ТүркПА-ның ісінің ашықтығына, пәрменділігіне және ілгерілеуіне жағдайлар жаратады.
Бұл істі жемісті нәтижеге жеткенше жалғастыра беруіміз керек. Ассамблея Кеңесінің
жиынында тиісті тапсырмалардың орындалуының қажеттігін айтқанбыз.
Астана шаһарында өтіп жатқан ТүркПА-ның кезекті жиыны өзара әрекеттестігімізді
жетілдіре түскен тағы бір мәнді кезең болып қаларына толық сенімім бар.
Бүгін көпжақты әрекеттестігімізге түрткі болатын салмақты шешімдер қабылданбақшы.
ТүркПА біздің ортақ тұғырымыз. ТүркПА бізді жақындатады. Біз бір-бірімізге болысамыз
және қандай мәселе болмасын ашық талқылай аламыз.
Бірге атқарған істеріміз жақсы нәтижелер беріп, бауырлас елдеріміз арасындағы байла
ныстарды тереңдетіп, достығын арттырады және серіктестігімізді дүниеге кеңінен танытады
деп терең сенеміз.
Өзбекстан менен Түркменстанның біздің қатарымызды өсіруін қалаймыз. Олар мен бас
қа да да түркітілдес бауырлас халықтармен байланыстар орнауының және ТүркПА-ның ісіне
қатысуының формасын тапқанымыз абзал. Осы бағытта жігерлі түрде қам-қарекетімізді жал
ғастыруымыз керек.
Ақырғы өткен жиынан бастап осы күнге шейін ТүркПА-ның барлық мүше мемлекет
терінде өте маңызды саяси іс-шаралар - Түркия Республикасында президент және парламент
сайлаулары, Қазақстан Республикасында кезектен тыс президент сайлауы, Қырғыз Республи
касында және Әзербайжан Республикасында парламенттік сайлаулар өткізілгенін атап өтемін.
Сайлаулардың табысты өтуімен барлықтарыңызды құттықтаймын.
Қымбатты жиынға қатысушылар,
Айтарлықтай нәтижелі әрі тұрақты ұйым ретінде ТүркПА-ның еларалық қадір-қасиетін
бекемдеу және Ассамблеяны жетілдіре түсуге өз үлесін қосып жатқан ТүркПА-ның 6 пленар
лық отырысына қатысушыларға табыстар тілеймін.
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Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі
төраға орынбасары
Ахмет Айдынның сөзі
Түркі әлемі мәжілістерінің аса қадірлі төрағалары,
Құрметті парламентарийлер,
Аса қадірлі жиынға қатысушылар,
Барлығыңызға жүрекжарды ыстық сезіміммен сәлем
беремін. Сіздерге Мәжіліс төрағамыз Исмаил Каһраман
мырза бастаған Түркиядағы бауырларыңыздың шын жү
ректен сәлемдерін жеткіземін.
Аса қадірлі Мәжіліс төрағамыз бүгінгі жиынға қатысуды қатты қалағанымен, еліміз
дегі жұмыстың қарқындылығына байланысты келе алмағандығына ерекше қынжылғанын,
ең қысқа уақытта сіздермен кездесу ниетінде екендігін айтуды тапсырды.
Баяндамамды бастамай тұрып қазақ бауырларымыздың көрсетіп жатқан шексіз қо
нақжайлықтары мен біздерді күту барысындағы дайындықтары мен ұйымдастыру жұ
мыстарындағы жоғарғы деңгейлігі үшін аса қадірлі досым Жақыпов мырзаға және оның
барлық делегациясына, қазақ депутаттары достарыма, еңбегі сіңген барлығыңызға алғы
сымды айтамын.
Менің Қазақстанның Әзербайжаннан қабылдап алған туды мәртебелі дәрежеде желбі
рете отырып, біздің ТүркПА-ға мүше парламенттер арасындағы ынтымақтастығымыз бен
ұйымымыздың аумақтағы ықпалын одан әрі де нығайта түсетініне сенімім мол. Әрине,
бүгін Қазақстан дегенде, аумақтық әрекеттестік дегенде, ТүркПА, Түрік кеңесі туралы айт
қанда Қазақстан Республикасының Президенті аса қадірлі Нұрсұлтан Назарбаевтың ерек
ше қолдауы мен келешекті болжай білу қасиетін айта кетпеске болмайды. Аса қадірлі На
зарбаев Түркиямен бірге тек қана ТүркПА мен Түркі кеңесінің құрылуында жол бастап
қана қоймай, сонымен қатар АӨСШК деп аталатын Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім
шаралары жөніндегі кеңес сияқты аумағымызда пәрменді ынтымақтастықты жүзеге асы
рып отырған ұйымдар да осы кісінің жеке бастамасымен құрылған болатын.
Қыркүйек айында Астана қаласында өткен аса қадірлі Президентіміздің өкілі ретін
де осыдан бұрынғы Мәжіліс Төрағамыз да қатысқан Түркі кеңесінің 5-ші отырысында аса
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қадірлі Назарбаев мырза тағы да өте ыстық қонақжайлық таныта отырып, әсерлі отырыс
қа төрағалық еткен болатын. Сөз жоқ, өзінің қолдауымен әрі атқарушы билік, әрі парла
мент деңгейінде Қазақстан іс басындағы төрағалық кезеңінде табысты іс-шараларға қол
жеткізуді жалғастырады деген сенімдемін. Осыған орай Қазақстанның іс басындағы төра
ғалығына табыс тілеймін! Сонымен қатар, Қазақстан 2017-2018 кезеңінде Біріккен ұлттар
ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде тағайындалып, аумағымыздың
мақсат-мүдделерінің және ынтымақтастығының бұдан да ауқымды платформаларға шы
ғуына ықпал етеді деген үміттемін. Алдағы жылдың желтоқсан айының 16-да Қазақстан
ның тәуелсіздігінің 25 жылдығы аталып өтпекші. Осыған орай, тәуелсіздігіңізді таныған
алғашқы мемлекет ретінде дос әрі бауыр Қазақстанды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын.
ЭКСПО-2017 Астана көрмесінде де қазірден табыс тілеймін. Осыдан бұрынғы кезеңде іс ба
сындағы төрағалығын табысты атқарғаны үшін Әзербайжан Милли Мәжлисінің Төрағасы
Октай Асадов мырзаға және барлық делегациясына тағы бір жолы алғысымды айтамын.
Құрметті  Мәжіліс төрағалары,
Құрметті жиынға қатысушылар,
Мыңдаған километрлік арақашықтықты артқа салып келген осынау елде, өзімізді
басқа ешбір елде сезіне алмайтындай, өз елімізде және үйіміздегідей жайлы әрі тыныш
сезініп, еш жатырқаушылық сезінбейміз. Біздің осы сезімдерді сезінуімізге ортақ тіл, дін,
тарих, мәдениет пен ортақ құндылықтардан нәр алған бауырластықтың күші. Кейбір
мемлекеттердің шекаралары мүмкін картамен белгіленер, бірақ өлкелердің шекаралары
ән-жырлармен, дастандармен, ертегілермен, ұрпақтарымызға және жергілікті жерлерге
берілген аттармен, қысқаша айтқанда сезімдермен айрықшаланады. Егер байқап көрсеңіз,
өз ән-жырларымыздағы ұқсас ықшамды, ертегілеріміз бен дастандарымыздағы бірдей
кейіпкерлерді, ұрпақтарымыз бен ауылдарымызға берілген біркелкі есімдерді көріп, жү
ректеріміз бен көңілдерімізде ұқсас сезімдерді сезініп, басымыздан өткіземіз. Сондықтан
да, біз үшін Анкараның мән-мағынасы қандай болса, Астана, Баку және Бішкек те сондай
мән-мағынада. Арақашықтыққа қарамай бізді өз еліміздегідей сезімге бөлейді.
Құрметті достарым,
Өркениетіміздің бізге үйреткен ең басты сабақтарының бірі – атқаратын істерді бөлісіп,
бір-бірімізбен ақылдаса отырып жасау. Осы мағынада біз Түркия ретінде, түркі әлеміндегі
бауырларымызбен бір үстелге отырып, бір-бірімізге құшақ жаюға әрдайым үлкен маңыз
береміз, ынталымыз. ТүркПА-ның маңызын ашатын ең басты ерекшелігі де біздің барлығы
мыздың басымызды қосып, мәселелерімізді ортақ платформада қарастыру жағдайын жа
сауы деп ойлаймыз. Осында қарастыратын мәселелер, әрі бір-біріміздің күйініштерімізді
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бөлісуге, сүйініштерімізге қуануға, жетістіктерімізді мақтан тұтуға, әрі мәселелерімізге ор
тақ шешім қабылдауға, өзімізді дамыту үшін жақсы ғибраттарды бөлісуімізге мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, ең бастысы, халықаралық әрекеттестігіміз туралы тақырыптарда
ортақ пікірлер мен ойларды ортаға қоюымызға мүмкіншілік жасайды.
Халықаралық жоспарда мемлекеттеріміз арасындағы қазіргі жақын әрекеттестікті
одан әрі нығайтудың аумақтық және халықаралық бейбіт және тұрақтылық жағынан да
маңызды екендігін айрықша атап өткім келеді. Өздеріңізге мәлім, өзгеріп жатқан халықа
ралық қарым-қатынастар түсінігі парламент пен парламентарийлерді де сыртқы саясат
тың маңызды актерлеріне айналдырды. ТүркПА - түркі әлемінің қазіргі қауырт кезеңде
өзара интеграциялануға ұмтылысының көрінісі. Тек ТүркПА-ны осы кезеңнің ішіндегі
қарапайым бір актер болып қана қалдырмай, оның жұмысын құлаштай өрістету - бар
лығымыздың ортақ мүддеміз. Осы ретте көне өркениетімізден сусындай отырып, тұрақ
тылықты көздеген әрекеттестік пен серіктестік бағытындағы ықыласымыз біздің ең басты
көмекшіміз болады. Олай болса, ТүркПА аясында тек ниеттірміз бен бір-бірімізге деген
тілектерімізді ғана тілге тиек етіп қоймай, аталып кеткен мүдделерімізге жеткізетін қадам
дарды бірте-бірте жүзеге асыру міндетіміз бар.
Құрметті Мәжіліс төрағалары,
Құрметті депутаттар,
Құрметті қатысушылар
ТүркПА түркі әлемінің бірлігінің негізін қалайтын ұйым ретінде ең алдымен барлық
түркітілдес елдердің басын қосу үшін жан-жақты күш-жігерін көрсетуі тиіс. Осы шеңбер
де, ең алдымен бүгінге дейін не себептермен болса да ортамызға қосылмаған және қосыла
алмаған Түрікменстан, Өзбекстан және Солтүстік Кипр Түрік Республикасымен бір ша
ңырақтың астында кездесіп, көрісіп, құшақтасу үшін керекті іс-шаралар жүзеге асырылуы
тиіс. Орайы келгенде айта кететін жәйт, жақын уақытта Солтүстік Кипр Түрік Республика
сы Мәжілісіне бақылаушы мүше мәртебесінің берілуі үшін қажетті шешім қабылданады
деген үміттемін. Бір болу, бірге болу бізді әлбетте тағы да нығайтады, ортақ келешегіміздің
құрылысына үлкен үлесін қосады. Осылайша, барлық аумақты қамтитын тәсіл ұсыну ар
қылы барлық бауырларымызды құшағымызға басып қана қоймай, әрекеттестігімізді ортақ
алаңдарда да тағы да күшті ахуалда және нақтылай отырып келешекке бірдей мақсаттар
мен бірге жетеміз. Мүмкіншілікті пайдалана отырып, тағы бір жолы Мажарстаннан кел
ген достарымызды қайтадан арамызда көргенде кернеген қуаныш пен мақтаныш сезімімді
білдіре отырып, өздеріне танытып отырған жақындықтары мен бірліктері үшін алғысым
ды айтамын.

