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ТүркПАнын жаңы
имаратынын ачылышы
2016-жылдын 22-декабрында Төрага Чыныбай Турсунбеков жетектеген жана кура
мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттары Абдывахап Нурбаев
менен Максат Сабиров кирген делегация Азербайжандын борбор шаары Бакуда ку
рулган ТүркПА катчылыгынын жаӊы имаратынын ачылыш аземине катышты.
Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков ачылыш аземинде сөз сүйлөп,
бул имарат түрк тилдүү мамлекеттердин тыгыз кызматташуусуна жана бир туугандык ма
миленин чыӊдалышына ынгайлуу шарт түзөөрүн, айрыкча, парламенттер аралык байла
ныштарды арттырып, биргелешип иш алып барууга ортомчу болорун баса белгиледи.

Ошондой эле боордош элдердин парламенттер аралык ассамблеясынын ишмер
дүүлүгүнө токтолгон Төрага Ч.Турсунбеков: “ТүркПА саясий, экономикалык, маданий
жана гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган парламенттик диплома
тиянын өнүгүшүнө кенири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ассамблеянын башкы максаты көп
тармактуу тыгыз байланышты ишке ашырып, өнөктөштүк мамилелерди өркүндөтүү
болгондуктан, жети жылдан бери боордош мамлекеттерди достукка чакырган бир топ
долбоорлор ишке ашырылды”, - деп кошумчалады.
Андан тышкары, Азербайжан Республикасынын Президенти Илхам Алиев иш-ча
рага келген түрк тилдүү мамлекеттердин парламент жетекчилерин кабыл алып, “Жаңы
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ачылган имарат жалпы түрк элдеринин достугун чыӊдай берсин “, - деген тилегин бил
дирди. Ошондой эле иш сапардын алкагында меймандар Гейдар Алиевдин бейитине,
Шейиттер аллеясына жана Түрк аскерлеринин эстелигине гүл чамбар коюшту.
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Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков:
“Кыргызстан, Азербайжан парламенттеринин
байланышы эки өлкөнүн өнөктөштүгүн дагы да арттырат”

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА) катчылыгынын Ба
куда (Азербайжан) курулган жаӊы имаратынын ачылыш аземинин алкагында Азер
байжан Улуттук  Межлисинин Төрагасы Октай Асадов менен жолугушту.
Тараптар кыргыз-азер алакаларынын учурдагы абалы тууралуу баарлашып, саясийэкономикалык, маданий-гуманитардык багыттардагы кызматташтыктын келечегин
талкуулашты.
Жаӊы ачылган ТүркПА катчылыгынын имараты көп тармактуу байланыштарга жол
ачып, боордош элдердин достугуна көпүрө болорун белгилеген Төрага Чыныбай Турсун
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беков: “Кыргызстан Азербайжан менен болгон мамилени кеӊейтүүгө кызыкдар. Айрык
ча, парламенттер аралык байланыш эки өлкө өнөктөштүгүн дагы да арттырат”,- деди.
Ошондой эле Башмыйзамга киргизилүүчү түзөтүүлөргө байланыштуу өткөрүлгөн
референдум тууралуу маалымат берген Чыныбай Турсунбеков Азербайжан парламент
депутатынын аталган добуш берүү өнөктүгүнө байкоочу катары катышып кеткендиги
үчүн ыраазычылык билдирди.
Өз кезегинде Азербайжан Улуттук   Межлисинин Төрагасы Октай Асадов кесип
тешин референдумдун ийгиликтүү өткөндүгү менен куттуктап, парламенттер аралык
кызматташтыкты арттыруу аркылуу эки мамлекеттин мамилесин дагы да чыңдоого бо
лорун кошумчалады.

Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков:
“2017-жылы ТүркПАга төрагалык
кылуу милдети Кыргызстанга өтөт”
Азербайжандын баш калаасы Бакуда курулган Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламент
тик ассамблеясынын (ТүркПА) катчылыгынын жаӊы имаратынын ачылыш аземине
барган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Төрагасы Чыныбай Турсунбе
ков, иш-чаранын алкагында Казакстан Парламентинин Межлисинин Төрагасы Нурлан
Нигматулин менен жолугушту.
Ж о л у г у ш у уд а
тараптар эки боор
дош мамлекет ор
тосундагы кызмат
таштыкты мындан
ары да өнүктүрүү
тууралуу
шып,

баарла

парламент

тер аралык байла
ныштарды чыӊдоо
маселелерине ток
толушту.
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Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков быйыл Казакстан ТүркПАга тө
рагалык кылып турган учурда уюм катчылыгынын жаӊы имаратынын ачылышын жак
шы саамалык катары баалады. “Бир тууган кыргыз-казак элдеринин ортосунда пикир
келишпей турган маселе болбошу керек. Андыктан, эки өлкөнүн кызматташуусуна за
рыл болгон маселелерди биргелешип чечишибиз шарт”,- дейт Жогорку Кеңештин Тө
рагасы.
Ошону менен катар Чыныбай Турсунбеков кийинки жылы ТүркПАга төрагалык кы
луу милдети Кыргызстанга өтөрүн айтып, 2017-жылдын жаз айларында боордош эл
дердин парламенттик ассамблеясынын жыйыны Бишкекте уюштурулары пландалып
жаткандыгын маалымдады. Мындан сырткары, кесиптешин Кыргызстанга иш сапары
менен келип кетүүгө чакырды.
Өз кезегинде Казакстан Парламентинин Межлисинин Төрагасы Нурлан Нигматулин
Чыныбай Турсунбековду Кыргызстандагы референдумдун ийгиликтүү өткөндүгү менен
куттуктап, кызматташтыкты кеӊейтүүгө казак тарап да кызыкдар экендигин кошумча
лады.

Жогорку Кеӊештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков
Түркия парламентинин Төрагасы Исмаил Кахраман
менен жолугушту
Бүгүн, 22-декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Төрагасы Чыны
бай Турсунбеков Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик ассамблея (ТүркПА) катчылы
гынын Бакуда (Азербайжан) ачылган жаӊы имаратында Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйынынын Төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугушту.
Тараптар эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык, саясий-гуманитардык ала
каларды жакшыртуу жана парламенттер аралык мамилени чыӊдоо жаатында пикир
алышты.
Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков кесиптешине Түркия Республи
касында болуп жаткан террактык окуяларга байланыштуу көӊүл айтып, кыйынчылык
учурларда Кыргызстан түрк элин колдоого даяр экенин кошумчалады.
Ошондой эле Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык байла
ныштардын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы менен куттуктаган Чыныбай Турсунбеков:
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“Биз Түркия менен тыгыз кызматташууга кызыкдарбыз жана боордош мамлекет ката
ры баардык багыттагы байланыштарды өркүндөтүүнү көздөйбүз”, - деди. Ал, айрык
ча, парламенттер аралык байланыш эки мамлекеттин биргелешип иш алып баруусу
на жол ачарын белгилеп, Жогорку Кеӊештин Аппараты менен Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынынын Аппаратынын кызматкерлери ортосундагы кызматташтыкты жандантуу
маселесин көтөрдү.
Өз кезегинде Түркия парламентинин Төрагасы Исмаил Кахраман да кыргыз-түрк
элдери кыйын учурда бирге болуусу шарт деген оюн айтып: “Бул үчүн парламенттер
аралык байланыштарды чыӊдоо зарыл”, - деди.
Ошону менен катар жолугушууда ТүркПАнын учурдагы ишмердүүлүгү талкууга алы
нып, ассамблеянын Бишкекте өтчү кийинки жыйыны тууралуу баарлашты.
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Казакстандын ТүркПАдагы төрагалыгы
Казакстан өзүнүн төрагалык милдетине 2015-жыллдын 3-4-декабрында өткөн
ТүркПАнын алтынчы пленардык сессиясында киришти. Казакстан Республикасынын
Парламентинин Мажлиси ТүркПА төрагалыгынын алдындагы мөөнөткө арналган план
дарын жарыялады.
Алтынчы пленардык сессиянын программасы бир нече иш чараны камтыды. Делегаттар
менен жогорку деңгээлдеги коноктор Эл аралык Түрк академиясы уюштурган «Улуу талаада
гы мамлекеттүүлүк менен парламентаризм» аттуу эл аралык конференцияга катышышты.
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА) 6-пленардык сессиясы
нын алкагында «Түбөлүк таштын» ачылышы түрк дүйнөсүнүн социалдык жана илимий
өмүрүндөгү маанилүү окуя болду. Ташка 60 байыркы түрк урууларынын тамгасы коюлган.  
Казакстандын ТүркПАдагы төрагалыгы мүчө өлкөлөрдүн: Азербайжан, Казакстан
жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдык маарекесинин алкагында өттү жана
төрагалык ТүркПАнын эл аралык парламенттик уюмдар арасында көрүнүктүү болушуна
салымын кошту. Атап айтканда, Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлиси,  
ТүркПАдагы мөөнөттөгү төрагалыгы 2016-жылдын 26-27 - сентябрында Астана шаарында
Илим, инновация жана технология боюнча Азия парламент аралык форумун өткөрдү.
Бул жыйында Казакстан Парламентинин Мажилисинин Төрагасы Нурлан Нигмату
лин өз сөзүндө Казакстан эгемендүлүгүнүн 25 жылдыгы белгиленип жатканда бул форум
дун өтүп жаткандыгынын символикалык мааниси бар экендигин белгилеп, Казакстандын
Президенти Н.Назарбаевэгемендүүлүктүн алгачкы күнүнөн Азия өлкөлөрү, анын ичинде
ислам дүйнөсүнүн мамлекеттери менен кызматташтыкка өзгөчө көңүл бөлгөнүн айтты.
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлисинин Төрагасы, ТүркПАнын
мөөнөттөгү Төрагасы Н.Нигматулин, 2016-жылдын 20-27-октябрында Женевада өткөн
Парламент аралык биримдиктин (МПС) 135-ассамблеясында чыгып сүйлөдү. Н.Нигма
тулин адам укуктары менен негизги эркиндиктерди урматтоо бейкуттуктун негизги фак
тору экенин жана алар бардык мамлекеттер менен элдер арасындагы достук катнаштар
жана кызматташтыкты өнүктүрүүдө маанилүү роль ойноорун айтты.
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Орток пикир алмашууларда Н.Нигматулин: “Үстүбүздөгү жыл Казакстандын эге
мендүүлүгүнүн 25 жылдыгы белгиленет. Кыска мөөнөттө өлкөнүн Президенти Н.Назар
баев өз жетекчилиги менен жүргүзгөн саясий, социалдык-экономикалык реформалардын
аркасы менен чоң ийгиликке жеткирди. Аны мен катар, жалпыга бирдей шайлоо укук
кепилдиги, гендердик теңдик жана адам укугун коргоодо эбегейсиз иштер аткарылды“,
- деди.