ТүркПА тынысы | 2016
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Мемлекеттеріміздің және басқа мемлекеттерде өмір сүріп жатқан бауырларымыздың
бастарынан өтетін қиыншылықтарды жеңіп шығулары, бейбітшілік пен тұрақтылықты
қамтамасыз ету үшін тек қана осы бірлігімізді сақтап қалу мен нығаюы арқасында мүмкін
екендігіне сенімдіміз. Халықаралық қауымдастықтың жылдар бойы көңіл бөлмей келе
жатқан Таудағы Қарабақ мәселесінің Әзербайжанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтасты
ғына толық құрмет көрсету шеңберінде шешілуі, Кипр түріктерінің бастарынан өткізген
әділетсіздіктер, осы құқыққа қарсы тап болған эмбаргоның жойылуы, елемеушілікпен ке
ле жатқан Сирия мен Ирактағы түрікмен бауырларымызға қарсы жасалған жәбірлеу мен
зұлымдықтың тоқтатылуы, Қырымның елеулі элементі болып табылатын және тарихта
үлкен қайғыларға душар болған бауырлас Қырым татар түріктерінің қауіпсіздік пен ауқат
тылығына зәбір келтірудің доғарылуы, қысқаша айтқанда, әлемдегі бауырларымыздың
ауырпалықтары мен жапа шегулерін тоқтату үшін бірге болудан, ірі болудан және тірі
болудан басқа жолымыз жоқ.
Құрметті достар,
Ассамблеямыз қаншалықты жас ұйым болғанымен, бірнеше халықаралық ұйымдар
ға қарағанда, тексіз ұйым болып есептелмейді. Екі мың жылдық халық пен мемлекеттің
тұғырыннан нәр алуда. Біздің міндетіміз осы дәстүрді жас ұрпаққа жеткізу. Осылайша
ұйымдарымыздың институттану мүмкіншілігі болады. Институттану құрылымның әрі
ұйымымыздың жұмыстарының тиіміділігі мен жігерлілігін, қажет болса қабылданатын
шешімдердің одан да әсерлі қорытындылар шығаратындарына күмәніміз жоқ. Осылайша
ұйымыздың біліктілігі артып, абыройы да шарықтай бермек. Бұл үшін алдымен ұйымы
мыздың қаржы істерінің белгілі қағидаға түйістірілуі арқылы әрекеттестік пен атқарылған
жұмыстардың ұқыпты іске асулары мен қорытындыланулары елеусіз қалмауы тиіс. Осы
лайша, ТүркПА-да онсыз да табысты атқарылып жатқан жұмыстарымыздың сапасы тағы
да арта түспек.
Қазіргі таңда комиссияларымыздың өте құнды іс-шаралар атқарғандығын баянда
малар мен ұсыныстар, ұсыныс шешімдерін жариялағандығын білеміз. Комиссиялары
мыздың мемлекеттеріміз арасындағы әрекетестіктің нығаюуына септігін тигізетін ба
сылым ретінде баяндамалар мен ұсыныс шешімдерін жариялауы, шын мағынада тәнті
болуға тұрарлық іс. Парламентарийлер ретінде, әсіресе қарастырылған мәселелер
бойынша заңнамаларымыздың үйлестірілуі туралы ұсыныстардың жүзеге асырылуы
жағынан маңызды тапсырма мен жауапкершілікті мойнымызға алып отырмыз. Ат
қаратын үйлестіру әрекеттері арқылы халықтарымыз бен мемлекеттеріміз ортасында
әлеуметтік, мәдени, экономикалық және саяси бірлігімізді келешекке жеткізе аламыз.
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Осы аяда әрбіріміздің парламенттерімізде, үкіметіміз алдында қажетті мәселені көте
ретінімізге күмәніміз жоқ.
Сонымен қатар, ТүркПА-ның өз мүшелері мен комиссияларының іс-шараларынан
басқа, мүше елдердің парламенттерінің өз комиссиялары мен әкімшілік құрылымда
рын кездестіріп ақпарат пен тәжірибе бөлісу үшін орта дайындауына жіті көңіл бөлеміз
және ынталандырамыз. Қосымша, күн тәрібімізде орын алып отырған тақырыптарда
ғы эксперттер, білім адамдарымыз, пікір және мәдениет саласының өкілдері арасындағы
әрекеттестіктікті нығайтатын іс-шаралардың көбейтілуі өте маңызды. Осы тақырып төңі
регінде әрі мүшелеріміздің, әрі хатшылығымыздың мойнына жүктелген міндеттерін асыра
орындайтындарына сеніміміз шексіз. Комиссияларымыз бен атқарған жұмыстар туралы
сөз болғанда сіздермен бөліскім келген бір тақырыпты да тілге тиек еткім келеді. Барлы
ғыңызға белгілі, Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстар комиссиямыздың соңғы
отырысында ТүркПА-ға мүше елдерде шөлейттенуге қарсы күрес тақырыбында баянда
ма дайындалып, ұсыныс жобасы қабылданған болатын. Қазіргі отырысымызда бізге де сол
ұсыныс таратылады. Бір жағынан өздеріңізге мәлім, өткен қазан айында Анкарада Біріккен
ұлттар ұйымының шөлейттенуге қарсы күрес конвенциясының он екінші тараптар конфе
ренциясын өткіздік. Осы отырыс аясында парламентарийлердің он бірінші дөңгелек үстел
жиыны да өтті. Осыған орай алдымыздағы екі жыл бойы Түркия тарапының әрі Тарап
тар конференциясының, әрі парламентарийлер форумының басқарма комитеті төраға
лықтарын жүргізетіндігі дауыс беру арқылы қабылданды. Бұл мақтанышымды сіздермен
бөліскім келіп отыр. Сонымен қатар мемлекеттеріміз үшін де өмірлік қауіп туғызып отыр
ған шөлейттену төңірегінде төрағалығымыз кезеңінде жүзеге асатын іс-шаралар үшін әрі
үкімет, әрі парламент деңгейінде қолдау көрсетулеріңізді күтеміз, ТүркПА-ның осы тақы
рып төңірегіндегі ой мен тәжірибелерін де осылайша халықаралық платформаға шығар
ғымыз келеді.
Түркі әлемінің таңдаулы өкілдері, сөзімді аяқтамастан бұрын ТүркПА-ның біз үшін
қаншалықты маңызды екендігін баса айтқым келеді. Барлығыңыз білесіздер, ауыл қала
ды, билік төресі кетеді. Бір елдің, халықтың болмысы және халық ретінде сақталып қалуы,
билік төресі, яғни тәртібінің бар болуына және қолданыста болуына байланысты. Билік тө
ресі дегеніміз - қоғамда жеке тұлға және әлеуметтік қарым-қатынастарды реттейтін, жеке
тұлғаның мемлекетпен өзара байланысын анықтайтын ұлттық бейбітшілік, тілектестік пен
ынтымақтастықты қамтамасыз ететін мәдени ұйым болып есептеледі. Азаматтары тара
пынан өкіл ретінде тағайындалған біз - парламентарийлер де осы билік төресін құрасты
ратын, ерекшеліктерді салыстыратын жандармыз. Біздің билік төреміздің негізінде болса
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адам бар. Адамға қарамаған би бола алмайды. Көне түрік өркениеті мен ортақ сенімдерден
нәр алған бізде, өмірдің қай саласында болса да қолданылатын құндылықтар жинағымыз
бар. Бұл мағынада адамзатқа бағалау мен қағидаларын ұсына алмайтын, ешбір саяси және
экономикалық мәселеге бейбіт әрі әділетті шешім таба алмайтын қазіргі таңдағы әлемге
айтатын басқаша сөзіміз бар. Міне ТүркПА осы сөзді бірге таңдайтын және айтатын жер
болып табылады. Сол үшін ТүркПА-ны келешекке нық жетелеу үшін қолымыздан келген
ешбір қолдауымызды аямай, қолымызды тастың астына қоюдан тартынбауымыз керек.
Құрметті Мәжіліс Төрағалары,
Құрметті қатысушылар,
Осы жерде сіздермен бірге болу әсер еткен бақыт пен мақтанышымды тағы да айта
кетіп, сіздермен тағы да құшақтасуды сағына күтетінімді тілге тиек еткім келеді. Осы оты
рысты жоғары деңгейде ұйымдастырғаны үшін алдымен Қазақстан Мәжілісі Төрағасына
және оның құзырындағы барлық Қазақстан Мәжілісі қызметкерлеріне, ТүркПА хатшылы
ғына және еңбегі сіңген барлық лауазымды тұлғаларға алғысымды айтам, барлығыңызды
құрметпен қошеметтеймін.
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Венгрия Республикасы Ұлттық
ассамблеясы төрағасының
орынбасары Марта Матраи
ханымның сөзі
Құрметті Ассамблеяға қатысушылар! Құрметті Тө
раға мырза, бас хатшы мырза, төраға мырзалар, құр
метті делегациялар!
Венгрия парламенті үшін Түркітілдес елдердің пар
ламенттік ассамблеясының жұмысына қатысу үлкен мәр
тебе әрі қуаныш. Венгрия парламенті төрағасы Ласло Кёвер мен венгр парламенті де
путаттарының жолдаған сәлемін өздеріңізге жеткізуге мұрсат беріңіздер. Сондай-ақ,
Ассамблеяның пленарлы сессиясының ұйымдастырушыларына ақжарқын әрі бауыр
мал қонақжайлығы және тамаша ұйымдастырғаны үшін алғысымды білдіргім келеді.
ТүркПА-ның беделінің тек оған мүше мемлекеттер шеңберінде ғана емес, оның
тысында да, халықаралық сахнада өсіп жатқанын, атап айтқанда ЕҚЫҰ (ОБСЕ), Евро
па парламенті және Балтық ассамблеясы сияқты ұйымдармен байланыстарын көріп
қуанамыз. Венгрия тарабы осы бағыттың ілгерілеуін маңызды әрі оны қолдау керек
деп санайды, себебі, осындай әрекеттестік ұйым қызметінің пәрменділігіне септігін
тигізіп, ТүркПА мен оған мүше елдердің беделін бекемдейді.
Біз, парламентарийлер, өзіміздің заңнамалық жұмысымызға, егер ол қоғам
өмірінің барлық саласында, оның ішінде қоғам тіршілігінің экономика, мәдениет,
білім, денсаулық сақтау сияқты және басқа да маңызды салаларында шынымен де
пәрменді әрі серпілтетін заңнамалық қаңқа қалыптастырса, көңіліміз толады. Бұл
мемлекеттеріміздің береке мен қауіпсіздікті орнықтыру бағытында ілгерілеуінің
кепілі. ТүркПА-ның осы тенденцияларды да маңызды деп санап, арнайы мамандан
ған комиссиялар құрғаны бізді қуантады.
Құрметті Ассамблея!
Венгрия парламенті ынтымақтастықты дамытуға әзір, және осы ретте, басқала
рының ішінде, түрлі салада қордаланған халықаралық әрекеттестіктегі тәжірибемен
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алмасуға әзір. Бізді жалпы алғанда ТүркПА тәжірибесі, сондай-ақ, жекелеген ел
дердің тәжірибесі қызықтырады. Нақты бір тақырыптар пайда болғанда, олар ешбір
қысылып-қымтырылмастан талқыға салынуы қажет деп ойлаймын!
Бізге, парламентарийлерге, халықтарымыз бен елдеріміздің болашағы үшін ерек
ше жауапкершілік жүктелген. Осыны ескере отырып мен осы мүмкіндікті пайдаланғым
келеді және осында жиналған қауымға халықтарымыздың арасында тікелей байланыс
тарды нығайту идеясын ұсынғым келеді. ТүркПА-ның салмағы мен беделін пайдалана
отырып, халық дипломатиясын қолдап, жастарымыз арасындағы тікелей байланыстар
мен халықтарымыздың арасындағы мәдени байланыстардың нығайып, жандануына
дем беруді ұсынамын. Болашақ тұрғысынан және елдерімі арасындағы қарым-қатынас
тар мен ынтымақтастық тұрғысынан бұл өте маңызды бағыт және де бұл сала ТүркПА
сияқты беделді халықаралық ұйымның қолдауына лайықты деп ойлаймын.
Сөзімді қорыта келе ТүркПА-ның VI пленарлық сессиясын тамаша ұйымдастыр
ғаны және жұмыс үшін тамаша жағдай жасағандары үшін үй иелері мен ұйымдасты
рушыларға ризашылық білдіруге рұхсат етіңіздер! Түркітілдес елдердің парламенттік
ассамблеясының өз тәлейіне бұйырған миссиясын толық орындап, өзіне мүше елдер
арасындағы көпжақты әрекеттестік пен халықтарымыз арасындағы достық байланыс
тарды одан әрі дамыта түсетініне сенімдімін.
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АСТАНА ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
2015 жылғы 3 – 4 желтоқсанда Астана қаласында Әзербайжан Республикасы
ның Милли Меджлисі, Қазақстан Республикасы Парламентінің қос Палатасы, Қыр
ғыз Республикасының Жогорку Кенеші және Түркия Республикасының Ұлы Ұлттық
Мәжілісі депутаттарының қатысуымен Түркітілдес елдер Парламенттік Ассамблеясы
ның VІ пленарлық отырысы өтті.
VІ пленарлық отырысқа қатысушылар
•	парламенттер арасындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге өздерінің
шынайы ниетін білдіре отырып және осыған байланысты, 2008 жылғы 21 қара
шадағы Түркітілдес елдер Парламенттік Ассамблеясын құру туралы Ыстанбұл
келісіміне және 2009 жылғы 3 қазандағы Түркітілдес елдер ынтымақтастық
кеңесін құру туралы Нахчыван келісіміне және ТүркПА-ның осыдан бұрынғы
мәлімдемелеріне сүйене отырып;
• ортақ тарихи, тілдік және мәдени байланыстарға негізделген түркітілдес елдер
арасындағы тығыз және көпжақты ынтымақтастықты дамытудағы парламент
тердің айрықша рөлін атай отырып;
• 2014 жылы өткен соңғы V пленарлық отырыстан бері Ассамблея шеңберіндегі
ынтымақтастықтың едәуір нығая түскеніне қолдау білдіре отырып;
•	түркітілдес елдер парламенттері арасындағы өзара іс-қимылдың мүше мем
лекеттердегі орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуға, мәдениет пен білім
беруді ілгерілетуге, заң үстемдігін және негізгі құқықтар мен бостандықтарды
нығайтуға үлес қосатынын атап көрсете отырып;
•	түркітілдес елдер арасындағы қарым-қатынастарды жан-жақты тереңдете тү
су аймақтағы және әлемдегі саяси диалогты нығайтуға және тұрақтылық пен
қауіпсіздікті арттыруға жәрдемдесетінін мойындай отырып;
• Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысында бекемделген нормалар мен қағидаттар
бойынша өзінің міндеттемелерін, әсіресе, егемендік, аумақтық тұтастық және
халықаралық мойындалған мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы қағи
даттарын тағы да растай отырып;
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төмендегілер туралы мәлімдейді:
1) Парламенттік Ассамблея 2015 жылғы 11 қыркүйекте Астана қаласында өткен,
түркітілдес елдер арасындағы ынтымақтастықтың ағымдағы күн тәртібін айқындап
берген Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің (Түркі кеңесі) V сам
митінің қорытындыларын жоғары бағалайды және Түркі кеңесі шеңберінде қабыл
данған шешімдер мен бастамаларды заңнамалық қолдауды қамтамасыз етуге өзінің
дайын екендігін растайды;
2) Парламенттік Ассамблея мүше елдердің бұқаралық ақпарат құралдары ара
сындағы ынтымақтастықты нығайту бойынша Түркі кеңесінің күш-жігерін қолдайды
және осы салада қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге жәрдемдесуге
өзінің дайын екендігін білдіреді;
3) Парламенттік Ассамблея мүше елдер арасындағы экономикалық ынтымақ
тастық олардың арасындағы байланыстардың нығаюына үлес қосқанын мойындайды
және осыған байланысты, мүше елдердегі іскерлік және инвестициялық ахуалды одан
әрі жақсарта түсуге шақырады;
4) Парламенттік Ассамблея мүше елдерде пайдалануға беріліп жатқан көліктік
және транзиттік жобаларды артықшылық ретінде пайдалануға шақырады және осы
ған байланысты, мүше елдердің көлік ағыны мен транзиттік әлеуетін ұлғайтуға бағыт
талған құқықтық және техникалық рәсімдерді одан әрі оңайлату жөнінде шаралар
қабылдауға шақырады;
5) Парламенттік Ассамблея Қоршаған орта және табиғи ресурстар жөніндегі
құрылған комиссияның қызметін жоғары бағалайды және елдер арасында табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалану, энергияның балама көздерін дамыту және биоло
гиялық әралуандықты қорғау сияқты салалардағы ынтымақтастықтың маңыздылы
ғын атап көрсетеді;
6) Парламенттік Ассамблея мүше елдердің тиісті ұлттық органдарымен экология
мәселелері бойынша ынтымақтастық жөніндегі бастамаларды толығымен қолдайды;
7) Парламенттік Ассамблея ТүркПА мен Түркістан қаласындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті (ХҚТУ) және «Манас» қырғыз-түрік университеті (МҚТУ)
арасындағы жалғасын тауып келе жатқан ынтымақтастықты оң бағалайды және бір
түркі тілінен екінші тілге білікті аудармашыларды даярлау, тиісті сөздіктер мен тіл
дерді үйрету бойынша оқу материалдарын құрастыру мүше мемлекеттер арасында
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ғы мәдени, білім беру және гуманитарлық байланыстарды ілгерілетуге ықпал етеді
деп үміттенеді;
8) Парламенттік Ассамблея Түркия Республикасындағы президенттік сайлауды,
Қазақстан Республикасындағы кезектен тыс президенттік сайлауды, Түркия Респуб
ликасындағы, Қырғыз Республикасындағы және Әзербайжан Республикасындағы пар
ламенттік сайлауларды байқау жөніндегі миссиялардың қызметін оң бағалайды жә
не Құқықтық мәселелер мен халықаралық істер жөніндегі комиссияға Ассамблеяның
байқаушылар миссиясының қызметіне қатысты ортақ құқықтық негіздер мен стандарт
тардың ықтимал әзірленуі мен қабылдануын талқылауға шығаруды ұсынады;
9) Парламенттік Ассамблея Әзербайжан төрағалығын, атап айтқанда, ТүркПА құ
қықтық сарапшыларының мүше елдердің тәжірибесімен және ең үздік парламенттік
практикасымен анағұрлым кеңірек алмасу бойынша әлеуетін шоғырландыру жөніндегі
күш-жігерін жоғары бағалайды және әрқайсысы әртүрлі парламенттерде ұйымдас
тырылуға тиіс заңнама, халықаралық қатынастар, қоғаммен байланыс және ақпарат
тық-технологиялық мәселелер жөніндегі бөлімдерден бастап парламент аппараттары
бөлімдері сарапшыларының отырыстарын өткізуге парламенттерді шақырады;
10) Парламенттік Ассамблея қазіргі заманғы проблемалар мен үрдістерді тиісін
ше шешу мақсатында тиімді басқару, заң үстемдігі және азаматтық қоғамды дамыту
мәселелерін одан әрі шешуге өзінің дайын екендігін білдіреді;
11) Парламенттік Ассамблея түркітілдес мемлекеттердің өзара тиімді іс-қимы
лын және институцияландырылған ынтымақтастығының жалпы тұтастығын қам
тамасыз ету мақсатында Түркі кеңесі, ТүркПА, ТҮРКСОЙ, Түркі Академиясы және
Түркі мәдениеті мен мұрасы қоры арасындағы қызметті анағұрлым қарқынды әрі ор
нықты үйлестіру қажеттілігі туралы мәлімдейді;
12) Парламенттік Ассамблея ТүркПА-ның жаһандық халықаралық алаңдарда
танымалдығының артуын ескере отырып, басқа да өңірлік және халықаралық ұйым
дармен ынтымақтастықты дамытуда қол жеткізілген прогресті атап көрсетеді;
13) Парламенттік Ассамблея Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің Еуропа
Кеңесі Парламенттік Ассамблеясының (ЕКПА) «Демократия жөніндегі әріптес» мәр
тебесін алуын құптайды, тараптардың 2015 жылғы
26 – 27 наурызда Ыстанбұл қаласында сайланбалы органдардың есеп беруіне арнал
ған конференцияны және 2015 жылғы 2 маусымда Бішкек қаласында Қырғызстан Жогор
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ку Кенешінің қолдауымен ЕКПА ұйымдастырған Орталық Азиядағы көші-қон бойынша
халықаралық конференцияны бірлесіп өткізгенін ескере отырып, ЕКПА-мен практика
лық ынтымақтастықтың басталуына байланысты қанағаттанушылық білдіреді;
14) Парламенттік Ассамблея Халықаралық көші-қон ұйымымен (ХКҰ) де өзара
іс-қимылдың басталуына байланысты қанағаттанушылық білдіреді және 2014 жылғы
21 қарашада Баку қаласында ХКҰ өкілдерінің қатысуымен өткен және көші-қон проб
лемаларын шешуге арналған, мүше елдердің әлеуметтік саясат және денсаулық сақ
тау жөніндегі парламенттік комитеттерінің екінші отырысының қорытындыларын оң
бағалайды;
15) Парламенттік Ассамблея ТүркПА мен Түркі әлемінің Сәулетшілер және ин
женерлер одағы арасындағы жалғасын тауып отырған ынтымақтастықты, атап айт
қанда, 2016 жылға жоспарланған, Инженерлік іс, сәулет және қала құрылысы конг
ресін Баку қаласында өткізу жөніндегі бірлескен күш-жігерді қолдайды;
16) Парламенттік Ассамблея Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымымен (ЕҚЫҰ) жалғасын тауып отырған ынтымақтастықты оң бағалайды жә
не ТүркПА-ның ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясының және ЕҚЫҰ-ның қызметіне,
оның ішінде, 2014 жылғы желтоқсандағы ЕҚЫҰ Министрлер кеңесінің 21-отырысына
қатысқанын, сондай-ақ 2015 жылғы 23 шілдеде Вена қаласында өткен ЕҚЫҰ Тұрақты
Кеңесінде Бас хатшының сөз сөйлегенін атап өтеді;
17) Парламенттік Ассамблея бақылаушы мәртебесі шеңберінде Мажарстан Ұлт
тық Жиналысымен ынтымақтастықты дамытуға қолдау білдіретінін растайды және
ТүркПА Бас хатшысының 2015 жылғы 24 – 25 наурызда Будапешт қаласына сапарын
және Мажарстан Парламенті басшылығымен және Мажарстан Сыртқы істер ми
нистрлігінің лауазымды тұлғаларымен өткізген келіссөздерін атап өтеді;
18) Парламенттік Ассамблея қандай да бір себептерге қарамастан, ешқандай да
ақтауға болмайтын, қай жерде және оны кім жасаса да, кез келген нысандардағы жә
не көріністердегі терроризмнің барлық актілерін, әдістерін және практикасын үзілдікесілді айыптайды. Парламенттік Ассамблея, сондай-ақ терроризмге, радикализмге
және экстремизмге, оның ішінде трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа, есірткінің заң
сыз айналымына, қару-жарақ контрабандасына, адамдар мен көшіп-қонушыларды
заңсыз саудаға салуға қарсы күресте мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық
пен үйлестіруді нығайтуға дайын екендігін тағы да растайды;
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19) Парламенттік Ассамблея дінаралық диалогтың маңыздылығын атап өтеді,
Қазақстан Республикасының Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съезін
шақыру жөніндегі бастамасын құптайды және 2015 жылғы 10 – 11 маусымда Астана
қаласында өткен V Cъезге қатысушылардың декларациясында көрсетілген қағидат
тар мен идеяларды бірлесе отырып жүзеге асырудың маңызды екенін растайды;
20) Парламенттік Ассамблея дүние жүзі бойынша мәдениетаралық диалогты іл
герілету ісінде Әзербайжанның қол жеткізген табыстарын жоғары бағалайды және осы
ған байланысты, 2015 жылғы 18 – 19 мамырда Баку қаласында Мәдениетаралық диалог
тың 3-Дүниежүзілік форумының өткізілгендігін қанағаттанарлықпен атап өтеді және
2016 жылы Баку қаласында өтетін БҰҰ Өркениет Альянсының 7-Жаһандық форумын
ұйымдастыру жөніндегі Әзербайжан Үкіметінің күш-жігерін жоғары бағалайды;
21) Парламенттік Ассамблея жаһандық гуманитарлық жүйенің алдында тұрған
проблемаларға алаңдаушылығын білдіреді және мүше елдерді 2016 жылғы 23 – 24
мамырда Ыстанбұл қаласында Мемлекет және Үкімет басшылары деңгейінде өтетін
Дүниежүзілік гуманитарлық саммитке мүмкіндігінше жоғары деңгейде қатысуға ша
қырады;
22) Парламенттік Ассамблея Таудағы Қарабақтағы армян-әзербайжан жанжа
лын Әзербайжан Республикасының егемендігі, аумақтық тұтастығы және халықара
лық танылған шекараларының мызғымастығы негізінде тез арада реттеудің маңызды
лығы туралы тағы да мәлімдейді;
23) Парламенттік Ассамблея Кипрдегі кешенді келіссөздер процесінің 2015 жыл
ғы 15 мамырда қайта жалғасқанын және бүгінгі күні қол жеткізілген прогресті құп
тайды, осы аралдағы екі халықтың саяси теңдігіне негізделген, Кипрдегі келіссөз
дерді және өзара келісілген әділ әрі берік саяси реттеуді қолдайтынын растайды және
бейбіт, қауіпсіз және жарқын болашаққа ұмтылып отырған Кипрдегі тең әрі құқық
ты серіктес болып табылатын түрік кипрліктерімен ынтымақтастығын білдіреді;
24) Парламенттік Ассамблея Қырғыз Республикасын 2016 – 2018 жылдар кезеңіне
БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Кеңесіне сайлануымен құттықтайды және Қазақстан
Республикасының 2017 – 2018 жылдар кезеңіне Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын және Әзербайжан Республика
сының 2017 – 2019 жылдар кезеңіне Біріккен Ұлттар Ұйымының Экономикалық және
Әлеуметтік Кеңесіне кандидатурасын ілгерілету процесінде оларға табыстар тілейді;
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25) Парламенттік Ассамблея Әзербайжан Республикасының 2015 жылғы 12 – 28
маусымда Баку қаласында өткізген Бірінші Еуропалық Ойындарына жоғары баға бе
реді және Әзербайжан Үкіметін және халқын спорттың әмбебап қағидаттарын тара
туға, мәдениеттің әртүрлілігі, төзімділік және өзара түсіністік идеяларын дамытуға
қосқан үлесін және адалдығын тағы да көрсеткен ойындарды тамаша ұйымдасты
руымен құттықтайды;
26) Парламенттік Ассамблея мүше мемлекеттерді Түркия мен Қазақстанның
тиісінше Анталия қаласында ЭКСПО-2016 және Астана қаласында ЭКСПО-2017 ма
мандандырылған көрмелерін ұйымдастыру бойынша іс-қимылдарына, сондай-ақ
Түркияның 2016 жылғы 9 – 13 қазанда Ыстанбұл қаласында 23-Дүниежүзілік энерге
тикалық конгресті ұйымдастыру бойынша іс-қимылына барынша қолдау көрсетуді
қамтамасыз етуге шақырады және екі елге де осы оқиғалар кезінде табыстар тілейді;
27) Парламенттік Ассамблея 2014 жылғы 8 – 14 қыркүйекте Қырғыз Республика
сында Ыстықкөлде өткізілген Бірінші Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының та
бысты ұйымдастырылғанын жоғары бағалайды және Екінші Дүниежүзілік көшпенді
лер ойындарын 2016 жылы өткізу жөніндегі Қырғызстанның бастамасын құптайды
және қатысушы елдерді Екінші Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын өз елдерінде
БАҚ-та жан-жақты жария ету арқылы көшпенділер ойындарын танымал етуге ша
қырады;
28) Парламенттік Ассамблея Түркияны шөлейтке айналуға қарсы күрес жөнін
дегі Біріккен Ұлттар Ұйымы Конвенция Тараптары конференциясының Төрағасы
қызметіне, сондай-ақ Парламенттік желі Басшылық комитетінің төрағасы қызметіне
сайлануымен құттықтайды және мүше мемлекеттерді Түркияның шөлейттенуге қар
сы күрес жөніндегі шараларды ұйымдастыруға қатысты күш-жігерін барынша қол
дауды қамтамасыз етуге шақырады;
29) Парламенттік Ассамблея Астана

қаласында көрсетілген дәстүрлі қонақ

жайлылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің ТүркПА-ның VI
пленарлық отырысын жоғары деңгейде ұйымдастырғанын жоғары бағалайды;
30) Парламенттік Ассамблея VII пленарлық отырысты 2016 жылы Қырғыз Рес
публикасында өткізу туралы шешім қабылдады.
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ТүркПА 6-пленарлы сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР КОМИССИЯСЫ

«ТҮРКІТІЛДЕС ЕЛДЕРДЕГІ ШӨЛГЕ АЙНАЛУМЕН
КҮРЕСКЕ ҚАТЫСТЫ» ТАҚЫРЫБЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫСТАР
Шөлге айналудың аса ірі экологиялық және әлеуметтікэкономикалық проблема
лардың бірі екенін және олардың ТүркПАға мүше елдердің табысты әлеуметтікэко
номикалық дамуына кедергі келтіретінін ескере отырып,
Мүше елдердегі шөлдену процесінің таралып, ушыға түсуіне және бұның адам
дарды қиыншылықтарға, елдерді экономикалық және қаржылай шығындарға,
әлеуметтік дүрбелеңге душар еткізуіне алаңдай,
Аймақтық ынтымақтастықты халықаралық қауымдастықтан методологиялық,
техникалық және қаржылай жәрдем алуда оңтайлы мүмкіндік туғызатын және шөл
денумен күреске серпін беретін маңызды тетіктердің бірі ретінде мойындай,
Зардап шеккен экосистеманы қорғап, кедейлікті жою үшін ТүркПАға мүше ел
дердегі топырақ азуының басты тұстарын анықтау және олардың азу деңгейін өлшеу
қажеттілігін түйсіне отырып,
Парламенттік Ассамблея ұлттық парламенттер мен үкіметтерге келесілерді
ұсынады
a) Қоғамды шөлге айналудан хабардар ете, мәселе жөнінде дұрыс ақпар бере жә
не адамдардың айналаға оң көзбен қарауына үлес қоса отырып, мүше елдерде
«шөлденудің алдын алу мәдениетін» қалыптастыру;
b) қоршаған ортаны қорғаудың, шөлге айналумен күресті қоса алғанда, дүние
жүзінде танылған стандарттарын кіріктіре отырып экологиялық заңнаманы
үйлестіру;
c) Практикалық, тәжірибелік (методологиялық) және басқа да мақсаттарды көде
отырып, тиісті конвенциялар бойынша пилоттық жобаларды жүзеге асыру;
d) Тиісті ұлттық әрекет бағдарламалары аясында мүше елдер үшін қажет түрлі
ормандандыру жобаларын пысықтап, орындау;
e) Мүше елдердегі мемлекеттік меншіктегі жазғы және қысқы жайылымдарды
инвентаризациялауды ұсынады. Осындай шараның нәтижесінде топырақ
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тың жайкүйін білуге болады, сөйтіп қордаланған мәселелерді дұрыс және
жеңіл шешуге мүмкіндік туады;
f) Өсімдік жамылғысын қорғауды ұсынады. Топырақты су және жел эрозиясы
нан қорғау үшін өсімдік жамылғысын сақтау  шөлдендірудің алдын алатын
басты шаралардың бірі. Дұрыс сақталған өсімдік жамылғысы қуаңды кездерде
болатын экосистеманың зардабын азайтады;
g) Шөлденуден көбірек зардап шегіп жатқан аймақтарда жергілікті жерлерде
қолдануға икемді қазіргі заманғы технологияларды пайдалану;
h) Мүше елдердегі қалалы жерлердегі және ауылды аймақтар орталықтарында
ғы пайдаланылмайтын жерлерде түрлі инфраструктура объектілерін салу ар
қылы шөлдену процесінің одан әрі асқынуын доғаруға себепкер болатын эко
номикалық мүмкіндіктер мен жағдай жасау;
i) Топырақты ұқыпты пайдалану мақсатымен эксперттер мен фермерлердің бі
лескен жұмысын қамтитын агроэкологиялық консультациялар өткізу шара
ларын ұйымдастыру;
j) Ақпарат және тәжірибе алмасу, дайындық және өзара әрекеттесе зерттеу прог
раммалары сияқты салаларда аймақтық ынтымақтастықты нығайту;
k) Шөлденумен күресте институционалдық құрылымды жетілдіру арқылы және
үкіметтік емес секторды кеңінен тарта отырып, потенциал (әлеует) қордалау
шараларын өрістету;
l) ТүркПа аясында қоршаған ортаны қорғаудың түрлі салаларында, оның ішін
де шөлденумен күрес бар, бірлескен шараларды іске асыруға қатысты талқы
лауларды бастау.
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ТүркПА 6-пленарлы сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

ӘЛЕУМЕТТІК, МӘДЕНИ ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕР КОМИССИЯСЫ

«ТҮРКПА-ҒА МҮШЕ ЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТ АҒЫНЫН
ҰЛҒАЙТУ» ТАҚЫРЫБЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫСТАР
ТүркПА-ға мүше елдер арасындағы жан-жақты байланыстарды одан әрі нығайтуда
информациялық өзара алмасу арналарын қалыптастырудың маңызын түсіне;
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2014 жылдың 5
маусымында Бодрумда (Түркия) өткен Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық
кеңесінің (ТМЫК) 4-інші саммитінде түркітілдес елдердегі бұқаралық ақпарат құралдарын
дамыту жөнінде айтқан ұсыныстарының жүзеге асуына заңнамалық қолдау көрсетуге
әзірлігін білдіре;
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің (Түркі кеңесі), ТүркСОЙдың және Түркі академиясының мәдени-гуманитарлық салада, оның ішінде түркі БАҚ-ның
өзара әрекеттестіктегі белсенділігін арттыруға бағытталған талпыныстарына қолдай;
Бір түркі тілінен екінші бір түркі тіліне кәсіби тәржіменің кенже дамуын ескере
отырып
ТүркПА-ға мүше мемлекеттердің парламенттері мен үкіметтеріне келесіні
ұсынады.
1. ТүркПА-ға мүше елдерге информациялық алмасымды ұлғайтуды көздеген шаралар
ды арттыру қажет. Ірі ұлттық ақпарат агенттіктерінің басқа түркі тілдерін
жақсы меңгерген, сөйтіп тиісті информацияны дер кезінде алып, аудара алатын
қызметкерлерінің болғаны абзал. Ұсынылатын практикалық қадамдар:
а) ТүркПА-ға мүше елдердің жетекші информациялық агенттіктерінің уэб-сайт
тарында аталған мемлекеттердің ұлттық тілдеріндегі беттер ашу;
ә) Түркітілдес әлемдегі оқиғалар жөнінде күнделікті жаңалықтар хабарларын
ұйымдастыру;
б) ТүркПА-ға мүше елдердің информациялық агенттіктерінің арасында ынты
мақтастық орнатып, өрістету;
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в) БАҚ және теледидар ақпараты және өнімдерімен алмасуды орнықтыру мақса
тында ұдайы іс-шаралар өткізу;
д) Түркі елдерінің мәдениеті, тарихы және тілдері жөнінде хабарлар ұйымдасты
ру.
2. Түркітілдес елдердің жоғарғы оқу орындарында тілдік аудармалардың (жазбаша,
синхронды және ілеспе) сапасын жетілдіру үшін кәсіби аудармашылар дайындауға
жәрдемдесу. Бұл ретте келесі баптарды қарастыруды ұсынамыз:
(а) түрік/әзербайжан тілдерінен қазақ және қырғыз тілдеріне кәсіби аударуға ма
мандану;
(ә) қазақ және қырғыз тілдерінен түрік/әзербайжан тілдеріне кәсіби аударуға ма
мандану;
(б) кәсіби және сапалы аудармадан ғылыми зерттеулер жүргізу;
(в) кәсіби және сапалы аудармадан тәржімешілер мен студенттер арасында кон
курстар өткізу;
(г) аударма мәселелеріне қатысты елішілік және халықаралық семинарлар өткізу;
3. Түркі тілдерін тәржімелейтін аудармашылар бірлігін құру.
4. Ғылым мен білім саласындағы әрекеттерді ұлғайту. Мысалы үшін, кәсіби аудар
машылар бар болса, ғылым мен технологияның, инновациялық дамудың соңғы
жетістіктері жөніндегі еңбектерді бір түркі тілінен екінші бір түркі тіліне ауда
руға болар еді. Телевизиялық өнімдер мен кинофильмдерді дубляждау жөнінде де осы
ны айтуға болады.
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ТүркПА 6-пленарлы сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