ТүркПА 2016-жылдын 16-июлунда Түркияда болгон төңкөрүш аракетинен кийин Түр
кия калкы менен өкмөтүнө толук колдоо көрсөттү. ТүркПА 1-сентябрда Анкара шаарында
өткөн “Демократия жана ынтымак” саммитине катышкан ири эл аралык парламенттик уюм
дардын бири болду. Бул иш чарада өлкөнүн демократиялык жол менен шайланган өкмөтүн
кулатуу аракетине терс баа берилип, Түркия өзүнүн демократиялык баалуулуктарын
коргоого умтулушуна толук колдоо көрсөтүлөрү кабыл алынган маалымдамада белгиленди.
Ошондой эле ТүркПА Бакуда 31-октябрда өткөн «Калк добушу – адилет жеңиши» аттуу
эл аралык конференциянын уюштуруучуларынын бири болду. Иш-чарада Түркиядагы
төңкөрүш аракети каттуу айыпталып, өлкөдөгү демократияга колдоо билдирилди.
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2015-жылдын 22-декабрында ТүркПА Бакы мамлекеттик университети, Бакыдагы Ка
закстандын элчилги жана Эл аралык түрк академиясы менен биргеликте Казак хандыгы
нын 550 жылдыгы жана улуу казак ойчулу Абайдын 170 жылдык юбилейине   арнап эл
аралык конференция уюштурду.  Ал эми 24-ноябрда Азербайжан Милли Межлиси жана
Түрк маданияты жана мурасы фонду ТүркПА алкагында мүчө өлкөлөрдүн эгемендүүлү
гүнүн 25 жылдыгына арналган эл аралык конференция өткөздү.
28-ноябрда Астана шаарында КазакстанПарламентинин Мажлиси – ТүркПА төрага
лыгы Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган эл аралык конференция
өткөрдү. Форумга Беларусь, Бельгия, Иран, Италия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Лат
вия, Польша, Орусия, АКШ, Түркия, Финляндия, Германия жана Швециянын парламент
тик өкүлдөрү менен серепчилери катышты.
ТүркПАнын мөөнөттөгү Төрагасы Н.Нигматулиндин пикирине ылайык, эгемен
дүүлүктүн биринчи күндөрүндө калк өзүнүн чыныгы тандоосун жасады, Н.Назарбаевди
өлкөнүн Президенти кылып тандап, тагдырлуу чечим кабыл алды.
ТүркПА 6-октябрда Ахмет Ясави эл аралык казак-түрк университетинде өткөн “Түрк
тилдүү өлкөлөрүнүн эгемдүүлүгүнүн 25 жылында» аттуу эл аралык симпозиумдун жа
на 1-3- июнда Түркиянын Азия стратегиялык изилдөөлөр борборунда өткөн 5-дүйнөлүк
түрк форумунун уюштуруучуларынын бири болду.
Мүчө өлкөлөрдүн эгемдүүлүгүнүн 25 жылдыгына арнап ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн де
путаттары менен Башкы катчынын макалалары массалык маалымат каражаттарында кеңири
жарыяланды. Мүчө өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларында Башкы катчынын лекциялары өт
тү.  ТүркПА Брюсселде 19-21-октябрда өткөн Кранс Монтана форумунун «Ички жана дүйнө
лүк коопсуздук» аттуу иш-чарасынын демөөрчүлөрүнүн бири болду жана өз сөзүндө Башкы
катчы Ассамблеяга мүчө үч өлкөнүн эгемдүүлүгүнүн 25 жылдыгына көңүл бурду. ТүркПА
менен Кранс Монтана форуму эки жактуу кызматташтыкты кеңейтүү ниети менен өз ара тү
шүнүшүү меморандумуна кол койду. ТүркПА Баку мамлекеттик университетинин улуу казак
ойчулу жана акыны Абайдын чыгармаларын басылышына демөөрчү болду.
Казакстандын төрагалыгы мүчө парламенттер арасындагы кызматташтыктын   ке
ңейишине чоң салым кошту. Атап айтканда, 2016-жылдын 26-майында экономика масе
лелери боюнча парламенттик комитеттердин биринчи биргелешкен жыйыналышы өттү,
ал эми 27-сентябрда социалдык маселелер боюнча парламенттик комитеттердин 3-бирге
лешкен жыйыны өттү.
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ТүркПА башка өлкөлөрдөгү түрк тилдүү коомдор менен байланыштарын улантты.
ТүркПА Европа казак коомуна казактын намысы үчүн күрөшкөн Зука баатырдын 150жылдыгын белгилөөгө демөөрчү болду.
2016-жылы ТүркПА комиссияларынын отурумдары. Каралган баяндамалар менен
сунуштамалар Ассамблеянын жетинчи сессиясында кабыл алууга сунушталды.
Кибернетикалык кылмышка биргеликте каршылык көргөзүү жана бул чөйрөдө улут
тук мыйзамдарды жакшыртуу маселеси ТүркПАнын Анкарада 17-18-майда өткөн укуктук
маселелер жана эл аралык байланыштар комиссиясынын кезектеги бешинчи отурумунда