ТҮРКПА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
КОМИССИЯСЫ

«ЭНЕРГЕТИКА СЕКТОРЫН ДАМЫТУДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ»
ТАҚЫРЫБЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫСТАР
1. Тиімді жұмыс істеп жатқан энергетика секторының кезкелген экономика үшін
маңызы зор, себебі, энергия индустрия мен қызмет саласында ақтық өнім өндіру
дегі маңызды элемент. Осы ретте, экологиялық стандарттарға сай келетін энер
гиямен қамтамасыз етудің экономикалық тиімді әрі сенімді стратегиясын түзу
және оны орындау  ауқымды және тұрақты экономикалық өсімді көздеген ұлт
тық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет негізгі шарттар;
2. Өздерінің экономикалық және энергетикалық потенциалы, энергия ресурстары
ның баршылығы, қуатпен қамдау жолдарының түрлілігі және ішкі энергетика ры
ногы мен инфраструктурасының даму деңгейі жағынан мүше елдердің бірбірінен
айырмашылықтары үлкен. Мүше елдерде көмір, мұнай және газдан бастап ядро
лық және су энергетикасына дейінгі, жаңаратын энергияны қоса алғанда, қуат көз
дерінің барлық түрі бар;
3. Түркітілдес елдердің әлемдік энергетика рыногындағы маңызы, Каспий теңізі қайра
ңындағы мұнай мен газдың ауқымды қорларын ескере отырып, өсіп келеді. Перс
пективалық жобаларды жүзеге асыру мүше елдер арасындағы энергетика секторын
дағы үйлескен әрекеттестікті, сондайақ, мүмкіндігінше, ортақ стратегияларды
түзгенді қажет етеді;
4. Энергетика рыноктарының тұрақтылығы, импорт пен экспорттың сенімділігі,
энергетика секторын модернизациялау, қуат үнемдеуді арттыру және энергия
өндіру және қолдану барысындағы айналаға тиетін зиянды азайту мәселелер тура
лы түркітілдес елдер де алаңдайды;
5. Кәдімгі энергия тасығыштар саласындағы ынтымақтастық өз маңызын сақтап
қалмақ, себебі, ең дегенде, орта мерзімді перспективада кәдімгі энергия ресурста
ры энергия өндірісінде басты рөл атқара беретін болады. Сондықтан да, энергия
үнемдеу мен оның тиімділігін арттыруда, көмірсутек көздерін игеру барысында
қоршаған ортаны қорғауда және кәдімгі энергия рыногындағы инфраструктураны
одан әрі жетілдіруде тың талпыныстар жасау қажет;
6. Астанада өтетін EXPO-2017 жасыл экономика мен балама қуат көздеріне арна
лады, сондықтан да аталған халықаралық көрме ТүркПАға мүше елдердегі және
дүние жүзіндегі жасыл экономиканың қауырт әрі жылдам дамуына бастайды деп
күтілуде. Осы ретте, Парламенттік ассамблея мүше елдер арасындағы жаңара
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тын қуат көздерін дамытуға бағытталған практикалық әрекеттестіктің маңы
зын атап көрсетеді;
7. Өз аясында Парламенттік ассамблея 2014 жылдың 11ақпанында Бакуде қабыл
данған транспорт қатынасының экономикалық ынтымақтастықтағы рөлі
не қатысты ұсыныстарына сілтеме жасайды, себебі аталған құжат аймақтағы
транспорттың барлық түрінің қауіпсіздігін, оның ішінде энергия ресурстарының
қауіпсіз тасымалын, қолдайды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып Парламенттік ассамблея ТүркПАға
мүше мемлекеттердің ұлттық парламенттері мен үкіметтеріне
a) қазіргі заманғы технологияларды енгізу арқылы энергия үнемдеу мен оның
тиімділігін арттыруда үкіметтердің ұзақ мерзімді межелер айқындауын;
b) қазіргі кездегі жүзеге асып жатқан және жоспарланған энергетикалық жобалар
дың экологиялық ықпалын жанжақты бағалау арқылы сол өңірлердегі жануар
лар мен өсімдіктер дүниесін қорғауды;
c) энергетикалық саясатқа қоршаған ортаны қорғаудың тиімді жолдарын кірікті
ру арқылы қуат көздерін эксплутациялаудан туындайтын экологиялық пробле
малармен айналысуды;
d) кәдімгі энергия рыногындағы құбырлар және жеткізу құралдары сияқты инф
раструктураны ұдайы жетілдіру мен түрлендіру арқылы аймақтық және
әлемдік энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көңіл бөлуді;
e) жаңаратын қуат қорларының (биомасса, жел, күн, термалды энергия, қазір қол
даныстағы гидроқуат тиімділігін арттыру) дүниежүзілік энергия өндіруге қоса
тын үлесін арттыру мақсатымен олардың одан әрі дамуын қолдауды;
a) энергияның қауіпсіз, тұрлаулы және тиімді жеткізілуін қамдайтын таза және
жаңаратын қуат көздерін дамытуды көздейтін ғылымизерттеу жұмыстарына
жіті көңіл бөлуді;
b) түрлі ісшаралар мен акциялар, оның ішінде бірлескен семинарлар мен конферен
циялар ұйымдастыру арқылы Астанада өтпекші EXPO-2017ге қолдау көрсе
туді;
c) EXPO-2017 аясында ТүркПАға мүше елдерде атқарылып жатқан жаңаратын
энергия ресурстарын (ЖЭР) игерудегі жұмыстар жөнінде кеңінен информация
таратуды;
i) энергетиканы дамыту жоспарларына қатысты үйлескен позиция түзу мақса
тында және осы саладағы аймақтық үйлестіруді (координацияны) жақсарту
үшін тиісті ақпарат және тәжірибемен алмасып отыруды;
j) түркі ынтымақтастық құрылымдарын тарту арқылы энергетика саласына
қатысты информацияны жинау, тарату және олармен алмасуды, сондайақ, ға
лымдар мен техникалық эксперттер арасында тәжірибе алмасуды жетілдіруді
ұсынады.
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ТүркПА 6-пленарлы сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР КОМИССИЯСЫ

«ТҮРКПА-ҒА МҮШЕ ЕЛДЕРДЕГІ САЙЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН
САЙЛАУЛАР ЖӘНЕ АССАМБЛЕЯНЫҢ САЙЛАУДЫ
БАҚЫЛАУЫ» ТАҚЫРЫБЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫСТАР
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы:
1. Демократия, заң үстемдігі және өз мәлімдемелерінде көрініс тапқан адам хақта
рына құрмет принциптеріне өз адалдығын тағы да қуаттай;
2. Сайлау арқылы еркін және әділ білдірілген халықтың ниеті мен қалауы барлық үкі
меттердің өкілеттілігі мен заңдылығына негіз екенін айрықша атай;
3. Мүше елдердегі ұлттық сайлау заңнамаларының дамығанын және де мөлдірлік,
әділдік және адам хақтарын құрметтеу қағидаларына сай сайлауды ұйымдастырып, өткі
зудегі әжептәуір ілгерілеушілікті атай;
4. Ассамблеяның ұлттық дербестікке сұғынбау және әр мүше елдің ішкі істеріне кіріс
пеу принциптерін (қағидаларына) ұстанатынын, сондай-ақ, сайлау процесіне деген қоғам
өкілдерінің сенімін нығайтуға үлес қосқанын көрсеткен ТүркПА-ның халықаралық бақы
лаушылар миссиясының жұмысын оң бағалай;
5. ТүркПА миссиясының бақылау практикасын жетілдіру жөніндегі ой мен мүше ел
дердегі сайлау үрдістерін жан-жақты бақылауға бағытталған бұдан былайғы талпыныс
тарды құптай;
6. Мүше елдер арасында ақпарат, тәжірибе және озық практиканы бөлісу мүше ел
дердің сайлау жүйелерін және саяси құрылымдарын ескере отырып, ТүркПА-ның сайлау ба
қылау методологиясын қарастырып, қабылдауды көздеген пікірталастарға жол ашатынын
түсіне келе
ТүркПА-ға мүше ұлттық парламенттерге келесіні ұсынады
i) ұлттық сайлау заңнамасы мен ұлттық сайлау жүйелері бойынша мүше елдер ара
сында информация мен тәжірибе бөлісуде әрекеттестік орнатып, өрістету және осы мақ
сатпен:
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a) мүше елдердегі ұлттық сайлау жүйелерін, сайлаулар мен референдумдардың
заңнамалық қаңқасын және сайлау ережелерін қолдану практикасын тал
қылап, бағалау ниетімен сарапшылар жиындарын, семинарлар және дөңге
лек столдар ұйымдастыру;
b) мүше елдердің орталық сайлау комиссияларының арасында өзара әрекет
тесу механизмдерін (тетіктерін) орнатып, дамыту ниетімен олардың
бірлескен жиналыстарын ұйымдастыру;
c)

сайлау жөніндегі халықаралық хұқық инструменттерін жіті зерделеу;

ii) мүше елдердегі сайлау процесінің өне бойын ұзақ мерзімді бақылау мен әділ баға
лауды көздейтін ТүркПА-ның сайлау бақылау методологиясын пысықтау және қабылдау
ниетімен пікір алмасуларды бастау. Айтылған методология тиісті стандарттарды, ере
желерді, ұсыныстарды және практикалық жұмыстарды қамтуы ықтимал.
iіі) жергілікті сайлаулардың процедуралық, әкімшілік және ұйымдастыру қырларын
зерделеу ниетімен мүше елдердегі жергілікті сайлауларды бақылауға ұлттық сайлау сарап
шыларының қатысуын қамдау (қамтамасыз ету);
іv) түркі ынтымақтастығы аясында сайлау бақылау стандарттарының ортақ тұ
ғырнамасын пысықтау ниетімен Түркі кеңесімен бірлескен бақылау миссияларын аттан
дыруды ұйымдастыру және осы жөнінде екі ұйым арасында тиісті консультациялар өткі
зу.
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сАЙЛАУ
БАҚыЛАУ

ТүркІТІЛДЕс ЕЛДЕрДІҢ ПАрЛАМЕнТТІк
АссАМБЛЕЯсыныҢ (ТүркПА) хАЛыҚАрАЛыҚ
БАҚыЛАУШыЛАр МИссИЯсы
Түркия Республикасындағы президент сайлауы – 2014 ж. 10 тамыз
МӘЛІМДЕМЕ
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясының (ТүркПА) халықаралық бақылаушылар миссиясы Түркияда 2014 жылғы 10 тамызда тұңғыш рет азаматтардың
барлығының дауыс беруімен өткен президент сайлауын қысқа мерзімде бақылады.
2007 жылы Түркияда өткен референдум кезінде ел азаматтары бұдан былай 2014
жылдан бастап мемлекет президенті жалпыхалықтық сайлау кезінде сайланатын болады деген ұйғарымға келген болатын (ел конституциясына қосымша: 21/10/20075678/1). Түркияның Жоғарғы сайлау кеңесінің ақпарына сай, осы сайлау үшін тиісті
заңнамалық негіз 2012 жылы 19.01 қабылданған Түркия Республикасының Президентін сайлау туралы заңда (№6271 заң) көрініс тапқан.

ТүркПА тынысы | 2016

75

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Дауыс беру таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 17.00-ге дейін жалғасты. Жоғарғы сайлау
кеңесінің сайлаудың алдын-ала қорытындылары жөініндегі ақпарына сай, сайлауға
дауыс берушілердің 73 %-і қатысқан.
Әзербайжан Республикасы Мили Мәжлисінің депутаты Низами Джафаров бас
таған ТүркПА халықаралық бақылаушылар миссиясы өз сапары барысында Түр
кияның Жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы Сади Гүвенмен, Конституциялық сот
тың төрағасы Хашим Кылычпен, Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаты, ТүркПА
Құқықтық мәселелер мен халықаралық қатынастар комиссиясының төрағасы Халүк
Ипекпен, басқа да ТүркПАға мүше депутаттармен, Сыртқы істер министрлігінің
жоғары лауазымды өкілдерімен кездесулер өткізді. Жүздесулер барысында Түркия
ресми өкілдері сайлауға дайындық барысы хақында және оны ойдағыдай, халықа
ралық стандарттарға сай өткізу үшін істелініп жатқан шаралар жөнінде әңгімелеп
берді.
Түркия ресми өкілдерінің айтуына қарағанда, тұңғыш рет өткелі отырған жал
пыхалықтық президент сайлауында әр сайлаушы өзінің сайлау хақын пайдалануына
барлық мүмкіндіктер жасау үшін Түркия үкіметі әжептәуір іс тындырған. Атап
айтқанда, 31 шілде – 3 тамыз аралығында шет елдерде тұратын Түркия азаматтары
үшін көптеген елдерде сайлау учаскелері ұйымдастырылып, дауыс берілді. Тіркелген
сайлаушылардың жалпы саны 52 894 115, оның ішінде шетелде тіркелгені 2.7 млн.
Елдің сайлау жөніндегі заңнамасы елдегі сайлау процесіне толығымен халықара
лық бақылау жасауға мүмкіндік береді. ТүркПА бақылаушылары туындаған кез-кел
ген мәселе жөніндегі сұрақты Жоғары сайлау кеңесіне тікелей бағыттады.
Түркияда Жоғарғы сайлау кеңесінің және провинциялық сайлау кеңестерінің мү
шелерін сот билігі судьялардың қатарынан тағайындайды. Әдетте Түркияда сайлау
өз кандидаттарын ұсынған партиялардың бақылауымен өтеді. Өз үміткерлерін ұсын
ған партиялар провинциялық сайлау кеңестерінің жұмысына қатыса және аудандық
сайлау кеңестерінде бақылаушы мәртебесін ала алады. Азаматтар және БАҚ өкілдері
дауыс бюллетендерін санау кезінде қатыса алады. ТүркПА халықаралық бақылаушы
лар миссиясына берілген ақпаратқа сәйкес, сайлау алды кезеңі бір айға созылып, пре
зиденттіктен үміткерлер өздерінің сайлау науқанын өткізуге және бұқаралық ақпарат
құралдарын пайдалануға бірдей мүмкіндіктері болды. Президенттікке кандидаттар
дың сайлау алды науқаны елдегі сайлау заңнамасынан ауытқымады.
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Бақылаушы миссия 2005 Біріккен Ұлттар Ұйымы қабылдаған және басқа да ха
лықаралық тетіктер мойындаған Халықаралық бақылаушылардың қызмет кодексін
қандай да бір елеулі бұзушылықты немесе одан ауытқуды аңғармады. Сайлау учас
келерінде олар ресми қағаздармен танысып, сайлаушылармен және кандидаттардың
өкілдерімен жүздесті.
ТүркПА халықаралық бақылаушылар миссиясы Анкара қаласының Чанкая, Ке
чиөрен, Йенимаһалле және Алтындағ аудандарында орналасқан сайлау учаскелерін
де болып, сайлаушылар тізімі сияқты сайлауға қатысты ресми құжаттармен танысты,
сайлаудың ашылуы кезінде жәшіктердің мөрленуіне қатысты, сайлаушылармен жә
не саяси партиялар өкілдерімен әңгімелесті, саайлау аяқталған кезде Алтындағ ауда
нында орналасқан сайлау учаскелерінің бірінде дауыс санау процесін бақылады.
Ара-тұра кейбір техникалық кемшін тұстар болғанымен, олардың бүткіл сайлау
процесіне елеулі әсері тимеді.

Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы
(ТүркПА) халықаралық бақылаушылар миссиясы
Қазақстан Республикасындағы өткен Президентінің кезектен тыс сайлауы- 2015 ж. 26 сәуір
МӘЛІМДЕМЕ
Түркітілдес елдердің парламенттік aссамблеясы (ТүркПА) халықаралық бақы
лаушылар миссиясы 2015 жылы 26 сәуірінде өткен Қазақстан Республикасы Прези
дентінің кезектен тыс сайлауына қысқа мерзімді бақылау жүргізді.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының ақпарына сай, осы
сайлауға заңнамалық негіз болған - Қазақстан Республикасының сайлау туралы Конс
титуциялық заңы (1995 жылы қабылданған, 2011 жылы 03 ақпанда № 404-IV өзгеріс
енгiзiлген).
ТүркПА бақылаушылар тобының құрамына ТүркПА-ға мүше үш мемлекеттің –
Әзербайжан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Түркия Республикасы парламент
терінің мүшелері және ТүркПА Хатшылығы қызметкерлері енді.
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Дауыс беру таңғы сағат 07.00-ден кешкі сағат 20.00-ге дейін жалғасты. ҚР Орта
лық сайлау комиссиясынан алынған мәліметке сай, сайлауға дауыс берушілердің __
%-і қатысқан.
Сапар аясында миссия мүшелері Парламент Мәжілісінің Төрағасы Қабиболла
Жақыповпен, Орталық сайлау комиссияның (ОСК) Төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов
пен және Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовпен жүздесті. Кездесу барысында
бақылаушылар сайлау әзірлігіне қатысты атқарылған жұмыстар туралы егжей-тег
жейлі толық хабардар болды.
Президенттікке үміткерлердің сайлауалды штабтарының өкілдерімен кездесу
лер өтті. Дауыс беруге бір күн қалғанда миссия елордадағы Есіл ауданының сайлау
комиссиясында болып, дауыс беруге қатысты дайындықтармен танысты.
Қазақстанда сайлау өту барысына халықаралық бақылау жасауға қажетті құқық
тық және ұйымдастыру-техникалық жағдайлар жасалған. Республикада сайлау кезін
де шетелдік бақылаушылардың қатысуы үшін жасалған жағдайлар пәрменді және
әділ халықаралық бақылаудың болуын қамтамасыз етеді. Қысқа мерзімді бақылау
кезіндегі өз функцияларына сай, ТүркПА бақылаушылары сайлау комиссиялары мен
дауыс беретін орындардың дайындық деңгейін бағалады, сайлау қарсаңындағы үгіт
жұмыстарының жүргізілуінің жай-күйімен танысты, сайлаушылармен, жергілікті
сайлау учаскелерінің мүшелерімен және ОСК өкілдерімен әңгімелесті. «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» конституциялық заңына сәйкес, президенттік
ке үміткерлер үшін сайлауалды науқаны кезінде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу
үшін тең мүмкіндіктер қарастырылған.
Дауыс беру күні, 2015 жылдың 26 сәуірінде, ТүркПА халықаралық бақылаушыла
ры Астана қаласындағы №№ 4, 86, 88, 97, 99, 100 және 104 сайлау учаскелерінде болып,
учаскелердің ашылу сәтінен бастап сайлаушылардың даусын санап, сайлау нәтижесін
шығарғанға дейін, яғни сайлау барысының әр кезеңдегі дауыс беру процесі туралы
жеке өз әсерін, көзқарастарын тұжырымдау мүмкіндігіне ие болды.
Бақылаушы миссия өз жұмысында Біріккен Ұлттар Ұйымы 2005 жылы қабыл
даған Халықаралық бақылаушылардың қызмет кодексі, Европа Кеңесі Венеция
комиссиясы қабылдаған ұсыныстарда және басқа да халықаралық-хұқықтық акті
лерде бекітілген объективтілік, ашықтық, әділдік және турашылдық қағидаларына
сүйенді.

78

info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

ТүркПА бақылаушылары аралап көрген учаскелердің бірде-бірінде сайлау комис
сияларының жұмысына әкімшілік немесе құқық қорғау органдарының килігу факті
лері анықталған жоқ. Экзит-пол өткізуге барлық қажетті жағдайлар жасалынды.
ТүркПА бақылаушылары өз қызметтерін атқару барысында Қазақстанның
сайлау заңнамаларын, саяси бейтараптық, әділдік, сайлау процесіне қатысушылар
ға қатысты қандай да бір емеурін білдіруге жол бермеу принциптерін жетекшілікке
алды.
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы демократиялық
жағдайда, ұлттық заңнама мен сайлау туралы халықаралық нормаларға толығы
мен сәйкес өтті және бұл жайт мемлекеттің демократиялық сайлау өткізу жөніндегі
өзінің халықаралық міндеттемелерін сақтағанын, сайлау процесіне қатысушылар
дың барлығының сайлау хақтары мен бостандықтарының қамтамасыз ете алғанын
растайды. Ара-тұра кейбір техникалық кемшін тұстар болғанымен, олардың бүткіл
сайлау процесіне қандай да бір әсері тимеді.
Жалпы алғанда, 2015 жылы 26 сәуірінде өткен Қазақстан Республикасы Прези
дентінің кезектен тыс сайлауы сайлау өткізудің халықаралық стандарттарына сәйкес
келеді.