талкууланды.
Бул иш-чара Түркия парламентинин депутаты Халук Ипек мырзанын тѳрагалыгы
астында ѳттү. Негизги маселеден тышкары, отурумда ТүркПАнын каржы эрежелеринин
жобосу жана ТүркПАнын медалынын ыйгаруу эрежесинин долбоору талкууланды.
2016-жылдын 24-майында ТүркПАнын социалдык, маданий жана гуманитардык
маселелер боюнча комиссиясынын кезектеги бешинчи жыйыналышы Астанада өттү.
Жыйында «Кырсык менен кризистерге каршы күрөшүүдөгү ТүркПА өлкөлөрүнүн кыз
матташтыгы» аттуу баяндама менен сунуштама талкууланды. Иш-чарага комиссиянын
төрагасы, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шер-Нияз жетек
чилик кылды.
2016-жылдын 24-ноябрында Баку шаарында ТүркПАнын Айлана чөйрө жана та
бигый ресурстар боюнча комиссиясынын экинчи жыйыналышы болуп өттү. Жыйын
дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө, анын себептери жана кесепеттери боюнча маселе
ге арналып, бул чөйрөдө аткарылып жаткан иш-аракеттер тууралуу ар тараптуу тал
кууларга жемиштүү болду. Иш-чаранын натыйжасында жактырылган сунуштамада
мүчө өлкөлөрдө климаттык өзгөрүүгө каршы күрөш маданиятын калыптандыруу за
рылдыгы айтылды.
Белгиленген жыйында КР Жогорку Кенешинин депутаты Музаффар Исаков жана
Кыргыз Республикасынын Азербайжан Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укук
туу Элчиси Айжигит Буранов катышты.
Жыйындын жүрүшүндө М.Исаков Комиссиянын катышуучуларына Кыргызстандагы
айлана-чөйрөнү коргоо боюнча аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Айрыкча,
«Таза суу» долбоору, экологиялык жактан таза азык-түлүктөр жана суугат жерлерди ра
ционалдуу колдонуу боюнча долбоорлордун ишке ашырылып жатканын белгиледи.
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Казакстан тарабынын сунушу жана алфавиттик иретке ылайык Комиссиянын кезек
теги жыйыны 2017-жылы Астана шаарында өтмөкчү болду. Ал жыйын «Экспо-2017» Эл
аралык көргөзмөнүн темасынын алкагында алтернативдик энергияга арналмакчы.
ТүркПАнын ишинин алкагында «Курманжан датка» аттуу кинотасма  тааныштырылды.
Ошондой эле белгилүү түрк акыны Юнус Эмре (1238-1321) ырларынын казак тилинде
чыккан жыйынагы жана «Казак жана түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы» ат
туу академиялык эмгектин презентациясы уюштурулду.
ТүркПА өзүнө мүчө өлкөлөрдөгү шайлоолор жана референдумдарды байкоо милде
тин аткарды. ТүркПА шайлоолорду байкоо миссиясы Казакстанда 2016-жылдын 20-мар
тында өткөн парламенттик шайлоону, 26-сентябрда конституциялык өзгөртүүлөр боюн
ча Азербайжанда өткөн референдумду жана 11-декабрда конституциялык өзгөртүүлөр
боюнча Кыргызстанда өткөн референдумду байкады.
ТүркПА Түрк кеңеши, ТүркСОЙ, Эл аралык түрк академиясы жана Түрк маданияты
жана мурас фонду сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрүнүн кызматташтык институттары менен
өнөктөштүктү бекемдеди.
ТүркПАда байкоочу макамы бар Венгрия Республикасынын Улуттук ассамблеясы
менен байланыштар бекемделүүдө. 11-14-августта Венгриянын Бугац шаарында өткөн
Гун-түрк калкатрынынын курултайына ТүркПА делегациясы да катышты.
ТүркПА Парламенттер аралык биримдигинин, Ислам кызматташтыгы парламент
тик биримдигинин, Азиядагы өз ара аракеттер жана ишеним чаралары боюнча кеңеши,
ЕККУ ПА жана ЕККУ, КМШ ПА, Кара деңиз экономикалык биримдигинин ПА жана
башка уюмдардын иш-чараларына чакырылды.  
2016-жылдын 12-13-декабрында Алматыда БУУнун Борбор Азиядагы превентивдик
дипломатия боюнча регионалдык борборунун уюштуруусунда өткөн «Превентивтик дип
ломатиядагы парламентарийлердин ролу» аттуу семинарга катышкан Башкы катчы ал
жыйындын бир сессиясына модератор болду.
Казакстан төрагалыгы мүчө өлкөлөр арасындагы экономика, маданият жана со
циалдык чөйрөдө кызматташтыктын тереңдөөсүнө, ошондой эле парламенттик таж
рыйба алмашуусуна өзүнүн салымын кошту. Төрагалык аткарган иш ТүркПАнын
ишмердүүлүгүнүн мазмунунун тереңдетип концептуалдуу өнүгүүсүнө түрткү болду.