ТҮРКІТІЛДЕС ЕЛДЕРДІҢ ПАРЛАМЕНТТІК
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ (ТҮРКПА) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БАҚЫЛАУШЫЛАР МИССИЯСЫ
Түркия Республикасындағы парламент сайлауы – 2015 ж. 7 маусым
МӘЛІМДЕМЕ
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясының (ТүркПА) халықаралық ба
қылаушылар миссиясы Түркияда 2015 жылғы 7 маусымда өткен парламент сайлауын
қысқа мерзімде бақылады. Миссия құрамына Әзербайжан, Қазақстан және Қырғызс
таннан келген парламент депутаттары мен ТүркПА хатшылығы қызметкерлері енді.
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Түркиядағы парламент сайлауын, негізінен, ел Конституциясы, Сайлау және
сайлаушыларды тіркеу жөніндегі негізгі ережелер туралы заң, Парламент сайлауы
туралы заң, Саяси партиялар туралы заң, Жоғарғы сайлау кеңесінің ережелері мен
шешімдері реттейді. Тиісті заңнамалық нормалар, сондай-ақ, 2007 жылдың 21 қаза
нында қабылданған Түркия Ұлы ұлттық мәжілісіне сайлау туралы конституциялық
заңды да қамтиды.
Қысқа мерзімді сапар барысында Әзербайжан Республикасы Милли Мәж
лисінің депутаты Низами Джафаров бастаған ТүркПА халықаралық бақылаушылар
миссиясы Түркияның Жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы Саади Гүвенмен, Конс
титуциялық соттың төрағасы Зүһтү Арсланменен, Ұлы ұлттық мәжілістің Әділет
комиссиясның жетекшісі Хаккы Көйлүмен, Сыртқы істер министрінің орынбаса
ры Нажы Коруменен және басқа да лауазымды тұлғалармен жүздесіп, әңгімелесті.
Жүздесулер барысында Түркия ресми өкілдері сайлауға дайындық барысы хақын
да және оны ойдағыдай, халықаралық стандарттарға сай өткізу үшін істелініп жат
қан шаралар жөнінде әңгімелеп берді. Жоғарғы сайлау кеңесінің мәліметіне сай, ел
ішінде 53 миллион сайлаушы, ел сыртында 2.8 миллион сайлаушы тізімделіп, 74
миллион дауыс беру бюллетені басылып шығарылған. Ел тысындағы сайлау 54 шет
мемлекетте өтіп, мамырдың 8-інен 31-іне дейін жалғасқан. Сондай-ақ, шет елдерде
маусымның 7-іне дейін дауыс бере алуы үшін шекара бекеттерінде 33 пункт ашыл
ған екен.
ТүркПА бақылаушыларының пікірінше, Түркияда жылдар бойы қалыптасқан
демократия дәстүрлері бар, сондықтан да, сайлаулар әрқашан еркін, әділ әрі мөлдір
жағдайда өтіп келеді. Сайлаудың техникалық және процедуралық қырлары тың
ғылықты ұйымдастырылған, атап айтқанда, сайлау кестесін мақұлдау, сайлаушы
ларды тіркеу және сайлауды өткізетін төменгі ресми орындардың мүшелері үшін
дайындық материалдарын әзірлеу сияқты біршама шаралар қолға алынған.
Жоғарғы сайлау кеңесі бақылаушыларға сайлауға қатысу үшін 20 саяси пар
тиядан 9 861 кандидат пен 165 тәуелсіз кандидаттың тіркелгені туралы хабарлады.
Бұқаралық ақпарат құралдары сайлауалды науқан жөнінде барынша хабар тарат
ты және ТүркПА бақылаушылары медиа корпорациялар мен коммерциялық хабар
таратушылар бейтараптық, шыншылдық және мұқияттық принциптеріне берік
болғанын атап өтеді. Сайлауалды науқанның соңғы жеті күнінде саяси партияларға
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қоғамдық радиотелеарналар эфирінен тегін уақыт бөлінді. Кандидаттар үшін БАҚ
арқылы насихат жұмысымен айналысуға және де Түркияның барлық тұсында ми
тингілер өткізуге тең жағдайлар жасалды.
ТүркПА миссиясының дауыс беруді оның барлық кезеңінде бақылауға мүмкіндігі
болды. Сайлау күні дауыс беру учаскелері сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін ашық болды.
Бақылаушылар миссиясының мүшелері Анкара қаласының Чанкая және Гөлбашы
аудандарында орналасқан 50 шақты дауыс беру учаскесіне болды. Бақылаушылар
дауыс беру процесіне куә болып, сайлаушылармен, саяси партиялар өкілдерімен
және сайлау учаскесі ресми өкілдерімен әңгімелесті. ТүркПА бақылаушылары, сон
дай-ақ, Чанкая ауданында орналасқан сайлау учаскелерінің біріндегі дауыс санауды
бақылады.
Жоғарғы сайлау кеңесінің алдын-ала мәліметіне қарағанда, дауыс берушілердің
87 проценті сайлауға қатысқан, саяси партиялардың ішінде АК партиясы (Әділет жә
не өрлеу партиясы) 40.7%, ЖХП (Республикалық халық партиясы) 25%, МХП (Ұлт
тық әрекет партиясы) 16.36%, ХДП (Халықтардың демократиялық партиясы) 13.11%
дауыс жинаған.
Түркиядағы сайлауды халықаралық деңгейде бақылау үшін барлық құқықтық
және логистикалық жағдайлар жасалынған. Бақылаушы миссия өз жұмысында Бірік
кен Ұлттар Ұйымы 2005 жылы қабылдаған Халықаралық бақылаушылардың қызмет
кодексі, Европа Кеңесі Венеция комиссиясы қабылдаған ұсыныстарда және басқа да
халықаралық-хұқықтық актілерде бекітілген объективтілік, ашықтық, әділдік және
турашылдық қағидаларына сүйенді.
Миссия қандай да бір елеулі заңнама нормаларын бұзушылықты немесе одан
ауытқушылықты байқамады, сайлау процедурасы Түркияның ұлттық заңнамасы мен
халықаралық нормаларға сай атқарылды. Ара-тұра кейбір техникалық кемшін тұс
тар болғанымен, олардың бүткіл сайлау процесіне елеулі әсері тимеді.
ТүркПА халықаралық бақылаушылар миссиясы Түркия Республикасында өткен
парламенттік сайлау Түркияның ұлттық заңнамасына және халықаралық демокра
тиялық стандарттарға сай өтті деген қорытындыға келді.
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Түркітілдес елдердің парламенттік
ассамблеясы (ТүркПА) халықаралық
байқаушылар миссиясының
Қырғыз Республикасындағы өткен парламент сайлауы – 2015 ж. 4 қазан
МӘЛІМДЕМЕ
ТүркПА халықаралық байқаушылар миссиясы Қырғыз Республикасында 2015
жылдың 4 қазанында өткен парламент сайлауын қысқа мерзімде бақылады. Мис
сия құрамына Әзербайжан, Қазақстан және Түркия парламенттері мүшелері мен
ТүркПА хатшылығы қызметкерлері енді.
Қырғызстандағы парламенттік сайлау елдің 201 жылғы Конституцияға, 2011 жыл
ғы Президент және парламент сайлауы туралы конституциялық заңына, 2011 жылғы
Сайлау комиссияларының сайлаулар мен референдумдарды өткізу туралы заңына,
1999 жылғы Саяси партиялар туралы заңына және Қырғыз Республикасы Прези
дентінің 2015 жылғы 25 шілдедегі парламенттік сайлауды тағайында туралы жарлы
ғына сай өтеді. Сондай-ақ, Орталық сайлау комиссиясының ережелері мен шешім
дері де заңнамалық қаңқаның құрамдас бөлігі.
Қысқа мерзімді сапар барысында Әзербайжан Республикасы Милли Мәж
лисінің депутаты Низами Джафаров бастаған ТүркПА халықаралық бақылаушылар
миссиясы Орталық сайлау комиссиясы мен Сыртқы істер министрлігінің жоғары
лауазымды тұлғаларымен, Қырғызстанның социал-демократиялық партиясы, Бір
бол, Атамекен, Республика-Атажұрт сияқты партияларының жетекшілерімен кезде
сулер өткізді. Осы жүздесулер барысында байқаушылар сайлауға дайындық барысы
жайлы, оны өткізу үшін қолданылған шаралар туралы мәліметтер алды. Орталық
сайлау комиссиясының ақпаратына сай, 2 млн 673 мың сайлаушы тіркелген, 26 шет
елде 36 дауыс беру учаскесі ұйымдастырылған.
Сайлаудың техникалық және процедуралық жақтары тыңғылықты ұйымдасты
рылған. Атап айтқанда, сайлау календарын мен сайлаушыларды тіркеу ұйымдасқан
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түрде орындалып, сайлауды өткізуге жауапты жергілікті сайлау учаскелерінің мүше
лері үшін арнайы баспа материалдары әзірленген.
Бұл 2011 жылғы Сайлау комиссияларының сайлаулар мен референдумдарды
өткізу туралы заңына сай өткен алғашқы парламенттік сайлау болды. 2015 жылғы
сәуірде аталған заңға енгізілген қосымшалар міндетті биометрикалық анықтауды
және сайлау бюлетендері сканерлерін қолдануды міндеттейді. Тұңғыш рет саусақ
іздері сайлаушыларды анықтау үшін қолданылды және сайлау бюлетендері сканер
лері барлық сайлау учаскелерінде автоматты санауды қамдады. Алайда ресми са
нау нәтижелері қолмен санауға негізделді. Сайлаушылар тізімі барлық тіркелген
азаматтардың биометриялық деректері қамтылған Біріңғай тұрғындар регистріне
негізделген.
Орталық сайлау комиссиясы сайлауға қатысу үшін 14 саяси партияның тіркел
гені туралы хабарлады. Бұқаралық ақпарат құралдары сайлауалды науқан жөнінде
барынша хабар таратты және ТүркПА бақылаушылары медиа корпорациялар мен
коммерциялық хабар таратушылар бейтараптық, шыншылдық және мұқияттық
принциптеріне берік болғанын атап өтеді. Сайлауалды науқанның соңғы жеті күнін
де саяси партияларға қоғамдық радиотелеарналар эфирінен тегін уақыт бөлінді.
Кандидаттар үшін БАҚ арқылы насихат жұмысымен айналысуға және де Қырғызс
танның барлық тұсында митингілер өткізуге тең жағдайлар жасалды.
ТүркПА миссиясының дауыс беруді оның барлық кезеңінде бақылауға мүмкіндігі
болды. Сайлау күні дауыс беру учаскелері сағат 8.00-ден 20.00-ге дейін ашық болды.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметіне сай, дауыс беруге сайлаушылардың
шамамен 58 проценті қатысқан. Бақылаушылар Бішкектегі 11 сайлау учаскесіне ба
рып, дауыс беру процесіне куә болып, сайлаушылармен, саяси партиялар өкілдері
мен және сайлау учаскесі ресми өкілдерімен әңгімелесті. Миссия сайлау процесінде
жаңа технологиялардың қолдану мен биометриялық дерек жинауға оң қабақ та
нытты.
Жаңа технологиялар пайдаланғандықтан осы сайлаудың мәні ерекше; сайлауда
21 ғасыр технологиясы қолданылып, оның әсерлеріне көпшілік куә болды. Сайлау
процесі Қырғыз Республикасында қолданылған биометриялық дауыс тіркеу бүткіл
әлемдегі басқа елдерге де үлгі бола алатынын көрсетті.
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2015 жылғы 4 қазан күні кешкісін Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың
алдын-ала нәтижелерін жариялады:
- Атамекен

- 7,73 %

- Бирбол

- 8,42

- Ар-Намыс

- 0,79

- Өнүгүү-Прогресс

- 9,28

- Азаттық

- 0,34

- Республика-Атажұрт

- 20,14

- СДПК,

- 27,50

- Бүтүн Қырғызстан - Емгек

- 6,12

- Замандаш

- 2,76

- Улуу Қырғызстан

- 1,50

- Қырғызстан

- 12,82

- Мекен ынтымағы

- 0,79

- Қырғызстан халықтарының конгресі

- 0,60

- Аалам

- 0,40

Қырғызстандағы сайлауды халықаралық деңгейде бақылау үшін барлық құқық
тық және логистикалық жағдайлар жасалынған. Бақылаушы миссия өз жұмысында
Біріккен Ұлттар Ұйымы 2005 жылы қабылдаған Халықаралық бақылаушылардың қыз
мет кодексі, Европа Кеңесі Венеция комиссиясы қабылдаған ұсыныстарда және басқа
да халықаралық-хұқықтық актілерде бекітілген объективтілік, ашықтық, әділдік және
турашылдық қағидаларына сүйенді.
Миссия қандай да бір елеулі заңнама нормаларын бұзушылықты немесе одан
ауытқушылықты байқамады, сайлау процедурасы Қырғызстанның ұлттық заңнама
сы мен халықаралық нормаларға сай атқарылды. Ара-тұра кейбір техникалық кемшін
тұстар болғанымен, олардың бүткіл сайлау процесіне елеулі әсері тимеді.
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ТүркПА халықаралық бақылаушылар миссиясы Қырғыз Республикасында өткен
парламенттік сайлау Қырғызстанның ұлттық заңнамасына және халықаралық демок
ратиялық стандарттарға сай өтті деген қорытындыға келді.

ТҮРКІТІЛДЕС ЕЛДЕРДІҢ ПАРЛАМЕНТТІК
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ (ТҮРКПА) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БАҚЫЛАУШЫЛАР МИССИЯСЫ
Әзербайжан Республикасындағы парламент сайлауы – 2015 ж. 1 қараша
МӘЛІМДЕМЕ
ТүркПА халықаралық байқаушылар миссиясы Әзербайжан Республикасында
2015 жылдың 1 қарашасында өткен парламент сайлауын қысқа мерзімде бақыла
ды. Миссия құрамына Қазақстан, Қырғызстан және Түркия парламентшілері мен
ТүркПА хатшылығы қызметкерлері енді.
Әзербайжан Республикасындағы парламент сайлауы негізінен елдің конститу
циясы мен Сайлау кодексіне сай реттеледі. Тиісті заңнамалық қаңқа Жиын өткізу бос
тандығы туралы заңды, Радиотелевизиялық хабар тарату туралы заңды, Саяси пар
тиялар туралы заңды, Үкіметтік емес ұйымдар туралы заңды, Қылмыстық кодекстің
тиісті ережелерін, Әкімшілік процедуралар кодексі мен Әкімшілік заң бұзушылық
тар кодексін, сондай-ақ, Орталық сайлау комиссиясының ережелерін қамтиды. Әзер
байжан демократиялық сайлау өткізуге қатысты ірі халықаралық және аймақтық
инструменттерге қосылған.
Сапар барысында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты,
ТүркПА Экономикалық әрекеттестік комиссиясының төрағасы Серікжан Қанаев бас
таған ТүркПА бақылаушылары Әзербайжан Милли Мәжлисінің Төрағасы, ТүркПА
Іс басындағы Төрағасы Октай Асадовпен, Орталық сайлау комиссиясының төрағасы
Мәзәхир Панаховпен, Сыртқы істер министрлігінің жоғары лауазымды тұлғалары
мен және басқа да кездесулер өткізді. Жүздесулер барысында бақылаушылар сайлауға
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әзірлікке қатысты егжей-тегжейлі мәліметтер алды. Орталық сайлау комиссиясының
ақпарына сай, 5.2 миллион Әзербайжан азаматы дауыс берушілер ретінде, 768 кан
дидат сайлауға қатысу үшін тіркелген және олардың 331-сі 24 саяси партияның және
жеті партиядан құралған бір саяси блоктың өкілдері.
Бұқаралық ақпарат құралдары сайлау алды науқаны жөнінде ақпарат таратты
және ТүркПА бақылаушылары медиа корпорациялардың кандидаттар үшін БАҚ ар
қылы сайлау науқанын өткізуге және сайлаушылармен кездесулері жөнінде тиісті ақ
пар таратуға тең мүмкіндіктер жасағанын баса атап өтті.
Парламенттік сайлауға Орталық сайлау комиссиясынан (ОСК), 125 округтік
сайлау комиссиясынан және 5547 сайлау учаскелерінен құралған үш деңгейлі құры
лым әкімшілік етті. Бірнеше округтік комиссия елдің әр жағында орналасқан, өздері
қарайтын сайлау учаскелерінде басып алынған Таудағы Қарабақтан кетуге мәжбүр
болған көшкіндерге дауыс беруге жағдай туғызуға жауапты болды.
Сайлаудың техникалық және процедуралық жақтары тыңғылықты ұйымдасты
рылған. Атап айтқанда, сайлау календары мен сайлаушыларды тіркеу ұйымдасқан
түрде орындалып, сайлауды өткізуге жауапты жергілікті сайлау учаскелерінің мүше
лері үшін арнайы баспа материалдары әзірленген.
ТүркПА бақылаушылар миссиясының сайлау процесін әр кезеңде бақылауға
мүмкіндігі болды. Сайлау учаскелері сайлау күні сағат ертеңгі 8.00-ден кешкі 19.00ге дейін ашық болды. Орталық сайлау комиссиясының алдын-ала мәліметі бойын
ша, сайлаушылардың шамамен 55.7 %-і дауыс берген. Миссия Баку қаласында орна
ласқан бірнеше сайлау учаскесінде болды. ТүркПА байқаушылары Баку қаласының
Бинәгәди, Сәбәил, Нәсими-Сәбәил және Ясамал аудандарындағы сайлау учаскелері
не барып, сайлаушылармен, учаскедегі ресми адамдармен және саяси партиялардың
өкілерімен әңгімелесті. Сонымен қатар, округтік сайлау комиссияларына қарасты
басып алынған Таудағы Қарабақтан кетуге мәжбүр болған көшкіндер дауыс берген
сайлау учаскелеріне барды. Осылайша, бақылаушылар Қарабақ, Ағдам, Шуша-Хо
жаванд-Қожалы сайлау учаскелеріндегі дауыс беруді көрді. ТүркПА миссиясының
дауыс беру процесін барлық кезеңде бақылауға мүмкіндігі болды.
Әзербайжандағы сайлауды халықаралық деңгейде бақылау үшін барлық құ
қықтық және логистикалық жағдайлар жасалынған. Бақылаушы миссия өз жұмы
сында Біріккен Ұлттар Ұйымы 2005 жылы қабылдаған Халықаралық бақылаушылар
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дың қызмет кодексі, Европа Кеңесінің Венеция комиссиясы қабылдаған ұсыныстарда
және басқа да халықаралық-хұқықтық актілерде бекітілген объективтілік, ашықтық,
әділдік және турашылдық қағидаларына сүйенді.
Миссия қандай да бір елеулі заңнама нормаларын бұзушылықты немесе одан
ауытқушылықты байқамады, сайлау процедурасы Әзербайжанның ұлттық заңнама
сы мен халықаралық нормаларға сай атқарылды. Ара-тұра кейбір техникалық кемшін
тұстар болғанымен, олардың бүткіл сайлау процесіне елеулі әсері тимеді.
ТүркПА халықаралық бақылаушылар миссиясы Әзербайжан Республикасында
өткен парламенттік сайлау Әзербайжанның ұлттық заңнамасына және халықаралық
сайлау стандарттарға сай өтті деген қорытындыға келді.
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кОМИссИЯ ЖЕТЕкШІЛЕрІ МЕн
ОрынБАсАрЛАрын сАЙЛАУ

Ассамблеяның 6-пленарлы сессиясының шешімімен Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің депутаты Садық Шер-Нияз ТүркПА Әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық комиссиясының төрағасы, Жоғорку Кеңеш депутаты Дастанбек Жұмабеков
ТүркПА Экономикалық әрекеттестік комиссиясы төрағасының орынбасары және Түркия Республикасы Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаты Фейзуллаһ Қыйықлық ТүркПА
Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстар комиссиясы төрағасының орынбасары болып сайланды.
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2

ТА рА У
ТАҚырыПТАр
• ТӘУЕЛсІЗДІкТІҢ 25-ЖыЛДыҒы
• кОМИссИЯЛАр ЖҰМысы
• сАЙЛАУ ЖӘнЕ рЕФЕрЕнДУМ БАҚыЛАУ
• Іс-ШАрАЛАр
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25-ЖЫЛДЫҒЫ
Анкарадағы түркітілдес елдердің
тәуелсіздігіне арналған жиын

«Тәуелсіздіктеріне 25 жыл толған түркі мемлекеттері» атты халықаралық сим
позиум қазанның 6-сында Анкара қаласында өз жұмысын бастады. Іс-шараны Қожа
Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Түркияның кейбір
үкіметтік агенттіктерімен және Түркі кеңесі, ТүркПА, Түркі академиясы сынды түркі
ынтымақтастығы институттарымен бірлесе ұйымдастырған.
Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Өкілетті ке
ңесінің төрағасы Мұса Йылдыз құттықтау сөзімен симпозиумды ашты.
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Ашылыс рәсімінде сөз алған Қа
зақстан

Республикасы

Парламенті

Мәжілісінің депутаты, ТүркПА Іс ба
сындағы төрағасының өкілі Сауытбек
Абдрахманов қазақ елінің өзіне жеке
дербес отау тіккелі бергі ширек ға
сырда көреген саясат ұстануының ар
қасында орасан зор өзгерістерге қол
жеткізгенін айтты және Қазақстанның
тәуелсіздігін алғашқы күннен таныған
Түркия жұмхұриетіне риясыз қол
дауы әрі тілектестігі үшін шынайы ри
зашылығын білдірді.
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Бакуде Түркітілдес елдер тәуелсіздіктерінің
25 жылдығына арналған конференция өтті
Түркітілдес
парламенттік

елдердің
ассамблеясы

(ТүркПА) Әзербайжан Рес
публикасы Милли Мәжлисі
және Түркі мәдениеті мен
мирасы

қорымен

бірлесе

отырып, қарашаның 24-ін
де Бакуде бірқатар түркітіл
дес елдер тәуелсіздіктерінің
25-жылдық

мерейтойына

арналған конференция өткізді. Іс-шараға Қазақстан, Қырғыстан, Әзербайжан мен
Түркияның заң шығарушы органдарының өкілдерімен, аталған елдердің, Бакудегі
дипломатиялық өкілдіктерінің басшылары қатысты.
«Бұл тарихи күн, былтыр ғана тойлап өткен Қазақ елі мемлекеттілігінің 550 жыл
дығының қорытынды жетістігі. Үш ғасырға жуық отаршылдықты басынан кешкен Қа
зақ елі, ХХ ғасырдың аяғында қайта жаңғырған мемлекет. Тәуелсіздіктің 25 жылдық
мерейтойы жаңа тарихымызда заманауи мемлекет құрған еліміздің ауқымды тарихи
жетістіктерінің жарқын көрінісі. Қазақстан үшін Тәуелсіздіктің 25 жылы - ілгерілеу
мен қарқынды дамудың кезеңі болды. Біз жаңа тарихымызда табысты және Орталық
Азия өңірінде көшбасшысы мемлекет екендігімізді дәлелдедік. Өз Тәуелсіздігінің 25
жылында еліміздің экономикасы белсенді дамыған, табысқа жетудің бірыңғай, біре
гей тәжірибесі бар саяси-әлеуметтік тұрақты мемлекет ретінде қалыптасты», - деді ҚР
Әзербайжандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Бейбіт Исабаев.
Сондай-ақ елші, өз сөзінде тәуелсіз Қазақстанның барлық жетістіктері мен жеңіс
тері әрбір қазақстандықтың табанды да тынымсыз еңбегінің арқасында мүмкін болған
дығына баса тоқталды. «Ең бастысы Мемлекет басшысы нақтылаған «Қазақстан 2030»
Стратегиясының мақсаттары мен міндеттері ойдағыдай жүзеге асырылды. Елбасымыз
дың саяси ерік-жігері және стратегиялық көрегендігі дамудың қазақстандық үлгісінің
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табысты болуын айқындап, Қазақстан
ның орнықты өсіп-өркендеу жолына
шығуына мүмкіндік тудырды. Қазір
еліміз «Қазақстан 2050» Стратегиясын
дәйекті түрде жүзеге асыра отырып,
әлемнің озық 30 елінің қатарына қо
сылуға қарышты қадам басты. Елбасы
Н.Назарбаевтың байыпты халықара
лық бастамаларымен еліміз үлкен ха
лықаралық беделге ие болып, ғаламдық ядролық қарусыздану қозғалысының таны
мал көшбасшысына айналды. Өзінің жаңа тарихында бірнеше рет бастап өткерген
ғаламдық экономикалық дағдарыстар кезеңінде дер кезінде жүзеге асырылған саяси
экономикалық реформалардың арқасында еліміз экономикасын түзеп, тығырықтан
шыға білді. Сарабдал сыртқы саяси бағытты қалыптастырып, экономикасы нығая оты
рып, өзін бүкіл әлемге сенімді, әрі тұрақты серіктес ретінде танытты»,-деп атап өтті.
Сонымен қатар, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын
да, Шанхай ынтымақтастық ұйымында, Ислам ынтымақтастығы ұйымында төрағалық
етуі Қазақ елінің дүние жүзі қауымдастығы алдындағы беделін биіктете түскенін тілге
тиек етті. Іс-шараның ашылуында сөйлеген Әзербайжан Республикасы
Милли Мәжлис төрағасының бірінші орынбасары Зияфәт Әскәров түркітілдес
елдерден келген депутаттарға, осы елдердің Бакуде орналасқан елшілеріне және де
халықаралық ұйымдардың өкілдеріне жылы лебізін білдірді.
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ARTICLES
AT THE CROSSROADS OF CULTURES
Azerbaijan has an important place within the community of nations as well as among the Turkic-speaking countries. Throughout many centuries it has been at the crossroads of cultures and civilizations, which is vividly reflected

JANDOS ASANOV,
TURKPA
SECRETARY GENERAL

in the culture and language of Azerbaijanis. The country’s
history saw many events and upheavals of regional and global scale. And it has been a
quarter century since the nation restored its independence. Azerbaijan is a modern Turkicspeaking country that embraces values common to the humanity, while preserving its rich
historic and cultural heritage. It is a country where multiculturalism and tolerance is a way
of life. In the last twenty five years since the restoration of independence there have been
turmoil in the country due to the military conflict in Karabakh and stemming from it human tragedy and tremendous hardships, as well as spectacular achievements in the social
and economic development of the nation.
Baku – the pearl of the Caspian – cherishes its past and its newly built exquisite and
elegant architecture sets its eye towards the future.
The international community recognises Azerbaijan as a reliable and predictable partner that has achieved a lot in its development. The fact that the 7th Global Forum of the
United Nations’ Alliance of Civilisations is being held in Baku on 25-27 April, 2016 is a vivid
evidence of respect the country enjoys throughout the world. This event is taking place in
the year which was declared by President Ilham Aliyev as the year of multiculturalism in
Azerbaijan.
By the way, respect and tolerance to other cultures and religions is a value that has
deep roots among the Turkic-speaking peoples. Residing in a vast geographic area they
profess Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, Shamanism including various branches
of these religions, their cultures are diverse due to their geographic distribution and close
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interaction with other communities and also their appearance has features of diverse human races.
The exquisitely and impeccably organised First European Games, held in Baku in 2015,
was a spectacular sports and cultural event that made a huge contribution towards the
promotion of values of mutual understanding and respect among various communities
worldwide. This sports show also gave an opportunity to present in its full colours the rich
culture of Azerbaijan that is part of common Turkic legacy.
By the way, Sheki, town located in the north-west of the country and famed for its old historic architecture, handicraft and cuisine, is the cultural capital of the Turkic world in 2016.
Well-being and prosperity of each citizen and family is a priority for the government of
the country. The state has achieved its goal of securing the food security of the country and
it has yielded a lot of positive results in the diversification of the economy that is evidenced
with the ever growing quantity and quality of locally manufactured goods.
The government has tried its best in tackling the social issues. The level of poverty has
dropped to 5%, while salaries and pensions have been substantially increased. 1 500 000
jobs have been created in Azerbaijan over the last twelve years, of which, one million is
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permanent. The population has reached
9.7 million. Over the
past 10 years the development of social
infrastructure
been

has

impressive:

more than 400 clinics, 2,700 schools and
about 50 sport facilities, including multifunctional

ones,

were built or fully
renovated.
Long-term strategic goals of the
government of Azerbaijan are reflected in the Development Concept “Azerbaijan-2020: the vision for the future”. The concept sets out further objectives and priority goals at the time when country is
entering a new phase in its development. As it is noted in the concept, against the backdrop
of current global economic crisis Azerbaijan is gradually reaching economic diversification
and has substantially dropped its dependence on the oil sector. “For Azerbaijan the post oil
period already started” (from the speech of President Aliyev at the 4th Global Baku Forum
held on 10-11 March 2016 in Baku). The government’s steps of towards post-oil era have
proven efficient and yielded tangible results. President Ilham Aliyev in his article “Forming a common strategy” published in the special edition on the last G20 Summit held in
2015 in Turkey, points out the following aspect: “The economy’s traditional sectors saw an
overhaul, and new areas such as tourism, space and defence industries, information/communication technologies and others were established. Azerbaijan has joined the ranks of
the space states by launching its own two satellites.What were the latest economic achievements? Azerbaijan’s gross domestic product (GDP) has grown 3.4 times; the volume of the
non-oil sector and industrial production has tripled, and the share of the non-oil sector
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of the economy has kept increasing in the past 12 years, reaching 70% based on the first
eight months of 2015. Since 2003 Azerbaijan’s economy has attracted some $200 billion of
investments. In recent years the Azerbaijani government has attached great importance to
local production, allocating funds to both public and private sectors. An important role is
assigned to the economic reforms, which aim at improving the business environment in the
country and ensuring the transparency of the economy and financial sector. Growth in the
agricultural sector – this area has also been given special attention in recent years – has accounted for 6.6 per cent. The World Economic Forum ranks Azerbaijan at 40th in the world
for competitiveness.
As it is well known, Azerbaijan plays a significant role in the global energy security
and is actively engaged in carrying out trans-national energy projects. The country has been
involved in the implementation of mega projects such as the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil and
the Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipelines thus playing a substantial role in ensuring
the global energy security.
The geographic location of Azerbaijan reveals its vast transport and transit potential
that is also conditioned by the fact that country constitutes an inseparable part of the age
old Great Silk Road. Transformation of Azerbaijan into one of the regional transport and
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logistics hubs has become reality and made the country central to both the East-West and
North-South transport corridors. The Baku International Sea Port, commissioned in 2014,
the modern international airway system, the Baku-Tbilisi-Kars railway, to be operational
in the foreseeable future, and development of Baku-Aktau ferry line has attained new contents in transport sector, like Silk railroad, Silk marine road, Silk energy road, Silk fiberoptic road, Silk Road of cultures, etc.
ontribution of Azerbaijan to the development of relationships among fraternal Turkic
countries has been immense. Azerbaijan’s valuable comprehensive support in this regard
has given impetus to institutionalization of rapidly growing cooperation between nations
that have common roots. Recently in Baku the Turkic Culture and Heritage Foundation
was established on the initiative of President Ilham Aliyev with a view to promote Turkic
culture, art and historical values in the world.
It is not by coincidence that TurkPA Secretariat, which started its activities in 2010, is
located in Baku. The first Turkic-speaking republic in history, the Azerbaijan Democratic
Republic, was born here in 1918. Albeit short-lived, the ADR has left a lasting legacy in the
Turkic world.
While talking of the achievements of the country in the last twenty five years it is difficult
to bypass the thorny Nagorno-Karabakh conflict. The Parliamentary Assembly of the Turkicspeaking Countries (TurkPA) has always called for the peaceful resolution of this protracted
conflict, while respecting the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbaijan within its internationally recognised borders. Resolution of the conflict opens prospects
for a long-term stability, prosperity and close interaction of all the countries in the region.
Latest achievements of the Republic of Azerbaijan have been possible, apart from balanced, predictable and sound policies of the government, due to the dedication and commitment of the people of Azerbaijan to the cause of making their motherland a prosperous
modern state with vibrant economy. The country has so far hugely invested into the science, education and upbringing of the youth and there is no doubt that advanced scientific
and technological potential as well as skilled human resources will ensure bright horizons
for Azerbaijan that is located at the meeting point of cultures and civilisations.
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MƏDƏNİYYƏTLƏRİNQOVŞAĞINDA
Bu il dövlәt müstәqilliyinin 25-ci ildönümünü qeyd
edәn müasir Azәrbaycan Respublikası hәm dünya miqyasında, hәm dә türkdilli ölkәlәr arasında xüsusi yeri olan
nüfuzlu vә inkişaf etmiş dövlәtdir. Qәdim vә zәngin tari-

JANDOS ASANOV,
TÜRKPA-nın
BAŞ KATİBİ

xә malik olan Azәrbaycan әsrlәr boyunca mәdәniyyәtlәrin
vә sivilizasiyaların kәsişmә nöqtәsindә yerlәşib. Bütün bunlar Azәrbaycan mәdәniyyәtinin
tәşәkkülündә, tolerantlığın formalaşmasında, xalqın ana dilinin әn yüksәk elmi vә bәdii fikirlәri ifadә etmәk imkanlarının genişlәnmәsindә mühüm rol oynayıb.
Ölkәnin tarixi keçmişi keşmәkeşlidir. Lakin müxtәlif ictimai-siyasi-iqtisadi formasiyalarda müxtәlif növlü dövlәtçilik әnәnәlәrinә malik olmuş Azәrbaycan xalqı hәr zaman özünün
milli ruhunu qorumuş, azadlıq vә müstәqillik ideallarına sadiq qalmışdır. Azәrbaycan öz zәngin tarixi vә mәdәni irsini qoruyub saxlayaraq yüksәk sәviyyәdә bәşәri dәyәrlәri tәmin edәn
müasir Türkdilli, elәcә dә multikulturalizm vә tolerantlığın hökm sürdüyü bir mәmlәkәtdir.
Müstәqilliyinin bәrpasından ötәn 25 ildә Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ölkәdә çaxnaşma yaradaraq dәhşәtli insan faciәsinә yol açmışdır, lakin buna baxmayaraq Azәrbaycan
bütün sahәlәrdә böyük uğurlar qazandı, xalqın rifah halı yaxşılaşdı, ölkәnin sosial-iqtisadi
inkişafında böyük nailiyyәtlәr әldә olundu.
Azәrbaycanın nailiyyәtlәrini saymaqla qurtarmaz. Ölkәdә gedәn abadlıq vә quruculuq işlәri yalnız paytaxtı deyil, bölgәlәri dә әhatә edir. Hәmin bölgәlәrdәn biri dә ölkәnin
şimal-qәrbindә yerlәşәn, vaxtilә Şәki xanlığının mәrkәzi olmuş Şәki rayonudur. Şәkidә qorunub saxlanan Xan sarayı, Karvansaray vә digәr tarixi abidәlәr bu şәhәrin qәdim memarlığını, sәnәtkarlıq nümunәlәrini müasir nәsillәrә möhtәşәm şәkildә tәqdim edir. Gözәl
tәbiәti, dadlı-lәzzәtli mәtbәxi ilә turistlәri cәlb edәn Şәki bu il, yәni 2016-cı ildә Türk dünyasının mәdәni paytaxtı elan olunmuşdur.
Xәzәrin incisi sayılan Bakı gündәn-günә gözәllәşir. Şәrq-Qәrb memarlığının vәhdәtini
әks etdirәn bu şәhәr öz gözәlliyi vә әzәmәtli müasir tikililәri ilә dünyanın istәnilәn paytaxt
şәhәri ilә rәqabәt aparmağa qadirdir. Bakının memarlıq siması öz keçmişini vә milli ornamentlәrini qayğıkeşliklә qoruyaraq әn cәsarәtli layihәlәri reallaşdırmaqla gәlәcәyә doğru
addımlayır.
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Hazırda beynәlxalq ictimaiyyәt Azәrbaycanı öz inkişafında bir çox nailiyyәtlәrә imza
atan etibarli tәrәfdaş kimi tanıyır. Ölkә hәm dә nüfuzlu beynәlxalq tәdbirlәrә vә idman yarışlarına ev sahibliyi edir. 2016-cı ilin aprel ayının 25-dәn 27-dәk Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Bakıda keçirilmәsi faktı dünyanın
bu ölkәyә etimad vә ehtiramının parlaq sübutudur. Bu hadisә mәhz Prezident İlham Әliyevin bu ilin Azәrbaycanda multikulturalizm ili elan etdiyi bir zamanda baş tutdu.
Müstәqilliyinin nailiyyәtlәri sırasında bir mühüm hadisәni dә qeyd etmәyi vacib bilirәm. 2015-ci ildә Bakıda çox yüksәk sәviyyәdә, incә zövqlә vә mükәmmәl şәkildә tәşkil
edilmiş Birinci Avropa Oyunları dünya miqyasında qarşılıqlı anlaşma vә ehtiram dәyәrlәrinin tәbliği istiqamәtindә böyük töhfә verdi, idman sahәsindә olduqca möhtәşәm vә mәdәni hadisә oldu. Hәmin idman yarışları ortaq türk irsinin bir hissәsi olan zәngin Azәrbaycan
mәdәniyyәtinin tam çalarları ilә tәqdim edilmәsinә böyük imkan yaratdı.
Digәr mәdәniyyәtlәr vә dinlәrә ehtiram, tolerantlıq türkdilli xalqlar arasında dәrin
köklәrә malik dәyәrdir. Bu xalqlar geniş coğrafi әrazidә mәskunlaşaraq müxtәlif dinlәrin bir sıra qolları da daxil olmaqla islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, şamanizmә etiqad edirlәr. Türkdilli xalqların mәdәniyyәtlәri coğrafi mәskunlaşma vә digәr icmalarla sıx
qarşılıqlı әlaqәlәr baxımından müxtәliflik tәşkil edir, hәmçinin onların xarici görünüşü dә
müxtәlif insan irqlәrinә mәxsus xüsusiyyәtlәri özündә birlәşdirir.
Mәlumdur ki, hәr bir vәtәndaşın vә ailәnin rifahı vә firavanlığı hökumәt üçün prioritet mәsәlәdir. Azәrbaycanda dövlәt ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi sahәsindә strateji mәqsәdlәrinә nail olmuşdur ki, bu da iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi sahәsindә müsbәt nәticәlәr
vermişdir. Yerli istehsal mallarının daim artan kәmiyyәt vә keyfiyyәti dediklәrimizә bariz
sübutdur.
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Hökumət sosial məsələlərin həllində bütün mümkün addımları atır. Əmək haqları və
pensiyalar əhəmiyyətli dərəcədə artıb, ölkədə yoxsulluq dərəcəsi 5 faizə enmişdir. Son 12 il
ərzində Azərbaycanda 1 milyon 500 min iş yeri açılmışdır, onlardan 1 milyonu daimi iş yer
ləridir. Əhalinin sayı 9.7 milliona çatmışdır. Son 10 il ərzində sosial infrastrukturun inkişafı
daha təsirli olmuşdur: 400-dən artıq tibb müəssisələri, 2700 məktəb və müxtəlif təyinatlılar
da daxil olmaqla 50-yə yaxın idman obyektləri tikilmiş və ya tamamilə yenilənmişdir.
Azərbaycan hökumətinin uzunmüddətli strateji məqsədləri “Azərbaycan – 2020: gələ
cəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında əks olunmuşdur. Bu konsepsiya ölkənin inkişafında
yeni mərhələyə qədəm qoyduğu bir zamanda gələcək hədəf və prioritet məqsədləri müəy
yənləşdirir. Konsepsiyada qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan hazırda dünya miqyasında hökm
sürən qlobal iqtisadi böhran fonunda tədricən iqtisadiyyatın diversifikasiyasına nail olmuş
və neft sektorundan asılılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Azərbaycan üçün post-neft
dövrü artıq başlayıb və hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlar öz səmərəliliyini göstə
rir. Bu addımlar qlobal iqtisadi böhran fonunda öz nəticələrini vermiş oldu.
Azərbaycan Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Türkiyədə keçirilmiş G20 Sammitinə dair
xüsusi buraxılışda - “Ümumi strategiyanın formalaşdırılması” sərlövhəli məqalədə bu istiqa
mətlər barədə qeyd etmişdir: “İqtisadiyyatın ənənəvi sektorları yenidən qurulmuş və turizm,
hava və hərbi müdafiə sənayeləri, informasiya/kommunikasiya texnologiyaları və digər sahələr
yaradılmışdır. Azərbaycan öz 2 peykini işə salmaqla kosmik dövlətlər sırasına keçmişdir.”
Yola saldığımız 25 ilə nəzər salarkən görürük ki, iqtisadi nailiyyətlər kifayət qədərdir.
Faktlara müraciət edək:
- Azərbaycanda ÜDM (Ümumi Daxili Məhsulu) 3,4 dəfə artmışdır;
- Qeyri-neft sektoru və sənaye istehsalında 3 dəfə artım olmuşdur;
- Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun payı son 12 il ərzində artırılaraq 2015-ci
ilin ilk səkkiz ayında 70 faizə çatdırılmışdır;
- 2003-cü ildən Azərbaycan iqtisadiyyatı 200 milliard dollara yaxın investisiya cəlb
edilmişdir.
- Kənd təsərrüfatı sektorunda artım (bu sahəyə son illərdə xüsusi diqqət yetirilmişdir)
6,6 faizədək artım qeydə alınmışdır;
- Dünya İqtisadi Forumu iqtisadi baxımdan göstəricilərinə və dünya miqyasında rəqa
bət qabiliyyətinə görə Azərbaycanı 40-cı yerdə sıralamışdır.

ТүркПА тынысы | 2016 101

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, son illər Azərbaycan höküməti yerli istehsala çox
böyük əhəmiyyət verir. Həm dövlət, həm də özəl sektorlara maliyyə vəsaitləri ayrılmışdır.
Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, həmçinin iqtisadiyyatda və maliyyə sektorunda
şəffaflığının təmin edilməsi məqsədi ilə ciddi iqtisadi islahatlar aparılır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyində önəmli rol oynayır.
Bakı -Tbilisi -Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərləri kimi qlobal re
gional layihələrin həyata keçirilməsində aktiv iştirak edən Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları
ilə Avropanın enerji təminatçısına çevrildi və qlobal enerji təhlükəsizliyində mühüm rol
oynadı.
Böyük İpək Yolunun ayrılmaz hissəsini təşkil etməklə, Azərbaycan geostrateji möv
qeyi ilə nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında da geniş potensiala malikdir. Ölkə regional
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nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilməklə real olaraq Şərq-Qərb və ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzi olmuşdur. 2014-ci ildə istismara verilmiş Bakı Bey
nəlxalq Dəniz Limanı, həmçinin müasir beynəlxalq hava nəqliyyatı sistemi, yaxın gələcək
də istifadəyə veriləcək Bakı -Tbilisi- Qars dəmir yolu və Bakı–Aktau bərə xəttinin inkişafı
nəqliyyat sektorunun İpək Dəmir Yolu, İpək Dəniz Yolu, İpək Enerji Yolu, İpək Fiber Optik
Yolu, Mədəniyyətlərin Ipək Yolu və s. kimi yeni məzmunlarının meydana çıxmasına rəvac
vermişdir.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan qardaş türkdilli ölkələrin arasında əla
qələrin inkişafına çox böyük töhfələr bəxş etmişdir. Azərbaycanın hərtərəfli dəstəyi ortaq
köklərə malik olan xalqlar arasında sürətlə inkişaf edən əməkdaşlığın institutlaşmasına tə
kan vermişdir. Bu yaxınlarda Bakıda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə türk mədəniy
yətini, incəsənətini və tarixi dəyərlərini dünyaya təşviq etmək məqsədilə Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondu yaradılmışdır. 2010-cu ildən fəaliyyətə başlamış TürkPA Katibliyinin Bakı
şəhərində yerləşməsi təsadüfi deyildir. Tarixdə ilk türkdilli respublika, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti 1918-ci ildə məhz burada yaradılmışdır. Qısa ömürlü olsa da, Azərbaycan
Demokratik Respublikası türk dünyasına davamlı miras buraxmışdır.
Ölkənin son 25 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışarkən Dağlıq Qarabağ münaqişə
sindən yan keçmək çətindir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TürkPA) hər
zaman həlli uzadılmış bu münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sər
hədləri çərçivəsində, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət prinsipinə əsaslanaraq, sülh
yolu ilə həllinə çağırmışdır. Münaqişənin həlli regionda uzunmüddətli sabitliyə, rifah və
ölkələr arasında qarşılıqlı perspektivlərinə imkan yaradar.
Azərbaycan Respublikasının ən son nailiyyətləri hökumətin tarazlaşdırılmış, uzunmüddətli və düşünülmüş siyasəti ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının, bu millətin öz ana və
tənini dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatla müasir firavan dövlətə çevirmək ideyasına sa
diqliyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Ölkə bu günə qədər elmin, təhsilin və gənc nəslin
inkişafına nəhəng sərmayələr qoymuşdur. Şübhəsiz ki, bundan sonra da qabaqcıl elmi-tex
noloji potensialı, yüksək səviyyəli insan resursları mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların yo
layrıcında yerləşən Azərbaycan üçün parlaq üfüqlər açacaqdır.
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ANCIENT TURKIC NATION BOLDLY LOOKS INTO FUTURE
Training kite made a hunting bird,
Uniting tribes assembled a nation...
		

(Excerpt from Epic of Manas)

JANDOS ASANOV,
TURKPA
SECRETARY GENERAL

At the feet of awesome Ala-Too Mountains 25 years ago a red flag with shanyrak (round
top of nomadic dwelling) in its centre was hoisted heralding the birth of an independent nation – Kyrgyz Republic, which originates from the Great Kyrgyz Khaganate that once upon
a time used to stretch from Pamir to Baikal.
During the course of the history the Kyrgyz state lay on the Great Silk Road and was
known to Greek, Arab, Persian, Chinese civilizations from ancient times. The contemporary
Kyrgyzstan is a meeting point of the East and West, North and South as well as a modern
society that brings together the representatives of more than 100 ethnic groups.
Kyrgyzstan is a respected and trusted member of the international community and its rich
culture is part of common Turkic heritage. The Kyrgyz Republic is a modern Turkic speaking
country that cherishes its past while embracing universal values. That is why the country was
voted a member of UN Human Rights Council for 2016-2018. Owing to its economic might
and important geopolitical location in 2015 it acceded to the Eurasian Economic Union.
August the 31st was a turning point in the Kyrgyz history and 25 years since the declaration of its statehood has become a period full of events that facilitated maturation of Kyrgyz
statehood. 25th independence anniversary is a festive occasion for all the citizens of Kyrgyzstan that are united with dream of building a strong and advanced democratic nation.
Since the time when Kyrgyzstan embarked on the road of independent existence it
has dealt with many issues relating to political and economic reforms. Now the country is
operating in the format of parliamentary republic. In compliance with the Constitution of
Kyrgyz Republic, the country’s parliament is the highest representative body responsible
for the law-drafting and overseeing its implementation.
The parliament is fully involved in the state affairs: it initiates reforms in all the areas
and supervises their implementation. The current parliament has 6 political parties and
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they represent various views and approaches. The civil society of Kyrgyzstan is very active
and well organized. Now there are more than 15 thousand of registered non-governmental
organizations.
The Kyrgyz Republic, located in Central Asia, possesses substantial economic potential and skilled human resources. The country’s social and economic development indicators are significantly growing from year to year. For instance, in 2015 3.5% GDP growth
was observed which included 6.2% growth in agriculture, 8% in investments, 2.7% in cargo
transportation, 6% in overall retail sales.
Nowadays unique and very conducive climate is being created for the foreign investors. Nationals from 45 countries from around the world can stay in the Kyrgyz Republic
without visa up to 60 days.
It is encouraging that the country is trying its best to take the advantage of its vast tourism potential: Ala-Too and Alay mountain ranges, the latter being the homeland for Queen
of the Mountains Khansha Kurmanzhan Datka, awe inspiring mountain peaks, such as
Jengish chokusu and Khan-Tengri and eye-catching valleys, Issyk-Kol, which is one of the
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wonders of nature, tremendously described in the stories of Chyngyz Aitmatov, Osh – the
city with 3000 years history, Balasagun, the birthplace of great Turkic writer Yusuf Hass Hajib Balasaguni, author of “Kutadgu Bilik”. Kyrgyzstan is rich for its unique natural-climatic
recreational opportunities. For instance, 4.5 million foreign tourists visited Kyrgyz lands in
recent years. Annually these numbers are steadily growing. Tourism is one of the facilitating factors in deepening cultural and humanitarian ties in our ever globalizing world.
Kyrgyzstan needs to be credited for its bold promotion of cultural values of nomadic
people that played a huge role in the history of Eurasia. It has established the Centre of
Nomadic Civilizations that studies the history and culture of nomads. The Second World
Nomad Games, the opening ceremony of which is expected on 3rd September at IssykKol - pearl of Central Asia and one of the highest mountainous lakes around the world, is
a sports festival of global scale and brings together many nations that have had nomadic
past. As it is well known, the nomadic culture has left a huge legacy that is reflected in the
in the customs and way of life of many nations. These games are aimed at preserving and
spreading unique nomadic sports. Sports teams from more than 35 countries are expected
to participate in the international festival that includes Azerbaijan, Argentina,
USA, Belarus, Brazil, Hungary, Guatemala, Germany, Israel, India, Indonesia,
Iran, Italy, Kazakhstan, China, Columbia, Latvia, Lithuania, Mongolia, Netherlands, Pakistan, Peru, Poland, Russian
Federation, Serbia, Slovakia, Tajikistan,
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Czech,
Sri Lanka, Ecuador, Estonia and Japan.
The abovementioned event is very mush
supported by TurkPA member-states.
The Kyrgyz Republic is open for
mutually beneficial dialogue. The country has a huge potential in industry, mining and metallurgy. All the elements of
periodic table can be found in the Kyr-
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gyz lands. The country is rich with gold, silver, aluminum, iron, silicon and other minerals,
which are widely used in manufacturing new technologies. What is more important for
carrying out industrial projects and development of Kyrgyzstan is the availability of professional workforce and abundance of electricity.
In the modern world development and progress is impossible without energy. The
rich water and energy potential of Kyrgyzstan is actively being developed. 90% of electric
energy generated at the hydro stations and therefore does not harm the environment. Last
year Kyrgyzstan managed to achieve energy independence by commissioning the DatkaKemin power line as part of CASA-1000 project. Now after the completion of CASA-1000
project the energy produced in Kyrgyzstan will be exported to Tajikistan, Afghanistan and
Pakistan.
Transportation sector is briskly developing. Various parts of the country is connected
with roads, the total length of which exceeds 35 000 kilometers. Furthermore there are plans
to construct railway lines on the routes Russia-Kazakhstan-Kyrgyzstan-Tajikistan and China-Kyrgyzstan-Uzbekistan. This railway lines connect the sea ports of the Pacific, Persian
Gulf and the Medditerrean.
Realisation of above projects will give substantial impetus to the overall development
of the Kyrgyz Republic and its integration into the global economy.
The talk about Kyrgyzstan and Kyrgyz people is of less value if the great ancient epic
poem Manas is not mentioned.
Kyrgyzstan celebrated the 1,000th anniversary of Manas in 1995. The epic poem consists of approximately 500,000 lines and can be compared with the Sanskrit epic Mahabharata and the Tibetan Epic of King Gesar.
The end of oral epics in Central Asia has been prophesied since the nineteenth century.
Nevertheless, we can observe a surprising vitality of oral performance and oral traditions
among the Kyrgyz people. Manas still plays an important role in Kyrgyz cultural identity.
Manas is the classic centerpiece of Kyrgyz literature, and parts of it are often recited
at Kyrgyz festivities by specialists in the epic, called Manaschi. Manaschis tell the tale in a
melodic chant unaccompanied by musical instruments.
Nowadays the Kyrgyz Republic relies on its consistent state policy and strategy,
speedily developing economy. Political and economic upheavals that the country has gone
through hardened its resilience. Today Kyrgyzstan is a country which is known as a dy-
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namic, competitive and mature state in the international community. The Republic has acquired its geopolitical weight, developed strong relationships with all partners and created
investment-friendly environment.
Once great Kyrgyz writer Chyngyz Torokulovich Aitmatov said: - “Those from yesterday do not know what is going on today; those from today do not know what will happen
tomorrow”. Keeping this in mind the Republic pays a great attention to the well-being and
education of its citizens. Last year the 6 millionth citizen of the country was born. Today
Kyrgyzstan has well educated, skilled and strongly motivated youth. That is why on the
eve of its 25th independence anniversary Kyrgyzstan looks into future boldly and with
confidence.
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КЫЛЫМДАРДЫ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ
ЭЛИ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮН МЫНДАН ДАГЫ БЕКЕМДЕП,
ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДА БАРАТАТ
Кулаалы таптап куш кылдым,
курама жыйып журт кылдым...
		
(«Манас» эпосунан үзүндү)
Бир кезде Памир тоолорунан Байкөлгө чейинки учу-

кыйырсыз аймакты камтыган Улуу кыргыз Каганатынын

мурасы болгон Ала-Тоо жергесинде, 25-жыл мурда Кы

зыл Туу желбиреп, асман тиреген тоолордун мекени деп

ЖАНДОС АСАНОВ,
ТҮРК ТИЛДҮҮ
ӨЛКӨЛӨРДҮН
ПАРЛАМЕНТТИК
АССАМБЛЕЯСЫНЫН
БАШКЫ КАТЧЫСЫ

таанылган Кыргыз Республикасы жарыяланды.

Улуу Жибек Жолунда жайгашкан Кыргыз жергеси байыркы замандан бери грек,

арап, перс, кытай цивилизациялары менен тааныш. Учурда Кыргыз мамлекети Чы
гыш жана Батыш дүйнөсүнүн ортосундагы соода жана маданий салттардын айкалышы,

ошондой эле 100дөн ашык этникалык топтун өкүлдөрүнүн үйү болуп калды.

Бүгүнкү күндө, Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү улуттар коомчулугунда жана түрк

тилдүү өлкөлөр арасында орчундуу орун ээледи. Жалпы адамзаттык баалулуктарды
сыйлаган, өзүнүн бай тарыхый жана маданий мурасын сактап калган Кыргыз Республи

касы, заманбап түрк тилдүү өлкө катары таанымал болду.