16

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

TURKPA

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Казакстандын динамикалык өнүгүүсү
Н.Назарбаевдин ойлоруна негизделген –
ТүркПАнын мөөнөттөгү төрагасы
2015-жылдын 28-ноябрында Астана шаарында Казакстан Парламентинин Мажли
синин Төрагасы Н.Нигматулин «Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы: Натыйжалар. Жетиш
кендиктер. Келечектин горизонту» аттуу эл аралык конференциясында катышуучуларга
куттуктоо сөзү менен кайрылды.
Өз сөзүндө Н.Нигматулин өлкөнүн калыптануу жана өнүгүү жолунда Казакстан
дын Президенти Н.Назарбаевдин ролуна токтолду. 25 жылдын ичинде бардык кыйын
дыктарды жеңип, өнүккөн 50 өлкөнүн катарына кирдик. Бул чынында тарыхый жеңиш.
Бул Н.Назарбаевдин кыраакы саясатынын жеңиши “,- деди Н.Нигматулин.
Н. Нигматулиндин пикирине ылыйык, эгемендүүлүктүн биринчи күндөрүндө калк
өзүнүн чыныгы таңдоосун жасады, Н.Назарбаевди өлкөнүн Президенти кылып тандап,
тагдырлуу чечим кабыл алды.
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Маанилүү