Кыргыз Республикасынын БУУнун Адам укуктары боюнча кеӊештин мүчөсү ката

ры 2016-2018-жылдар арасындагы мөөнөткө шайланышы, Евразиялык экономикалык

биримдигине мүчө катары кирүүсү жана башка орчундуу эл аралык жетишкендиктер
жогоруда белгиленгендерге даӊаза болду.

Үстүбүздөгү жылдын 31-августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн эң маанилүү мамле

кеттик майрамын белгилейт – Эгемендүүлүктүн 25-жылдыгы. Бул күн даңктуу кыргыз та
рыхында алтын тамгалар менен жазылып, жаңы доордун маанилүү барагы болуп саналат.

25-жыл мурун Кыргыз Республикасы өзүнүн тарыхый өнүгүүсүнүн заманбап доору

на кирди – коомдун кызыкчылыгына багытталган экономикасы менен ачык демокра
тиялык мамлекет куруу алгачкы максат катары коюлду.
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Азыркы күндө өлкө парламенттик республика форматында иш алып барууда. Кыр

гыз Республикасынын Конституциясына ылайык, өлкөнүн парламенти мыйзам чыга
руу бийлигин жана көзөмөлдөө милдеттерин аткарган жогорку өкүлдүк орган. Мында,

мамлекеттин Өкмөтү Жогорку Кеңештин алдында толук эсеп берээрин белгилей кетиш
керек.

Парламенттин толук кандуу катышуусунда мамлекеттик түзүлүштүн баардык

чөйрөлөрүндө реформалар башталып, жүргүзүлүүдө жана көздөлүүдө. Бул сот, укук
коргоо, фискалдык, көзөмөлдөө жана башка чөйрөлөрдү дагы камтыйт.

Бүгүнкү күндө Парламент саясий жүрүмдөрдүн мизинде. Бара-бара, маанилүү,

коомчулукту толкундаткан маселелер, саясий талаштар парламенттин дубалдарынан
чыкпастан чечиле баштады.

Учурдагы парламенттин чакырылышында 6 саясий партия көрсөтүлгөн. Алар ар

түрдүү программалардын жана идеологиялардын өкүлдөрү. Ар бир фракциянын кем

чилиги коомчулукка кенен белгилүү болуп калктын талкуусуна алынууда. Анткени,
коомдо мамлекеттик эмес уюмдардын ролу маанилүү денгээлде көрсөтүлгөн. Кыргызс
тандын жарандык сектору абдан активдүү жана жакшы уюштурулган. Азыркы күндө
баардык катталган мамлекеттик эмес уюмдардын саны 15 миңден ашты.

110 info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Ар бир министрдин же мекеменин жетекчисинин ишкердиги Парламенттин депу

таттарынын жана мамлекеттик эмес уюмдардын көзөмөлүнүн алдында.

Борбор Азиянын бөлүгү болгон Кыргыз Республикасы экономикалык жана

геосаясий жагынан абдан чоң потенциалга ээ. Өлкөнүн социалдык жана экономикалык
өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрү туруктуу денгээлде жыл сайын өсүүдө.

Мисалы акыркы 2015-жылы ички дүӊ өндүрүм 3,5%, анын ичинде, айыл чарба

өндүрүмү 6,2 %, инвестициялар 8%, жүктөрдүн ташылышы 2,7%, ал эми чекене са
туулардын көлөмү 6% пайызга өстү.

Бүгүнкү күндө чет элдик инвесторлор үчүн уникалдуу жана өтө ыңгайлуу шарт

тар түзүлүүдө. Дүйнөнүн 45 өлкөсүнүн жарандары Кыргыз Республикасында 60 күнгө
чейин визасыз жүрүүгө болот.

Аны менен бирге туристтик мүмкүнчүлүктөр эл аралык деңгээлге чыгарылганы

кубандырбай койбойт. Тарыхы 3000-жылдан ашкан Ош шаары, Чынгыз Айтматовдун

чыгармаларында таамай чагылдырылган Ыссык-Көл, Жалпы түрк элдерине таандык

жазуучу Жусуп Баласагын жашап жана белгилүү «Кутатгу Билик» китебин жазган Ба

ласагун шаарынын урандылары, Тоолук ханыша Курманжан Датка мекендеген Алай

тоолору жана башка көптөгөн жерлер туристтер тарабынан даӊкталат. Деги эле өлкө
уникалдуу жаратылыштык-климаттык, рекреациялык мүмүкүнчүлүктөргө бай. Миса

лы, өткөн жылы кыргыз жергесине 4,5 миллион чет элдик турист келген. Жыл сайын
бул сан 9,5% өсүүдө. Аны менен бирге, туризм, өлкөнүн глобалдашуу процессинде, эко

номикалык өнөктөштүк мамилелердин, маданий-гуманитардык байланыштардын
өнүгүшүнө көмөкчү болууда.

Бул өңүттө, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынын башында, Кыргыз жеринин бер

мети болгон, дүйнөнүн эӊ ири бийик тоолу көлдөрдүн бири - Ыссык-Көлдө “II Дүйнөлүк
еөчмөндөр оюндарынын” өткөрүлүшү абдан маанилүү. Көчмөндөр дүйнөсү жүздөгөн

элдердин баштарын бириктирет. Кайталанбас, өзгөчө маданияты анын салттарын
да, жашоо тиричилигинде чагылдырылган. Бул оюндар глобализациянын доорунда

маданиятты жандандырып, сактап калуу, элдердин инсандык сапатын жогорулатып,

дүйнөдөгү жашоо нугун тартиптештирүү максатына арналган. Бул маанилүү эл аралык

маарекеде 35тен ашык өлкө катышаарын билдиришти, анын ичинде Азербайжан, Ар
гентина, АКШ, Белоруссия, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Израиль, Индия,

Индонезия, Иран, Италия, Казакстан, Кытай, Колумбия, Латвия, Литва, Монголия, Ни
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дерланды, Пакистан, Перу, Польша, Орусия Федерациясы, Сербия, Словакия, Тажикис

тан, Түркия, Түркменистан, Украина, Чехия, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония жана Жа
пония бар. Аталган иш-чара Казакстан, Азербайджан, Түркия мамлекет башчылары

тарабынан жакындан колдоо тапкан эле.

Андыктан, боордош түрк тилдүү өлкөлөр арасында өз ара ишенимди жана кызмат

таштыкты мындан дагы тереңдетүүнү көздөө менен көчмөн калктардын спорт оюнда

рын, салттарын жана мурасын дүйнөгө таанытуу максатында Кыргыз Республикасын
да Көчмөн цивилизациясынын борбору ачылууда.

Кыргыз Республикасы өз ара пайдалуу диалогго даяр, ачык өлкө. Өлкөдө өнөр жай

жана тоо-металургиялык чоң потенциал камтылган. Кыргыз жергесиндеги асман ти

реген, бийктиги жети миӊ метрден ашкан Жеӊиш, Ленин жана Хан Теӊир чокулуу улуу

тоолордо периодикалык таблицанын баардык элементтери бар. Алтын, күмүш, алюми
ний, темир жана жаңы технологияларда кеңири колдонулган кремний сыяктуу тоо кен
дерине абдан бай өлкө. Эң башкысы, көптөгөн долбоорлордун ишке ашырылышына,

аны менен бирге Кыргызстандын өнүгүшүнө кесипкөй жумушчу күч жана кол жетки
дей баадагы электр кубаты түрткү болуп келет.

Заманбап дүйнөдө, өнүгүү жана прогресс энергиясыз мүмкүн эмес. Кыргыз Рес

публикасы эбегейсиз суу-энергетикалык потенциалга ээ жана ал активдүү түрдө
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өздөштүрүлүүдө. Өлкөдө өндүрүлгөн электр кубатынын 90% жаңыланып туруучу, баш

кача айтканда айлана-чөйрөгө зыян алып келбеген суу кубатынан өндүрүлөт. Өткөн

жылы CASA-1000 долбоорунун бөлүгү болгон Датка-Кемин электр кубатын жеткизүүчү
линия ишке киргизилип, Кыргыз Республикасы энергетикалык көз карандысыздыкка

жетти. Эми СASA-1000 долбоору аяктаган соң Кыргызтанда өндүрүлгөн электр кубаты
Тажикистан, Афганистан жана Пакистанга экспорттолот.

Транспорт жаатында өнүгүп жаткан процесстер да абдан кубандырат. Мисалы,

өлкөнүн ар бир булуң-бурчундагы бардык аймактар жалпы узундугу 35 000ден ашык
чакырымдагы ажырагыс кара жол менен бириктирилген. Андан тышкары, “Россия-Ка

закстан-Кыргызстан-Тажикстан” жана “Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан” темир жол ма
гистралынын курулушу көздөлүүдө. Бул темир жол Тынч океандын портторун Персид

булуңу жана Жер ортолук деңиз менен бириктирип калат.

Аталган долбоорлор Кыргыз Республикасынын бай жаратылыш ресурстарын

өздөштүрүүгө жана пайдаланууга түрткү болуу менен бирге эл аралык сооданын, ту
ризмдин жана маданияттын мындан артык өнүгүүсүнө өбөлгө болот.

Жалпы түрк маданиятынын сыймыктанчуу мурасы - “Манас” эпосунун өлбөс-

өчпөстүгү, түбөлүктүүлүгү, дүйнөлүк баа жетпес маданий эстеликтердин катарынан

орун алгандыгы белгиленген максатка байланыштуу. Эл эркиндикке, эгемендүүлүккө
күрөш аркылуу гана жетише алган. Ушундан улам эпостун идеялык чордонун көп кы

лымдык тарыхында сандаган түркүн окуяларды башынан кечирген элдин эркиндик,
эгемендүүлүк үчүн берген күч аракети түзөт. “Манас” эпосу, ата-бабаларыбыз миӊдеген
жылдан бери басып өткөн тарыхий жолундагы руханий табылгаларынын, турмуштук

тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын орчундуула
рын бүт чогулткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жатат.

Андыктан, Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү калктын турмушунда

гы маанилүү учур. Ал тарыхый жана саясий зарылчылык болуп кыргыз элине таандык

мүнөздү калыптандырды: акылмандуулук, ырааттуулук, максатка багыттандуулук жа

на сабырдуулук. Жаңы турмуш куруунун биринчи күндөрүнөн баштап Кыргыз Респуб

ликасынын калкы чыныгы эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетүү бул жалгыз
гана эгемендүүлүк алуу эмес, мындан тышкары анын саясий жана экономикалык жак

тан түптөлүшү, бекемделиши жана эл аралык аренада татыктуу жана сый ордун табы
шы экендигин билип, өз күчүн ыйык максатка карай жумшаган.
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Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы,

өзүнүн ырааттуу мамлекеттик саясатына

жана стратегиясына таянып, ийгиликтүү

саясий жана экономикалык системаны кур
ду. Кыргыз мамлекети эл аралык коомчулу
гу тарабынан динамикалуу, атаандаштык
ка жөндөмдүү жана жетилген өлкө катары

таанымал. Республика өзүнүн геосаясаттык
салмагына ээ болду, баардык өнөктөштөрү

менен бекем мамиле курду жана чет элдик
инвестицияларга жагымдуу чөйрө түздү.

Учурда эгемендүү Кыргыз Республикасы
туруктуулуктун татаал сынагынан өтүп,
өнүгүүнүн асердүү натыйжасын көрсөтүүдө.

Ал найтыжалардын жана орногон ту

руктуулуктун

дагы

бир

кубандыруучу

көрсөткүчү катары өткөн жылдын 25-нояб
рында Кыргыз Республикасынын 6-мил
лионунчу жаранынын төрөлүшүн белгиле
сек болот.

Улуу жазуучу Чынгыз Төрөкулович Айт

матов айткан эле – “Кечээ күнкүлөр, бугүн

эмне болуп жатканын билбейт, бүгүнкүлөр эртеӊ эмне болоорун билбейт” деп.

Анын сыӊарындай, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү билим берүү жана илимди

өнүктүрүүгө, жаш жарандарга колдоо көрсөтүү боюнча саясатка жана ар түрдүү социал

дык долбоорлорго чоӊ маани берүүдө. Андыктан Кыргыз Республикасында билимдүү,

конструктивдүүлүккө багытталган жаш муун өлкө турмушуна өз пайдасын тийгизип
жатканына күбө болуудабыз.

Бул күч аракеттер келечекте Кыргыз мамлекеттүүлүгүн мындан дагы бекемдеп,

өнүгүп-өрчүүсүнө алып келээрине тереӊ ишенебиз.
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NUR İŞIKLI ÜLKE
Çoğu Türk boyları payını alıp dağılınca
Kazakların elinde otağından başka ne kaldı?
		
(Mağcan Cumabayev)
«Kazakistan» deyince, kökü Türk olan biri heyecanlan
madan duramaz. Altay’dan Atırau’ya, Alatau’dan Sarı Arka’ya
kadar uzanan uçsuz-bucaksız bu topraklara yayılan ülkenin
iki omuzunun birinde Doğu, diğerinde ise Batı konuşlanmış
durumdadır. Bu ülke olmadan, eski Ari ve Saka Türklerini,
Büyük Hun göçünü, Büyük Türk Kağanlığını, Deşti-Kıpçakla
rı ve küreselleşmenin ilk akımı olan Büyük İpek Yolunu gözü
nün önünde canlandırmak mümkün değildir.
Talas’ın hemen yanıbaşında 751 yılında kurulan Tan İm
paratorluğu ile Müslüman askerlerin savaşı, Turan’ın gelecek
tarihi ve medeniyetinin temelini teşkil etmiştir. Akabinde, İs
lam dini bu topraklarda yaygınlaşarak, isimleri birer efsane
ye dönüşen görkemli şehirler yine bu topraklarda boy göster
miştir. Bugün ise, Türk tarihini, Otırar ve Sauran şehirleri veya
Al-Farabi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasağuni ve diğer büyük

HALUK İPEK,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
MİLLETVEKİLİ,
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN
PARLAMENTOLARARASI
DOSTLUK GRUBU
BAŞKANI, TÜRKPA
HUKUKİ İŞLER VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOMİSYONU BAŞKANI

düşünürler olmadan göz önüne getirmek dahi imkansızdır.
Dünyanın yarısına hükümdarlık eden ve uzun asırlar boyunca dünya tarihineyön veren
Cengizhan seferlerinin başlangıç noktası da yine eski Kazak toprakları olmuştur. Altın Or
du,Selçuklu Emperatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Büyük Moğol İmparatorluğu vegelişmiş
güçlü birçok Türk Devletlerinin yükselme dönemlerini tarihin terazisine koyup tarttığınızda,
sanki daha dün olmuş gibi bir izlenim bırakmaktadırlar.
Hızlı esen tarih fırtınalarının merkezinde yer alan Kazakistan’ın ise kendi bağımsızlığına
kavuşmasından bu yana çeyrek asır geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başladığı o de
virde, tarih sahnesine Nursultan Nazarbayev çıkarak uçsuz-bucaksız Avrasya’nın iç-içe girmiş
siyasi sürecine dahil olmuştur... Bireylerin tarihteki yeri nedir diye sorduğunuzda cevap ço
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ğu zaman tartışmalıdır. Ancak, Avrasya tarihinin son 30 yılını Nazarbayev’sizdüşünmek dahi
mümkün değildir...
Çok çeşitli alanlarda ve farklı yelpazelerde dış ilişkilerini geliştirmeye özel önem atfeden
Kazakistan, soyuna sahip çıkmış ve aynı soydan gelen Türk milletleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi de gözardı etmemiştir. “Yedi asır geçmişini bilmeyen ulus cahildir” diyen bilge Kazak
atasözünü aklına iyice yerleştiren genç devlet, tarih sahnesindeki bugünkü yerini anlamak için
geçmişteki eksikliklerini tamamlamak gerektiğini idrak etmiştir.
Mevcut Türk İşbirliği kurumları doğrudan Başkan Nazarbayev’in insiyatifiyle kurulmuştur. Türk dili konuşan uluslar arasında işbirliği yapılacak konular çok geniştir.
Örnek vermek gerekirse, 1992 yılında Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi kurulmuştur. Söz konusu Üniversite, Türk Devletleri arasında uluslararası denkliğe sahip ilk ve tek
eğitim kurumudur.
1993 yılında ise, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TürkSOY) kurularak, Türk dilinde
konuşan uluslar ve toplulukların medeni mirası ve başarılarının dünyaya tanıtılmasına ve gelişerek daha da yaygınlaşmasına olumlu katkılarda bulunmuştur.
Son yıllarda, ülkelerimiz arasındaki medeni ve insani ilişkiler kayda değer başarılara imza
atmıştır; Türkiye’nin orta ve yüksek lisans eğitimini veren kurumları Kazakistan’da ve başka
ülkelerde de açılmış ve ayrıca, ülkeler arası bilgi paylaşım süreci daha da gelişmiştir. Bugün ise,
öğrencilerin bir Türk devletinden bir diğerine geçerek eğitim almaları için birçok imkan yaratılmış vaziyettedir.
Türk dilinde konuşan ülkeler arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin kayda değer gelişmelere imza atmasını müteakip, söz konusu başarıların sürdürülebilir hale getirilip ülkeler arasında
meydana gelebilecek çeşitli meselelerin çözümlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi için bellibaşlı kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede, 2008 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler
Parlamenter Asamblesi (TürkPA), 2009 yılında ise Türk Dilinde Konuşan Ülkelerİşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) kurulmuş ve 2010 yılında Uluslararası Türk Akademisinin temeli Astana
kentinde atılmıştır.
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TürkPA’nın temel amacı, söz konusu Asamble’ye üye ülkeler arasında gelişmekte olan
ilişkilerin hukuki altyapısını hazırlamak, ayrıca çeşitli alanlardaki ilişkilere doğrudan katkı sağlamaktır. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, TürkPA, Türk dünyasının Meclissel boyutudur.
Türkiye ve Kazakistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin daha da güçlenmesine ülkelerimiz
arasındaki ileri seviyedeki karşılıklı saygı ilham vermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak 2015 Nisan ayında
Kazakistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti kapsamında, Astana’dan sonra Türkistan’ı ziyaret etmiştir. Nursultan Nazarbayev ile Recep Tayyip Erdoğan Türkistan’ı ziyaret ederek atalarımızın ruhuna saygılarını sunmuşlardır. Akabinde, iki ülke liderlerikadim Türkistan kentinde
inşa edilen 2000 kişilik yeni caminin açılışına katılmışlardır.
Türkistan’da yaptığı konuşma sırasında Cunhurbaşkanı Erdoğan aşağıdakileri ifade etmiştir: “Kazaklar ve Türkler kardeş halklardır. Bundan 20 yıl önce, yeni devletler kurularak
Sovyetler Birliğin’den ayrıldığında birçok ülke bu müslüman ülkelerin geleceğinin karanlık
olacağını düşünmüşlerdir. Ancak Kazakistan gibi ülkeler dünyadaki saygın ülkeler arasında
kendi yerlerini almışlardır. Ben, bu duruma, kardeş ülke olarak tüm kalbimle seviniyorum. Bizler, Türk Devletleri olarak, durum ne olursa olsun birbirimizin iyiliğini temenni ederek birlik
olmak durumundayız”.
Kardeşin kıymeti kara günde anlaşılır. Türkiye’de demokrasi yoluyla seçilen Hükümeti
düşürmek isteyen kanlı darbe girişiminden sonra, Başkan Nazarbayev, Türkiyeyi ziyaret eden
ilk Devlet Başkanı olmuş ve desteklerini ifade etmiştir. Kazakistan’ın Türkiye ile olan samimi
dostluğu ve Türk dilinikonuşan devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gösterdiği
katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nursultan Nazabayev’i Türk dünyasının aksakalı olarak nitelendirmiştir.
Çeyrek asır içerisinde Kazakistan, devlet olarak güçlenmiş, tüm dünayca tanınan bir devlet olmuş ve itibarı dahada yükselmiştir. En önemlisi, ülkesini seven, çağdaş bilim ve ilimle
ilgilenen yeni bir nesil yetiştirmiştir. Tüm bunlardan dolayı, Kazakistan’ın geleceğinin parlak
olacağına inancım tamdır.

Çokyaşanurışıklıülke!
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НҰР ШҰҒЫЛАЛЫ ЕЛ
Көп түрік енші алысып тарасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?
		
(Мағжан Жұмабаев)
«Қазақстан» дегенде иісі түріктің тебіренбейтіні
жоқ. Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға көсіліп,
ұлан-ғайыр жерді жайлап жатқан елдің екі иығын
да Шығыс пен Батыс орналасқан. Бұл өлкесіз ежелгі
арийлерді, сақтарды, ұлы ғұндар көшін, Ұлы түрік қа
ғандығын, Дешті-Қыпшақты және глобализацияның ал
ғашқы легі - Ұлы жібек жолын елестету мүмкін емес.
Талас түбінде 751 жылы болған Таң империясы мен
мұсылман әскерлерінің шайқасы Тұранның келешек та

ХАЛУК ИПЕК,
ТҮРКИЯ ҰЛЫ ҰЛТТЫҚ
МӘЖİЛİСİНİҢ
ДЕПУТАТЫ, ТҮРКИЯҚАЗАҚСТАН
ПАРЛАМЕНТТİК
ДОСТЫҚ ТОБЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ, ТҮРКПА
ҚҰҚЫҚТЫҢ İСТЕР
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР
КОМИССИЯСЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ

рихы мен мәдениетін айқындап берді. Ислам діні бұл
жерлерге орнығып, аты аңызға айналған әсем де көрікті
қалалар пайда болды. Түркі тарихын бүгінде Отырарсыз не Саурансыз, я болмаса ӘлФараби, Қашқари, Баласағұни және басқа да ұлы ғұламаларсыз елестету мүмкін емес.
Жарты әлемге үстемдік етіп, талай ғасырдағы әлем тарихы көшінің бағытын
айқындап берген Шыңғыстың жаугершілік жорықтары да көне қазақ жерінен бас
талған. Алтын орда, Османлы империясы, Ұлы моғолдар империясы сынды қуатты
түркі мемлекеттері шоғырының дәуірлеген шағы тарихи жадпен таразылағанда құд
ды бір кеше ғана болғандай...
Тарихтың астаң-кестең соққан талай дауылының өтінде болған Қазақстанның
өзін дербес мемлекет ретінде жариялағанына да мінеки ширек ғасыр толуда. Совет
Одағы сетіней бастаған алмағайып заманда дәуір сахнасына Нұрсұлтан Назарбаев
шығып, ұшы-қиыры жоқ алып Евразияда өрбіген саяси процестерге араласып кетті...
Тарихтағы жеке тұлғаның орны қандай деген сұрақтарға жауап іздегенде кейде арты
дауға айналады. Алайда, Назарбаевсыз соңғы отыз жылдағы Евразия тарихын елесте
ту мүмкін емес...
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Сан салалы бағытта, сан қырлы ауқымда сыртқы қатынастарын өрістетуге жіті
көңіл бөлген Қазақстан тектілік танытып, тамыры бір түркі халықтарымен байланыс
тарын нығайтуды да көңілден тыс қалдырмады. «Жеті ғасырын білмеген ел – жетесіз»
дейтін қазақтың данышпан мақалын санаға мықтап түйген балғын мемлекет тарихта
ғы бүгінгі орнын білу үшін өткенді түгендеу қажет екенін түйсінді.
Қазіргі түркі ынтымақтастығы институттары тікелей Президент Назарбаевтың бас
тамасымен құрылған. Түркітілдес елдер арасындағы өзара әрекеттестіктің ауқымы кең.
Санамалай айтсақ, сонау 1992 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университеті құрылды. Университет – түркі тілдес мемлекеттер арасында
ең алғаш халықаралық мәртебеге ие бірден-бір оқу орны.
1993 жылы Түркі мәдениетінің халықаралық ұйымы (ТүркСОЙ) құрылып, түркітіл
дес елдер мен қауымдарының мәдени мұралары мен жетістіктерінің әлемге паш етілуі
не, сондай-ақ түлеп-жаңғыруына игі ықпалын тигізді.
Осы жылдарда елдеріміз арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыс айтарлық
тай жетістіктерге жетті; Түркияның орта және жоғары білім орындары Қазақстанда,
басқа елдерде ашылды, елдер арасындағы ақпарат алмасу процесі ұлғайды. Қазіргі кез
де студенттер бір түркі елінен екінші біріне барып оқуға, білімін жетілдіруге көптеген
мүмкіндіктер жасалған.
Түркітілдес елдер арасындағы түрлі саладағы байланыстар айтарлықтай өскеннен
соң, осы қол жеткізген жетістіктерді баянды етіп, елдер арасындағы пайда болып оты
ратын көптеген мәселелерді реттейтін, қарым-қатынастарды үйлестіретін структура
ларға сұраныс артты. Осының нәтижесінде 2008 жылғы Түркітілдес елдер парламентік
ассамблеясы (ТүркПА), 2009 жылы Түркітілдес елдердің ынтымақтастық кеңесі (Түркі
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кеңесі) дүниеге келді, ал 2010 жылы Халықаралық түркі академиясы Астана қаласында
шаңырақ көтерді.
Түркітілдес елдер парламентік ассамблеясының (ТүркПА) негізгі мақсаты - осы
ұйымға кіретін елдер арасындағы өсе түсіп отырған байланыстарға заңнамалық негіз
жасау, сондай-ақ әр саладағы қатынастардың дамуына тікелей ықпал ету. Яғни, бір сөзбен айтсақ, ТүркПА түркі дүниесінің парламенттік өлшемі.
Түркия мен Қазақстан арасындағы бауырлас қарым-қатынастардың одан әрі беки
түсуіне елдеріміз арасындағы жоғары деңгейдегі өзара сыйластық дем береді.
2015 жылдың сәуір айында Реджеп Тайып Ердоған Түркия Президенті ретінде
Қазақстанға жасаған алғашқы мемлекеттік сапарында Астанаға келгеннен соң, Түркістанға аттанды. Нұрсұлтан Назарбаев пен Реджеп Тайып Ердоған Түркістандағы Қожа
Ахмет Яссауи кесенесіне барып, бабалар рухына тағзым етті. Екі ел
басшылары бұдан соң көне шаһарда бой көтерген 2 мың орындық жаңа мешіттің ашылу салтанатына қатысты.
Түркістанда Президент Ердоған былай деді: «Қазақ пен түрік бауырлас халықтар. Осыдан жиырма жыл
бұрын Совет империясының құрамынан мемлекеттер
бөлініп

шыққан кезде, көптеген елдер мұсылман мемлекеттердің

күні қараң болады деген пиғылда болған еді. Алайда, Қазақстан сияқты мемлекеттер
әлемдегі іргелі елдердің қатарына қосылды. Мен бұған бауырлас ел ретінде шын жүрегімнен қуанамын. Біз, түркі халықтары, қандай жағдайда да бір-біріміздің тілеуімізді
тілеп, бір болуымыз керек».
Бауыр қадірі басыңа күн туғанда білінеді. Түркияда демократия жолымен сайланған үкіметті тайдырмақ болған қанқұйлы мемлекеттік төңкеріс әрекетінен соң Президент Назарбаев шет мемлекеттер басшыларының ішінен бірінші болып Түркияға
келіп, қолдау көрсетті. Қазақстанның әрқашан Түркияға деген риясыз достығы және
де түркітілдес елдер арасындағы байланыстардың нығаюына қосқан үлесі үшін Президент Ердоған Нұрсұлтан Назарбаевты түркі әлемінің ақсақалы деді.
Ширек ғасыр ішінде Қазақстан мемлекет ретінде нығайды, төрткүл дүниеге танымал болды, беделі асқақтады. Ең бастысы, елін сүйген, қазіргі заманғы білім мен ғылымға сусындаған жаңа ұрпақ пайда болды. Сондықтан да Қазақстанның болашағының
жарқын екеніне кәміл сенемін. Жасайбернұршұғылалыел!
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QAZAX ELİNİN MÜSTƏQİLLİK DƏRSLƏRİ
Dünyada, xüsusilə Türk dünyasında “Avrasiyanın ürəyi”
kimi tanınan Qazax Elinin müstəqillik qazanmasından iyirmi
beş il keçir. Və bu iyirmi beş ildə qazax xalqı milli lider Nur
sultan Nazarbayevin rəhbərliyi ilə elə bir möhtəşəm tarix yaşa
dı ki, artıq Qazax Elinin müstəqilliyinin əbədiliyinə heç kəsdə
zərrə qədər də olsa şübhə yoxdur.
Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ölkə özünün zəngin iqtisa
di, ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi potensialına əsaslanaraq
özünəməxsus davamlı, inamlı inkişaf yoluna çıxa bildi ki, bu
yolu prezident Nursultan Nazarbayev öz məşhur kitabı ilə bü
tün dünyaya tamamilə haqlı olaraq (və böyük qürurla!) məhz
“Qazaxıstan yolu” kimi təqdim etdi.
Qazax Elinin müstəqillik tarixi azadlıq yoluna çıxmış hər
bir xalq, ölkə, dövlət üçün nümunəvi bir məktəbdir. Və onun
dərsləri, elə bilirəm ki, diqqətlə öyrənilməyə, təcrübəsi mənim
sənilib tətbiq olunmağa layiqdir.
Qazaxlar, ilk növbədə, qədim dövrlərdən gələn şərəfli ta

NİZAMİ CƏFƏROV,
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
MİLLİ MƏCLİSİNİN
DEPUTATI, TÜRKPA-nın
SOSİAL, MƏDƏNİ VƏ
HUMANİTAR MƏSƏLƏRİ
KOMİSSİYASININ ÜZVÜ

rixlərinə sahib çıxdılar. İdeoloji təzyiqlər altında unutdurulma
ğa çalışılmış etnik mənşələrini yalnız ayrı-ayrı ziyalıların deyil,
bütöv bir xalqın yaddaşı, şüuru miqyasında bərpa etməklə mükəmməl bir millət olduqlarını
sübuta yetirdilər. Qazax xanlığının yubileyinin beynəlxalq səviyyədə böyük coşqu, təntənə ilə
keçirilməsi göstərdi ki, Qazax Eli heç də bəzilərinin səhv olaraq düşündüyü kimi keçən əsrdə,
yaxud sosialist inqilabının təsiri ilə meydana çıxmış hadisə deyil, onun öz köklərini qədim türk
dövründən – Altaylardan alan bir neçə min illik tarixi vardır. Və bu tarixin ən azı son beş yüz
ili qazaxların birbaşa özlərinə məxsus olub, xalqın kifayət qədər güclü, möhkəm, çevik dövlət
quruculuğu istedadının (və əsrlər boyu qazanılmış təcrübənin) məhsuludur. Həm qazaxların,
həm də siyasi müstəqilliyi olmayan digər türk xalqlarının yeni dövrün əvvəllərindən etibarən
müstəmləkəyə çevrilməsi ona gətirib çıxardı ki, tarixi əraziləri, etnik coğrafiyaları zaman-za
man zəbt edildi, əhalisi müxtəlif bəhanələrlə repressiyalara uğradıldı, milli mədəniyyət (yad
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daş!) zәdәlәndi... Ona görә dә iyirmi beş illik müstәqilliyinin çox illәrinin tarixi tәfәkkürün (vә
tәcrübәnin) bәrpasına hәsr olunması, milli mütәşәkkilliyin tәmin edilmәsinә ayrılması heç dә
tәsadüfi deyildi.
Qazax Elinin müstәqilliyinin verdiyi ikinci dәrs, heç şübhәsiz, Türk dünyası ilә bir vaxtlar
qırılmış әlaqәlәrin әn yüksәk sәviyyәdә yenidәn qurulması oldu. Türkiyә, Azәrbaycan, Özbәkistan, Türkmәnistan, Qırğızıstan kimi ölkәlәrlә Qazax Elinin yaratdığı sәmimi qardaşlıq münasibәtlәri istәr iqtisadi, istәr siyasi, istәrsә dә mәdәni sahәlәrdә böyük perspektivlәrә malikdir.
Qazax Elinin müstәqilliyinin banisi (vә qarantı) Nursultan Nazarbayevin neçә illәrdir ki, Türk
dünyasının ağsaqqalı olaraq qәbul edilmәsi, bir tәrәfdәn, böyük dövlәt xadiminin tarixi şәxsiyyәtinin göstәricisidirsә, digәr tәrәfdәn, qazax xalqının milli dövlәtçilik tәfәkkürünün nә qәdәr
dәrin qatlardan gәldiyinin nәticәsidir.
Vә o da tәsadüfi deyil ki, türklәri – Türk dünyasını bütün yönlәri ilә araşdırıb öyrәnәn әn
böyük “beyin mәrkәzi” – Beynәlxalq Türk Akademiyası da Astanada yaradılmışdır. Hәmin
Akademiya dostumuz, böyük alim Prof. Dr. Kıdırali Darxanın başçılığı ilә qısa müddәtdә xeyli
dәyәrli işlәrә imza atmışdır.
Qazax Elinin müstәqilliyinin verdiyi üçüncü dәrs ölkәnin ümumәn dünyada nail olduğu
beynәlxalq nüfuzdan ibarәtdir. Hәm regionda, hәm dә regiondan kәnarda yürüdülәn mükәmmәl, әsaslandırılmış (vә sәmimi!) diplomatik siyasәt transmilli qarşılıqlı etimad, birgә yaşayış
normalarına riayәt örnәyidir. Vә bugün paytaxt Astanada müxtәlif ölkәlәrә mәxsus ekzotik
tikililәri seyr etdikcә yalnız sözdә yox, birbaşa işdә әmin olursan ki, qazax xalqı, Qazax Eli öz
milli mәnliyini qoruyub inkişaf etdirmәklә yanaşı, dünya xalqları, ölkәlәrilә çoxtәrәfli әlaqәlәrә xüsusi önәm verir... Elә bir beynәlxalq tәşkilat tәsәvvür etmәk mümkün deyil
ki, qazaxların qurduqları dövlәt orada orada tәmsil olunub öz mәnafelәrini ardıcıl olaraq müdafiә etmәsin, yaxud dünya birliyinә, qlobal proqresә
töhfәlәrini vermәsin.
Qazax Elinin müstәqillik dәrslәri, tәbii ki, qazax xalqı, onun yenilmәz,
müdrik lideri prezident Nursultan Nazarbayev tәrәfindәn iyirmi beş ilin hәr
bir ilindә nümayiş etdirilmiş güclü, enerjili tarixi iradәnin mәhsuludur. Vә dövlәt
başçısı başda olmaqla qazax xalqını bu möhtәşәm iradәyә görә ürәkdәn tәbrik etmәk
üçün hәr cür әsas vardır!.. Mübarәkolsun!..
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘЛİМІ
Әлемде, әсіресе, түркі дүниесінде «Еуразияның
жүрегі» саналатын Қазақ елінің тәуелсіздікке қол жеткізуіне
жиырма бес жыл толуда.
Бұл жиырма бес жылда қазақ халқы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың жетекшілігімен даңқты бір тарихи жолмен
жүріп өтті; енді міне, Қазақ елінің тәуелсіздігінің ұзақ
ғұмырлы екендігіне титтей болса да шүбә жоқ.
Ең алдымен мемлекет өзінің бай экономикалық,
әлеуметтік, саяси және мәдени-рухани потенциалына
негізделген, өзіне тиесілі тұрлаулы да сенімді даму жолына
түсті. Бұл бағытты Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің

НИЗАМИ ЖАФАРОВ ,
ӘЗІРБАЙЖАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
МИЛЛИ МӘЖЛИСİНİҢ
ДЕПУТАТЫ,
ТҮРКПА ӘЛЕУМЕТТİК,
МӘДЕНИ ЖӘНЕ
ГУМАНИТАРЛЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕР
КОМИССИЯСЫНЫҢ
МҮШЕСІ

мәшһүр кітабында егжей-тегжейлі сипаттай келе, оны
бүткіл дүниежүзіне «Қазақстан жолы» деп таныстырған.
Қазақ елінің дербестік тарихы азаттық жолына түскен әрбір халық, ел, мемлекет
үшін мысалға толы мектеп іспетті. Және де, жеке пікірімше, оның дәріс-сабақтары зейін
қоя зерделеуге, тәжірибесі ой елегінен өткізе зерттеуге лайықты.
Қазақтар, ең әуелі, көне дәуірлерден тамыр алатын даңқты тарихқа ие.
Шыққан тегін ұмыттыруды көздеген идеологиялық қысымға төтеп бере
білген халықтың сана-сезімін қалпына келтіру үшін тек жекелеген
зиялы қауым өкілдері ғана емес, бүкіл қоғам болып жұмылды. Қазақ
хандығының 550 жылдық мерейтойының халықаралық деңгейде
еңселі де салтанатты атап өтілуі Қазақ елінің, баз біреулердің қате
ойлайтынындай, тарих сахнасына өткен ғасырда немесе октябрь
социалистік революциясының әсерінен шықпағанын, керісінше, оның
тамыры ежелгі түркі дәуірінен – сонау Алтайдан бастау алатын бірнеше
мыңжылдық тарихы бар екенін көрсетті. Және бұл соңғы бес жүз жылдағы тарихтағы
қазақтардың өздері жеке қоғам бола алуының, халықтың анағұрлым күшті, қуатты
әрі тегеурінді мемлекет құра алатын қабілетінің (немесе ғасырлар бойы қордалаған
тәжірибесінің) жемісі. Қазақтардың немесе саяси тәуелсіздігі болмаған басқа да түркі
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халықтарының жаңа тарихтың бастапқы кезеңдерінде отар елдерге айналуы олардың
тарихи аумақтары мен туып-өскен жерлерін талай дүркін басқыншылыққа ұшыратты,
тұрғындары түрлі желеумен қуғын-сүргінге душар болып, ұлттық мәдениет тепкі көрді...
Осы себепті де жиырма бесжылдық дербестік заманының көп кезеңі тарихи ойлау
қабілетін (немесе тәжірибесін) қалпына келтіруге жұмсалды, ұлттық тәуелсіздіктің
нығаюына арналды.
Қазақ елі тәуелсіздігінің берген екінші дәрісі, ешбір шүбәсіз, бір кезде күйреген түркі
дүниесімен байланыстарының ең жоғары деңгейде қайтадан құрылуы болды. Түркия,
Әзірбайжан, Өзбекстан, Түрікменстан және Қырғызстан сияқты мемлекеттермен Қазақ
елінің қалыптастырған шын жүректі бауырмал қатынастардың экономика болсын,
саяси болсын, сондай-ақ мәдени салаларда болсын ірі перспективалары бар. Қазақ елі
тәуелсіздігінің сәулетшісі (және кепілі) Нұрсұлтан Назарбаевтың бірнеше жылдардан бері
түркі дүниесінің ақсақалы ретінде танылуы, бір жағынан, алып мемлекеттік қайраткердің
жеке тұлғасын сипаттаса, екіншіден, қазақ халқының ұлттық мемлекетшілік санасының
терең қойнауларда жатқан қатпарлардан құралғанын көрсетеді.
Түркі дүниесінің сан саладан зерттеп, зерделеумен айналысатын ең ірі «ми орталығы»
– Халықаралық түркі академиясының Астанада орнығуы кездейсоқтық емес. Академия
қысқа уақыт ішінде құнды дүниелермен айналысып кетті.
Қазақ елінің тәуелсіздігі берген үшінші сабақ – өлке бүкіл дүниежүзін мойындатып,
сый мен беделге ие болған. Аймақта болсын, не өңір сыртында болсын жүргізіліп жатқан
үздік әрі берік (әрі ізгі) қағидаларға сүйенген дипломатиялық саясат – мемлекетаралық
өзара сенім мен тату-тәтті көршілік нормаларына айнымастықтың мысалы. Бүгінгі
күндері елорда Астанада түрлі елдерге тән ерекше ғимараттарды тамашалағанда Қазақ
елінің тек сөзбен емес, іспен де өз ұлттық келбетін қорғап, дамытумен қатар, әлем
халықтары, елдерімен көпжақты байланыстарға ерекше көңіл бөлетініне көзің жетеді...
Қазақ елінің тәуелсіздігі қол жеткізген нәтижелері оның мойымас көсемі Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың жиырма бес жылдың әрбір жылында танытқан қуатты да
адуынды тарихи жігерінің арқасында мүмкін болды. Осындай ерен Басшысы бар қазақ
халқын тамсандырарлық жетістіктерімен құттықтауға барлық негіз бар! Тәуелсіздіктің
торқалы тойы құтты болсын!

124 info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

КОМИССИЯЛАР ЖҰМЫСЫ
ТүркПА-ның Әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық
комиссиясының жиналысы өтті
ТүркПА Әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық мәселелер комиссиясының кезекті
бесінші жиналысы 2016 жылдың 24 мамырында Астана қаласында Қазақстан Парламенті
Мәжілісінің ұйымдастыруымен өтті.
Жиынға осы комиссияның төрағасы, Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің
депутаты Садық Шер-Нияз төрағалық етті. Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісінің депутаты, белгілі жазушы Сауытбек Абдрахманов кәделі қонақтарға арнап
қошемет сөзін сөйледі.
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Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаты Мұстафа Һүснү Бозқұрт жиынның бас
тақырыбы бойынша – «Апат және дағдарысқа күрес жағдайында ТүркПА елдерінің
ынтымақтастығы» атты баяндама жасады.
Аталған мәселе бойынша Әзербайжан Милли Мәжлисінің депутаты Севинж
Гусейнова, қазақстандық парламентарийлер Нұрлан Оразалин, Жеңіс Нұрғалиев, Серік
Сейдуманов және Мұхтар Ерман өзара пікір алмасты.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің
төрағасы Владимир Беккер арнайы таныстырылым жасады.
Комиссияның келесі жиыны 2017 жылы Қырғыз Республикасында өтеді.

ТүркПА Құқық комиссиясының бесінші жиналысы өтті
Кибернетикалық қылмысқа (киберқылмыс) бірлесе қарсы тұру және осы саладағы
ұлттық заңнамаларды жетілдіру мәселесі ТүркПА-ның Анкара қаласында 17-18
мамырда Құқықтық істер және халықаралық қатынастар комиссиясының кезекті бесінші
жиналысында талқыланды.
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Іс-шараға комиссия төрағасы, Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаты, ТүркияҚазақстан парламенттік достық тобының жетекшісі Халүк Ипек төрағалық етті.
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Қазақстаннан барған парламенттік делегацияның құрамында Парламент Мәжілісі
депутаты Нұрлан Дулатбеков пен сенатор Бақтыбай Шелпеков болды.
Жиын күн тәртібінің негізгі тақырыбы «Киберқылмыспен күрес: мүше елдер
арасында заңнамалық шеңбер мен әрекеттестікті дамыту» деп аталды. Пікірталас кезінде
мүше елдерден келген парламентарийлер киберқылмыстың қауіптің жаңа түрі екенін
және онымен күрес жолдарын арнайы зерттеу қажеттігін айта келе, ТүркПА елдерінің
бұл істе қоян-қолтық әрекеттесуінің маңызды екенін тілге тиек етті.
Қазақстан тарабынан сөз алған депутат Н.Дулатбеков Қазақстан Республикасында
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа Қылмыстық кодекстің енгенін және бұл құжаттың
жаһандану үрдісі тереңдеп бара жатқан қазіргі кезеңдегі қоғамдық қатынастарды
реттеудегі маңызын және оның киберқылмыс мәселесін де қамтитынын кеңінен айтып
өтті.
Жиналыс барысында осы мәселе бойынша Ассамблеяның пленарлық сессиясына
ұсынылатын комиссия баяндамасы мен ұсыныстарының жобалары талқыланып,
мақұлданды.
Аталған мәселелерден басқа ТүркПА хатшылығының қаржы ережесі мен ТүркПАның «Еңбегі үшін» медалінің ережесінің жобалары талқыланды. Сенатор Б.Шелпеков
хатшылықтың қаржы ережесін қарастырғанда басқа халықаралық және түркітілдес
елдер ынтымақтастығы ұйымдарының тәжірибесін ескеруді ұсынды.

ТүркПА жиыны «ЭКСПО-2017» аясында өтетін болды
Бакуде 24 қарашада өткен ТүркПА-ның Қоршаған орта және табиғи ресурстар
комиссиясының екінші жиналысында жаһандық климаттың өзгеруінің себептері
мен оның тигізетін ықтимал салдары талқыланды. Отырыста сөз алған Қазақстан
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Әлия Сапарова келесі жылы Астанада
өткелі отырған ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі жайлы сөз етіп, оның энергияның
балама көздерін дамытуға арналатыны жайлы егжей-тегжейлі мәлімет берді.
«Табиғи кеніш көздері сарқылып, қоршаған ортаның ластануынан адам
денсаулығының нашарлауы күрт өсті. Бүкіл әлемдік қауымдастық осыған алаңдаулы.
«Жасыл» экономика бұл күрделі сұрақтың басты шешімі болып табылады. Оны дамыту

128 info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын қысқарту, табиғи қорларды үнемдеп
тұтыну, энергия тиімділігін арттыруға қол жеткіземіз.
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Экологияға бағытталған жасыл экономиканың жарқын болашағы бар», -деді
парламентші. Жиынды Әзербайжан Республикасы Милли Мәжлисінің депутаты,
ТүркПА Қоршаған орта және табиғи ресурстар комиссиясының төрағасы Әһлиман
Әмирасланов жүргізді. Іс-шара барысында Климаттың өзгеруі бойынша Біріккен
Ұлттар Ұйымы конвенциясының (the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)) және 1992 мен 1997 жылдарда қабылданған Киото хаттамасының
орындалуына қатысты ауқымды пікір алмасу болды. Қазақстандық депутаттың ұсынысы
бойынша, ТүркПА Қоршаған орта және табиғи ресурстар комиссиясының келесі
жиналысы алдағы жылы Астанада ЭКСПО-2017 көрмесі аясында өтетін болады.
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САЙЛАУ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНДУМ БАҚЫЛАУ
ТүркПА: Қазақстандағы сайлау әділ өтті
«Қазақстан Республикасындағы ерте парламенттік сайлау мен жергілікті өкілдік ор
гандарға сайлау ұлттық заңнама мен халықаралық сайлау стандарттарына толығымен
сәйкес өтті», деп мәлімдеді ТүркПА халықаралық сайлау бақылау миссиясының төра
ғасы, Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаты Халүк Ипек 21 наурызда Астанада өткен
баспасөз мәслихатында.
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы (ТүркПА) халықаралық бақы
лаушылар миссиясы 2016 жылы 20 наурызында өткен Қазақстан Республикасы Парла
ментіне кезектен тыс сайлау мен жергілікті мәслихаттарға кезекті сайлауды бақылаған
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болатын. Дауыс беру күні миссия мүшелері Астанада орналасқан бірқатар сайлау учас
келеріне барды, сондай-ақ, дауыс санау процесіне куә болды.