эл

аралык

жыйындын

уюштуруучулары

Казакстан

Республикасынын

Парламентинин Мажлиси жа
на Казакстандын Тышкы иштер
министрлиги болду. Форумдун
ишине Беларусь, Бельгия, Иран,
Италия,

Казакстан,

Кытай,

Кыргыз Республикасы, Латвия,
Польша, Орусия, АКШ, Түр
кия, Финляндия, Германия жа
на   Швециянын   парламенттик
өкүлдөрү менен серепчилери
катышты. Иш-чара үч сессиядан
түзүлдү. Алар: «Казакстандагы
негизги саясий жана экономика
лык реформалардын долбоор
лору»,

«Казакстан

дүйнөлүк

саясатта», «Казакстан: Келечек
горизонту».
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ТүркПАнын мөөнөттөгү төрагасы
Парламенттер аралык биримдигинин
135-ассамблеясында сөз сүйлөдү
Казакстан Республикасы
нын Парламентинин Мажи
лисинин Төрагасы Н.Нигма
тулин Женевада 2016-жылдын
20-27-октябрында өткөн Пар
ламентттер аралык бирим
диктин

135-Ассамблеясына

катышты.
Орток пикир алмашуу
да

Мажилистин

Спикери:

“Бул жылы Казакстан эгеме
недүүлүгүнүн 25 жылдыгы
белгиленет. Кыска мөөнөттө
Казакстандын Биринчи Пре
зиденти Н.Назарбаевдын жетекчилиги менен жүргүзүлгөн саясий, социалдык-эко
номикалык реформалардын аркасы менен зор ийгиликтерге жетишти. Аны менен
катар, жалпыга бирдей шайлоо укук кепилдиги, гендердик теңдик жана адам укугун
коргоо жаатарында зор иштер аткарылды”, - деди.
Мажилистин Спикери белгилегендей, Казакстанда адам укугун коргоо багытын
да тез өнүгүү жолуна түшкөн улуттук система калыпташкан. Анын маанилүү эле
менттеринин бири – Казакстандын Президентинин алдындагы адам укугу боюнча
комиссия.
Н.Нигматулиндин айтканы боюнча, соңку жылдары Казакстанда Улуттук
мыйзамдарды жакшыртуу жолунда бир катар маанилүү реформалар ишке ашты,
бул Казакстандын демократия процесстери менен адам укугун камсыз кылууга ба
гытталганын көрсөтөт.
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ТүркПАнын мөөнөттөгү төрагалыгы илим,
инновация жана технология боюнча Азия
парламент аралык форумун өткөрдү
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлиси (ТүркПАнын Мөөнөттө
гү төрагалыгы) 2016-жылдын 26-27- сентябрында Астана шаарында илим, инновация
жана технология боюнча Азия парламент аралык форумун өткөрдү. 20 өлкөдөн келген
парламентарийлер
менен эксперттер,
ошондой эле бир
катар

эл

аралык

уюмдардын

өкүл

дөрү илим, инно
вация жана техно
логияга тийиштүү
маанилүү маселе
лерди, анын ичин
де аларды укуктук
камс ызд анд ыр уу
ишин, талкуулады.
Жогорку
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деги жыйынды Казакстан Парламентинин Мажлиси Ислам билим, илим жана мада
ният уюму (ISESCO) жана Ислам өнүгүү банкы менен бирге уюштурду.
Бул жыйында Казакстандын Парламентинин Мажилисинин Төрагасы Нурлан
Нигматулин форумдун Казакстандын эгеменедүүлүгүнүн 25 жылдыгынын алдында
өтүп жатканында символикалык маани бар экенин белгилеп, Казакстандын Прези
денти Н.Назарбаевдин эгемендүүлүктүн биринчи күнүнөн Азия өлкөлөрү менен,
анын ичинде ислам дүйнөсүнүн мамлекеттери менен кызматташтыкка өзгөчө көңүл
бөлгөнүн айтты.
Форумдун катышуучулары жашыл экономика темасына өзгөчө көңүл бурду. Ас
танада өтмөкчүү «ЭКСПО-2017» эл аралык көргөзмөсү негизги темага айланды.
Н.Нигматулин 2017-жыл Казакстанда Ислам кызматташтыгы уюмунун илим жа
на технология боюнча саммити өтөөрүн кабарлады.
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«Улуу талаадагы мамлекеттүүлүк жана
парламентаризм» темасында эл аралык
конференция өттү
2015-жылдын 3-декабрында Түрк
Академиясы менен Казакстан Респуб
ликасынын Парламентинин Мажили
синин уюштуруусу менен Астанадагы
«Тынчтык жана ыраатуулук» сарайында
«Улуу талаадагы мамлекеттүүлүк жана
парламентаризм» аттуу эл аралык кон
ференция өттү.
Жыйынга ТүркПАга мүчө мам
лекеттердин (Азербайжан, Казакстан,
Кыргызстан, Түркия) Парламенттеринин жетекчилери жана Казакстан Республика
сынын Мамлекеттик катчысы Г.Абдикалыкова катышты. Аны менен катар, жыйынга
Венгрия Парламентинин вице-спикери М.Матраи жана эл аралык уюмдардын баш
чылары, элчилер менен көрүнүктүү илимпоздор, коомдук өкүлдөр катышты.
Эл аралык конференцияны Казакстан Республикасынын Парламентинин Маж
лисинин Төрагасы К.Жакыпов куттуктоо сөзү менен ачты.
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Бакуда Казак хандыгынын 550 жылдыгы
менен Абайдын 170 жылдыгына арналган
эл аралык конференция өттү

Баку мамлекеттик университетинде 2015 жылдын 22-декабрында Казак хандыгы
нын 550 жылдыгы менен казактын улуу акыны Абай Кунанбаевдин 170 жылдыгына
арналган эл аралык конференция өттү.
Иш-чараны Казакстандын Азербайжандагы Элчилиги уюштуруп, ага Түрк Ака
демиясы, Ал-Фараби атындагы Казак Улуттук университети жана ТүркПА колдоо
көрсөттү.
Конференциянын конокторунун арасында Казакстан Республикасынын Азер
байжандагы элчиси Бейбит Исабаев, Казакстандын мамлекеттик жана коомдук иш
мери, эл акыны, жазуучу Олжас Сулейменов, Ал-Фараби атындагы КазГУнун ректору
Галымкайыр Мутанов, Баку мамлекеттик университетинин ректору Абел Махарра
мов, Түрк Кеңешинин Башкы катчысы Рамил Гасанов, ТүркПАнын Башкы катчысы
Жандос Асанов, Эл аралык Түрк Академиясынын президенти Дархан Кыдырали,
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Түрк маданияты жана мурас фондунун президенти Гүнай Эфендиева, Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин депутаттары, Бакуда катталган түрк тилдүү
жана европалык өлкөлөрдүн дипломатиялык миссияларынын башчылары менен
өкүлдөрү, ошондой эле Казакстан, Азербайжан, Кыргыз Республикасы, Өзбекстан
жана башка өлкөлөрдүн илимпоздору катышты.

Иш-чарада Казак хандыгы жана Казак мамлекеттүүлүгүнүн курулуу тарыхы ме
нен аспекттери, улуу акын Абайдын чыгармачылык мурасына көңүл бурулду.
Мындан тышкары, элчи Б.Исабаев куттуктоо сөзүндө Азербайжан тилинде ба
сып чыгарылган «Казак хандыгы: түбү, салттары жана мурасы» аттуу жыйнак менен
тааныштырды. Конференциянын соңунда Ал-Фараби атындагы КазГУ жана БМУнун
арасында кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлуп, эстелик төш белгилер
тапшырылды, Казак хандыгы тууралуу документалдык тасма көрсөтүлдү, ошондой
эле катышуучулур Ал-Фараби атындагы КазГУнун көркөм чыгармачылык тобунун
өнөрүнө күбө болду. Өз кезегинде, Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган ишчаралардан кийин Баку мамлекеттик университетинде казак элинин улуу акыны
Абай Кунанбаевдин 170 жылдыгына арналган тегерек стол уюштурулду. Конферен
цияда ТүркПАнын Башкы катчысы Ж.Асанов улуу акын Абайдын мурасын, ошондой
эле Низами Генджеви, Несими, Физули сыяктуу Азербайжандын данышман ойчул
дарынын эмгектерин Казак тил
 инен түз азербайжан тилине же азербайжан тилинен
казак тилине түп нусканын көркөмдүгүн жоготпой которуу маселелерине көңүл бө
лүү керектигин баса белгиледи.
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Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдѳ чѳлдѳшүүгѳ каршы
күрѳшүү боюнча семинар Коньяда ѳттү
2016-жылдын 7-апрелинде Түркиянын Улуу Улуттук Ассамблеясынын колдоосу
менен түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдѳ чѳлдѳшүүгѳ каршы күрѳшүү боюнча семинар Коньяда
ѳттү. Семинардын негизги максаты чѳлдѳшүүгѳ каршы күрѳшүү боюнча түрк тилдүү
ѳлкѳлѳр арасы кабардар болуусун жогорулатуу. Бул семинар ТүркПАнын айлана чѳйрѳ жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын 2015-жылдын 2-апрелинде
кабыл алган иш планына ылайык уюштурулду.
Семинарга Азербайжан,
Казакстан, Кыргызстан жа
на Түркиянын парламент
теринин эксперттери жана
Түркиянын Токой жана суу
боюнча