ТүркПА өкілдері Әзербайжандағы референдумды бақылады
Түркітілдес елдердің парламенттік
ассамблеясына (ТүркПА) мүше парла
менттердің депутаттарынан құралған
халықаралық миссия қыркүйектің 26ында Әзербайжанда конституциялық
өзгерістер бойынша өтетін жалпыха
лықтық референдумды қысқа мерзімді
бақылады. Құрамына Қырғызстан мен
Түркия парламенттерінің мүшелері
де кіретін топқа Қазақстан Парламенті
Мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулат
беков жетекшілік етті.
Жұмыс кестесіне сай, бақылау мис
сиясы Әзербайжанның ресми адам
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дарымен, саяси және қоғамдық
ұйымдар өкілдерімен кездесіп, Ба
ку қаласында орналасқан бірша
ма сайлау учаскелеріндегі әзірлік
барысымен танысады және рефе
рендум күні дауыс беру процесін
бақылады.
ТүркПА халықаралық бақы
лаушылар миссиясының өкілдері
Әзербайжан

Республикасының

конституциясына өзгерістер енгі
зу бойынша 2016 жылғы 26 қыр
күйекте өткен бүкілхалықтық референдумның қорытындыларына орай БАҚ өкілдеріне
брифинг өткізді. Жиын қыркүйектің 27-інде Әзербайжан Орталық сайлау комиссиясы
ның ғимаратында орын алды. Референдум нәтижелеріне қатысты ТүркПА бақылаушы
лар миссиясы арнайы мәлімдеме жасады.
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ТүркПА Қырғызстанда өткен референдумды бақылады
Түркітілдес елдердің
парламенттік

ассамб

леясының (ТүркПА) халы
қаралық бақылаушылар
миссиясы желтоқсанның
11-інде Қырғызстанда ел
конституциясына өзгеріс
тер енгізу бойынша өтетін
жалпыхалықтық

рефе

рендумды қысқа мерзімді
бақылады.
Құрамына Қазақстан, Әзербайжан және Түркия парламент депутаттары енген, Қа
зақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулатбеков жетекшілік ететін ТүркПА
мониторингтік тобы 10 желтоқсанда Қырғыз Республикасы Жоғорку Кеңешінің Төраға
сы Чыныбай Тұрсынбековтың қабылдауында болды. ТүркПА-ның тарихи тамыры бір
бауырлас елдер арасындағы байланыстарды тереңдетуде маңызды істер тындырып жат
қанын атап өткен қырғыз парламентінің спикері осы ассамблеяның жұмысын өрістету
дегі қазіргі кездегі Қазақстан төрағалығының рөлін жоғары бағалады.
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ІС-ШАРАЛАР
Демократия және ынтымақ саммиті
Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің төрағасы Исмаил Каһраманның шақыруымен
Ирак өкілдер кеңесінің төрағасы – Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекет
тердің парламенттік одағының төрағасы Салим Әл-Жубури, Сербия Республикасы Ұлт
тық ассамблеясының төрайымы – Қара теңіз экономикалық ынтымақтастығы ұйымы
парламенттік ассамблеясының төрайымы Майя Гойкович, Европа Кеңесі парламенттік
ассамблеясының төрағасы Педро Аграмунт, Жерорта теңізі парламенттік ассамблеясы
төрағасының орынбасары Белал Қасем, Европа парламенті төрағасының орынбаса
ры Давид Мариа Сассоли, НАТО парламенттік ассамблеясы төрағасының орынбасары
Паоло Алли, Жерорта теңізі одағы парламенттік ассамблеясының мүшесі Мария Мус
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сини және ТүркПА іс басындағы төрағасының атынан Қазақстанның Түркиядағы елшісі
Жансейіт Түймебаев 2016 жылдың 1 қыркүйегінде Анкарада өткен Демократия және ын
тымақ саммитіне қатысты.
Өз сөзінде Түркия парламентінің басшысы, ТүркПА Кеңесінің мүшесі Исмаил Каһ
раман мырза демократия, адам хақтары және заң үстемдігінің дүниежүзі таныған құнды
лықтар екенін, сондықтан оларды болашақ ұрпақтар үшін қорғау мақсатымен күресу қа
жеттігін айтты. “Халқымыз төңкеріс әрекетіне қарсы көтерілді, жан аямады және, өкінішке
орай, 241 адам шейіт болып, 2 мың 195 жараланып жапа шегуде». Осы саммитке келген
делегациялар «101 ел мен 2 миллиард 900 миллион халықтың атынан қатысуда, ал бұл де
геніңіз Түркия демократиясына берілген баға әрі қолдау», деді Каһраман мырза.
ТүркПА Іс басындағы Төрағасының атынан басқосуға қатысқан Қазақстан Респуб
ликасының Түркиядағы елшісі Ж.Түймебаев Қазақстан Парламенті Мәжілісі Төраға
сы, ТүркПА Іс басындағы Төрағасы Нұрлан Нығматулиннің сәлемін жеткізе отырып,
ТүркПА-ның әрқашан да демократия, адам хақтары және заң үстемдігі сияқты жаһан
таныған құндылықтарға адалдығын білдірді және Түркияда орын алған заңды үкіметті
орнынан тайдырмақ болған төңкеріс әрекетін үзілді-кесілді сөгетінін айтты.
Іс-шараға қатысушылар ортақ мәлімдеме қабылдады.
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БҰҰ Өркениеттер альянсының жаһандық форумы

Бас хатшы Жандос Асанов 2016 жылдың 26 сәуірінде Әзербайжан астанасында ашыл
ған «Инклюзивті қоғамдағы ортақ өмір: сындар мен мақсаттары» атты тақырып аясында
өткен VII БҰҰ Өркениеттер альянсының жаһандық форумының жұмысына қатысты.
Форумның ашылу салтанаты
на Әзербайжан Президенті Илһам
Әлиев қатысып, өз сөзінде елдегі
көпмәдениеттілік дәстүрі жөнінде
айтып өтті. Президент «Бұл біздің
байлығымыз, біз өз тарихымызды
мақтан тұтамыз. Көптеген ғасыр
лар бойы, Әзербайжанда әртүрлі
дін және мәдениет өкілдері өмір
сүрді», деп айтып өтті.
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Сонымен қатар, форумның ашылу салтанатында БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мунның
видео жолдауы көрсетілді және Біріккен Ұлттар Ұйымының Өркениеттер Альянсының
Жоғарғы өкілі Насер Әбдел Әзи әл-Насер, Түркия Президенті Реджеп Тайып Ердоған
және Испанияның Сыртқы істер министрі Хосе Мануэль Гарсиа сөз сөйледі. Сондай-ақ,
форум жұмысында Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ҚасымЖомарт Тоқаевтың жетекшілігімен қазақстандық делегация қатысты.
Іс-шараға мемлекет және үкімет басшылары, жоғары лауазымды тұлғаларды, пар
ламентарийлер, саясаткерлер, қоғамдық қайраткерлер, жетекші халықаралық ұйымдар
мен сарапшылық орталықтардың өкілдерін қоса алғанда 3000-нан астам делегаттар қа
тысты.

45th IPACIS Plenary Session
45th Plenary Session of the Interparliamentary Assembly of Member Nations of the
Commonwealth Independent States was held on 25 November in Tavrichesky Palace of
Saint Petersburg, Russian Federation. Ms Valentina Matvienko, Chairperson of the Federation Council of the State Duma of the Russian Federation chaired at the gathering.
Delegations of Azerbaijan, Kazakhstan and Kyrgyzstan led accordingly by Oqtay
Asadov, Chairman of the Milli Meclis of the Republic of Azerbaijan, Nurlan Nigmatulin,
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TurkPA Chairman-in-Office, Speaker
of the Mazhilis of the Parliament of
the Republic of Kazakhstan, KassymJomart Tokayev, Chairman of the Senate of the Parliament of Republic of Kazakhstan and Chynybai Tursunbekov,
Chairman of the Jogorku Kenesh of the
Kyrgyz Republic participated along
with other members of the Organization.
Within the framework of the session the prominent Kyrgyz poet, writer,
publicist and journalist Shailoobek Duysheev was awarded with the IPA CIS
Prize named after Chingiz Aitmatov.
TurkPA Deputy Secretary General Altynbek Mamaiusupov attended the gathering in
the capacity of a guest.

Қара теңіз экономикалық
ынтымақтастығы ПА сессиясы
Қара теңіз экономикалық ын
тымақтастығының

парламенттік

ассамблеясының 48-інші сессиясы
2016 жылдың 30 қараша – 1 жел
тоқсан аралығында Сербия астана
сы Белград қаласында өтті. Жиын
ды Сербия Республикасы Ұлттық
ассамблеясының төрайымы Майя
Гойкович ханым жүргізді.
Қара теңіз экономикалық ын
тымақтастығына мүше елдер пар
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ламенттерінің делегациялары, оның ішінде Әзербайжан және Түркия өкілдері де
бар, сондай-ақ, ұйымның бақылаушылары мен әріптестері сессия жұмысына қатыс
ты. Парламентарийлер 48-пленарлы сессияның «Қара теңіз экономикалық ынтымақ
тастығына мүше елдердегі реформалар – ұлттық парламенттердің рөлі» атты басты
тақырыбын талқылады. Желтоқсанның 1-інде өткен сессияның жабылу рәсімінде
Қара теңіз экономикалық ынтымақтастығының ПА төрағалығы Түркия Ұлы ұлт
тық мәжілісіне табыс етілді. ТүркПА бас хатшысының орынбасары Фуад Әлакбаров
жиынға бақылаушы ретінде қатысты.

23rd OSCE Ministerial Council
The 23rd meeting of the Foreign Ministers Council of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
took place on 8-9 December 2016 headed by
Frank-Walter Steinmeier, Minister of Foreign Affairs of Germany in his capacity of
the OSCE Chairman-in-Office. The two-day
meeting focused on the activities carried
out during Germany’s Chairmanship in
2016, as well as the issues relating to existing conflicts in the OSCE area. The Council also set the course for the future work of the
OSCE with Austria taking over the OSCE Chairmanship in 2017.
TurkPA Deputy Secretary General Kurshad Sariarslan attended the gathering as a
guest of the OSCE German Chairmanship. Since 2013, TurkPA attends the OSCE Ministerial Council meetings in this capacity.

Ғұн-түркі халықтарының құрылтайы
Тамыздың 11-інде Венгрияда ғұн-түркі халықтарының құрылтайы басталды.
Аталған мәртебелі жиынды әйгілі ғалым Андраш Жолт Биро жетекшілік ететін ВенгрТұран қоры ұйымдастырған және мереке тамыздың 14-іне дейін жалғасады.
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Іс-шараның ашылуы Венгрия парламенті – елдің Ұлттық ассамблеясында бастал
ды. Онда Ұлттық ассамблея төрағасының орынбасары, әйгілі түрколог Шандор Лежак
құрылтайға қатысушыларға ыстық ықыласын білдіріп, салтанатты қонақасын берді.
Түркітілдес елдерден, қауымдардан және басқа да елдерден келген өкілдер, пар
ламент мүшелері, ресми адамдар, ғалымдар мен өнерпаздар мәртебелі жиынға қа
тысуда.
ТүркПА-ның атынан қатысып жатқан бас хатшы Жандос Асанов Шандор Лежак,
Андраш Жолт Биро мырзалармен және басқа да адамдармен жүздесіп әңгімелесті.
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Тұңғыш түркология құрылтайының
90 жылдығына арналған жиын

Осыдан тоқсан жыл бұрын Бакуде өткен алғашқы түркология құрылтайының тоқ
сан жылдығын атап өтуге арналған «Қазіргі замандағы түркі халықтарының арасындағы
әрекеттестіктің перспективалары атты дөңгелек столды 25 қарашада Әзербайжан ғылым
академиясы жанындағы Құқық және адам хақтары институты (жетекшісі - Әзербайжан
Милли Мәжлисі депутаты Айтән Мұсатфазадә) мен Түркі мәдениеті мен мирасы қоры
(президенті – Гүнай Әфәндиева) бірлесе ұйымдастырды.
Жиынға Қырғызстан Жоғорку Кеңешінің (парламентінің) депутаты Мұзаффар Иса
қов, Әзербайжан Милли Мәжлисінің депутаттары Шәмсәддин Хажиев, Фазил Мұста
фа, Ақыл Аббас, Бакуде орналасқан ТүркПА-ға мүше елшіліктер өкілдері, белгілі әзер
байжандық ғалымдар мен қоғам қайраткерлері қатысты.
Іс-шараға қатысқан ТүркПА Бас хатшысы Жандос Асанов сөз сөйледі.
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БАС ХАТШЫНЫҢ ЛЕКЦИЯЛАРЫ
ТүркПА бас хатшысы Қазақстанның
Дипломатия институтында дәріс оқыды
ТүркПА бас хатшысы Жандос
Асанов 2015 жылдың 19 қарашасын
да Астана қаласында орналасқан
Дипломатия

институтына

барып,

дәріс оқыды. Дипломатия институты
Қазақстан Республикасы Президенті
жанындағы Мемлекеттік басқару ака
демиясының құрамына кіреді.
Ж.Асанов дәріс алушыларға оқыған лекциясында қазіргі кезде түркітілдес ел
дер арасындағы ынтымақтастықтың парламенттік өлшеміне айналған ТүркПА-ның
құрылу тарихы, атқарып жатқан шаруалары және болашаққа жоспарланған әрекеті
жайлы айтты, сондай-ақ, тәлім алушылардың сұрақтарына жауап берді. ТүркПА бас
хатшысы институт ректоры Ілияс Қозыбаевпен оңаша жүздесіп, әңгімелесті.

Бас хатшының
ADA лекциясы
2010 жылы жұмысын баста
ған ТүркПА хатшылығының Баку
де орналасқаны кездейсоқтық емес,
деді ТүркПА бас хатшысы Жандос
Асанов өзінің 2016 жылдың 10 ақ
панында

Әзербайжан

диплома
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тиялық академиясында (ADA- Azer
baijan Diplomatic Academy) оқыған
дәрісінде. Түркі тарихындағы тұңғыш
парламенттік

республика

–

Әзер

байжан демократиялық республикасы
(ӘДР) осы елде құрылған. Мүмкіндікті
пайдалана отырып, бас хатшы ADA
студенттерін Әзербайжан Республика
сы тәуелсіздігінің қалпына келуінің 25жылдың мерейтойымен құттықтады.
Ж.Асанов Әзербайжан үкіметінің ел экономикасын түрлендіріп, оның көмір
сутектерден тәуелділігін азайтуды көздеген талпыныстарын жоғары бағалады. «Осы
саясаттың арқасында жергілікті өнімдердің саны мен сапасы күннен күнге арта түсіп
отыр», деп атап өтті бас хатшы. «Биыл Әзербайжанда мультикультурализм жылы
деп жарияланды, және де БҰҰ Өркениеттер альянсының 7-нші кездесуі көктемде Ба
куде өтпекші. ТүркПА-да осы игілікті істерге түрлі жиындар өткізу арқылы өз үлесін
қоспақ ниетте», деді Ж.Асанов. ТүркПА бас хатшысы ТүркПА немесе түркі ынтымақ
тастығы институттары өз жұмыстарын БҰҰ жарғысында көрініс тапқан принциптер
мен нормаларға сай ашық және мөлдір жағдайда атқарады деп мәлімдеді. «Түркілік
аймақтағы қарым-қатынастарды дамыта түсуге желеу болды», деп түйіндеді ойын
ТүркПА жоғары лауазымды тұлғасы.

«Ұлы дала» гуманитарлық
ғылымдар форумы өтті
«Ұлы дала» гуманитарлық ғы
лымдар форумы тұңғыш рет Аста
нада Түркі академиясының ұйым
дастыруымен

өтті.

Әзербайжан,

Қырғызстан, Түркия, Ресей, Өзбекс
тан, Моңғолия, Корея, АҚШ және
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басқа елдер мен халықаралық ұйымдардан келген көрнекті ғалымдар, ресми адамдар
мен қонақтар мамырдың 23-і күні Назарбаев орталығына жиналды. ТүркПА жиын
ның әріптесі болып, оған Ассамблеядан Әзербайжаннан Милли Мәжлис депутатта
ры Севинж Гусейнова мен Жаваншир Фейзиев, Қырғызстаннан Жоғорку Кеңеш депу
таты Садық Шер-Нияз және ТүркПА бас хатшысы Жандос Асанов қатысты.
Форум панелистерінің бірі болған Жаваншир Фейзиев түркітілдес мемлекеттердің
арасындағы қатынастардың қазіргі жай-күйі мен перспективалары жайлы айтты, ма
мырдың 24-і күні өзінің “Tүрік мемлекеттер бірлігі” атты кітабын Астанадағы Евразия
Ұлттық университетінде таныстырды. ТүркПА бас хатшысы Жандос Асанов іс-шара
аясында әйгілі қазақ ақыны, қоғам қайраткері және саясаткер Олжас Сүлейменовпен,
Түркі кеңесі ақсақалдар тобының мүшесі проф. Әділ Ахметовпен, Түркі академиясы
ның президенті проф. Дархан Қыдырәлімен, Түркия ғылым академиясының прези
денті Аһмет Ажармен және басқа да қатысушылармен жүздесіп, әңгімелесті.

Ұлттық заңнамаларды үйлестіру бойынша
екінші семинар Анкара қаласында өтті
2016 жылғы 18 наурызда Түркияның Ұлы ұлттық мәжілісі ТүркПА аясында
мәдени дүниелерді қорғау мәселелеріне қатысты мүше елдердегі заңнамаларды
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үйлестіру бойынша екінші семинар өткізді.
Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия парламенттерінен келген
эксперттер ортақ түркі тарихы, мәдениеті және тілі төңірегінде пікір алмасып, қазіргі
заманғы заңнама аясында ортақ түркі мәдени құндылықтарын тізімдеп, қорғаудың
маңыздылығына жіті көңіл бөлді.
ТүркПА-ға мүше елдердегі заңнамаларды үйлестіруге қатысты алғашқы отырыс
2014 жылғы наурызда Стамбұл қаласында ұйымдастырылған болатын.

THIRD COORDINATION MEETING
3rd Coordination Meeting of TurkPA, TURKSOY, Turkic Academy and Turkic Culture
and Heritage Foundation under the auspices of Turkic Council was hosted by TURKSOY on 3
October 2016 in Ankara.
The meeting, moderated by Secretary General of the Turkic Council Ambassador Ramil
Hasanov, was attended by Secretary General of TurkPA Jandos Asanov, Secretary General of
TURKSOY Dusen Kaseinov, President of the Turkic Academy Darkhan Kydyrali and President
of Turkic Culture and Heritage Foundation Gunay Afandiyeva.
Turkey’s Member of the Council of Elders and AK Party Sakarya Deputy Mustafa İsen,
Ambassador of the Republic of Kazakhstan to Ankara

146 info@turk-pa.org | www.turk-pa.org

TURKPA
Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясы

Zhanseit Tuimebayev, Ambassador of the Kyrgyz Republic to Ankara Ibragim Djunusov,
Counselor at the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ankara Ramil Qurbanov and Head
of Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey Rana Gökmen were
also present at the meeting as guests.
Secretary General Ramil Hasanov gave information about the ongoing activities of the
Turkic Council. In particular, he briefed on the Second Nomad Games held in the beginning of
September 2016 in Kyrgyzstan, the Youth Festival held between 27-30 September 2016 in Ganja,
the Junior Diplomats 3rd Training program held in May 2016 in Astana, preparation to the
6th Summit of the Turkic Council to be
held on 18 November 2016 in Kyrgyzstan, as well as existing relations and
prospective new partnerships of the
Turkic Council with the UN and other
international organizations.
Secretary General Jandos Asanov
conveyed on the activities of TurkPA,
Secretary General Dusen Kaseinov
shared information on the TURKSOY
projects, President Darkhan Kydyrali
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briefed on the endeavors of the Turkic Academy, while President Gunay Afandiyeva told the
participants about what has been done so far by the Turkic Culture and Heritage Foundation.
In the course of the meeting, the parties exchange their views on the methods to establish
cooperation mechanisms among TurkPA, TURKSOY, Turkic Academy and Turkic Culture and
Heritage Foundation. Topics such as preparation of the Joint Action Plan for 2016-2017, cooperation establishment between Diaspora Centers and the affiliated organization, international
conference entitled the “Role of Youth in Preventing and Countering Violent Extremism: Holistic Approaches, from Education to De-radicalization” to be co-hosted by the Turkic Council
and the UNOAC on 20-21 October 2016 in Istanbul and other issues were discussed at the
meeting.

«Құрманжан датқа» фильмінің таныстырылымы болды
Қырғызстан ки
нематографистері
одағының төрағасы,
Қырғыз

Республи

касы Жоғорку Ке
ңешінің

депутаты,

ТүркПА Әлеуметтік,
мәдени және гума
нитарлық

мәселе

лер комиссиясының
төрағасы

Садық

Шер - Нияздың «Құрманжан датқа» атты фильмінің таныстырылымы 2016 жылдың
24 мамырында Қазақстан Парламенті Мәжілісінде өтті.
Аталған туынды ХІХ ғасырда өмір сүрген қырғызддың әйелден шыққан әйгілі
мемлекеттік қайраткері, әскери қолбасшысы Құрманжан датқаның қиындыққа толы
өмірі жайлы сыр шертеді.
ТүркПА депутаттары Садық Шер-Нияз мырзаны осындай тарихи әрі тағылымды
туындыны тамаша жасағаны үшін құттықтап, осы фильмді басқа ТүркПА-ға мүше
елдерде кеңінен көрсету қажет деген пікір айтты.
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ТҮРКІ ДҮНИЕСІН КЕҢ ТАНЫТАТЫН КІТАПТАР
Аты дүниеге мәшһүр көне түрік шайыры Юнус Емре (1238-1321 жж өмір сүрген)
өлеңдерінің қазақ тілінде шыққан жинағы (аударған проф. Нұршат Жұмаділова) мен
«Қазақ және түрік тілдерінің салыстырмалы қалыпты грамматикасы» атты академиялық
оқулықтың (авторлары: Баян Жүнісова мен Нуруллаһ Ташделен) таныстырылымы ма
мырдың 17-18-дерінде Анкара қаласында өткен ТүркПА жиыны аясында өтті. Аталған
кітаптар - Қарағанды қаласында орналасқан Болашақ академиясы мен Түркияның Эрзу
рум шаһарында орналасқан Ататүрік университеті арасында орныққан әрекеттестіктің
нәтижесі.
Аталған кітаптарды ҚР
Парламенті Мәжілісінің де
путаты, ТүркПА Құқықтық
істер

және

халықаралық

қатынастар комиссиясы тө
рағасының
заң

орынбасары,

ғылымдарының

док

торы, профессор Нұрлан
Дулатбеков таныстыра ке
ле «түркілік мәдениет пен
тарихты

жалпы

адамзат

тық контексте зерделеу мін
детінің алдымызда» тұрға
нын айтып өтті.
Мәжіліс депутаты аталған кітаптарды өз әріптестеріне және басқа да іс-шараға қаты
сушыларға таратып, мәдениет, білім және ғылым саласында нақты жобалардың жүзеге
асуына көңіл бөлуге шақырды.
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ЗУҚА БАТЫР. 150 ЖЫЛ: БАТЫР ЕСІМІ
ЕЛОРДАДА ҰЛЫҚТАЛДЫ

14 маусым күні Астанадағы ҚР Қарулы күштерінің Әскери-тарихи музейінде Қа
зақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Мәңгілік Ел арманы және Зу
қа батыр Сәбитұлының өмірі мен күресі» атты көрме, шығармалар байқауының жеңім
паздарын саралау және халықаралық ғылыми конференция өтті.
Дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы, Республикалық ардагерлер кеңесі,
ТүркПА және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен шараға шетелден және
елімізден белгілі ғалымдар, өнер қайраткерлері, журналистер мен өзге де көрмермендер
қатысты.
Ғылыми конференцияның соңы “Мəңгілік ел жəне Зуқа батыр” атты шығармашы
лық байқауға ұласты. Бұл бәйге мамыр жəне маусым айларында “Проза” жəне “Поэзия”,
“Үздік əн” аталымдары бойынша шығармалар қабылданған болатын.
Конференцияға Қазақстан Парламенті ТүркПА делегациясының мүшелері Сауыт
бек Абдрахманов, Абай Тасболатов, ТүркПА Әлеуметтік-мәдени және гуманитарлық
мәселелер комиссиясының бұрынғы төрағасы Ғарифолла Есім және ТүркПА бас хатшы
сы Жандос Асанов қатысты. ТүркПА іс-шараға әріптес ретінде қатысты.
Жиынды Л.Гумилев атындағы Қазақ ұлттық университетінің проректоры, профес
сор Дихан Қамзабекұлы жүргізіп отырды.
Келелі жиында сөз алған Ж.Асанов Елбасымыздың бастамасымен 2008 жылы құ
рылған ТүркПА-ның түркі дүниесінің парламенттік өлшеміне айналғанын және түркі
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елдеріндегі рухани жаңаруға зор көңіл бөлетінін айтты. Бас хатшы Зуқа батырға арналған жиынның еліміздегі тарихи жадты түгендеу ісінің құрамдас бөлігі екенін тілге тиек
ете келе, конференция жұмысына табыс тіледі.
Конференция салтанатты концертке ұласып, соңынан Хазірет сұлтан мешітінде
жиынға қатысқан жандардың құрметіне ауызашар берілді.

БАС хАТШЫ TÜRKVIZyoN
ӘН ЖАРЫСЫНЫҢ
АҚТЫҚ САйЫСЫНА БАРДЫ
ТүркПА бас хатшысы Жандос Асанов 2015 жылдың 19 желтоқсанында Стамбұл
қаласында өткен Türkvizyon ән жарысының финалына барып, концерт тамашалап,
жарысқа қатысқан ТүркПА елдерінен келген топтармен жүздесті.
Бас хатшы TMB TV (TÜRK MÜZİK BİRLİĞİ) Televizyon kanalı басқарма төрағасы
Самир Гурбановпен әңгімелесіп, мәдени шараға шақырғаны үшін рахметін айтты.
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Алматыдағы БҰҰ конференциясы
«Превентивті

дипломатиядағы

парламентарийлердің рөлі» атты се
минар 2016 жылғы желтоқсанның
12-13-інде Алматыда Біріккен Ұлттар
Ұйымының Орталық Азиядағы пре
вентивті дипломатия бойынша аймақ
тық орталығының ұйымдастыруымен
өтті (United Nations’ Regional Centre
for Preventive Diplomacy for Central
Asia (UNRCCA)).
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікс
тан, Түрікменстан, Өзбекстан, Ресей, Латвия және Италиядан келген парламент депу
таттары мен эксперттер халықаралық шара жұмысына қатысты. Орталық Азиядағы
қауіпсіздік, су ресурстарын басқару, есірткі тасымалдау, аймақ елдері арасында ин
формация ағыны мәселелері, сондай-ақ, аталған түйткілдерді реттеудегі аймақтық
парламентаралық әрекеттестікті жандандыру сұрақтары семинарда кеңінен талқы
ланды.
Жиынға

қатысқан

ТүркПА Бас хатшысы
Жандос Асанов ТүркПАның мақсаты мен мұрат
тары, оның қазіргі кез
дегі түрлі халықаралық
және аймақтық ұйым
дармен

әрекеттестігі

жайлы баяндап берді.
Ж.Асанов

семинардың

бір сессиясының моде
раторы болды.
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