министрлигинин,

Азык-түлүк,

агрокультура

жана мал чарбачылык ми
нистрлигинин,
Селчук

Коньянын

университетинин

жана Коньянын топурак, суу
жана

чѳлдѳшүүгѳ

каршы

күрѳшүү боюнча изилдѳѳ
интситутунун ѳкүлдѳрүнүн
катышуусу менен ѳттү.
Семинардын

биринчи

жарымында катышуучулар
ѳз ѳлкѳлѳрүндѳ чѳлдѳшүү
боюнча

учурдагы

абалы

тууралуу презентация жа
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на талкуу жүргүзүштү. Экинчи жарымында катышуучулар ѳз ѳлкѳлѳрүндѳ чѳлдѳ
шүүгѳ каршы күрѳшүү жана агрокультуралуу топрактардын чѳлдѳшүүсүнѳ каршы
иш-чаралар жѳнүндѳ чыгып сүйлѳштү. Катышуучулар бул маселелерде мыйзамдар
ды жакшыртуу максатында кызматташууну тереңдетүүнү белгилеп кетишти.
Катышуучулар 2016-жылдын 19-апрелинде ѳтүүчү ТүркПАнын айлана чѳйрѳ
жана табигый ресурстар комиссиясынын экинчи жыйынына сунуштоо үчүн
жыйынтыктоочу баяндама кабыл алды.
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ТүркПАга мүчө парламенттердин депутаттары
экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулады

ТүркПАга мүчө парламенттердин экономикалык өнүгүү, каржы, айыл чарба жана
башка экономикалык иштер боюнча комитеттердин мүчөлөрү жана алдыңкы казакс
тандык изилдөө борборлорунун эксперттери мөөнөттөгү ТүркПАнын төрагалыгы, Ка
закстан Республикасынын Парламентинин Мажилиси 25-26-майда Астанада өткөн Аста
на экономикалык форумунун алкагында уюштурулган «Улуу жибек жолу: түрк тилдүү
өлкөлөрдүн ролу менен келечектеги мүмкүнчүлүктөрү» аттуу конференцияга каты
шышты. Катышуучуларга Казакстан Парламентинин Мажилисинин Эл аралык иштер,
коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Маулен Ашимбаев ыраазычылык сөзүн
айтып, азыркы кезде дүйнө жүзүндөгү экономикалык жана каржы кризисинин кесе
петтерин жеңилдетүү үчүн ТүркПАга мүчө өлкөлөргө өз ара экономикалык кызмат
ташууну тереңдетүү маанилүү экендигин белгиледи. Жыйынга катышуучулар улуттук
экономикаларды диверсификациялоо, мүчө өлкөлөрдө жүзөгө ашкан бир катар трансу
луттук долбоорлорду эске алып, өлкөлөрдүн транспорт-транзит потенциалын натыйжа
луу пайдалануу маселелерине тийштүү кенен пикир алмашышты. ТүркПА депутатта
ры Астана экономикалык форумунун түрдүү сессияларына катышууда.
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Бешинчи дүйнөлүк түрк форуму

Бешинчи дүйнөлүк түрк форуму 2016-жылдын 1-3-июнунда Стамбул шаарын
да Түркиянын Азия стратегиялык изилдөөлөр борборунун уюштуруусу менен өттү
жана ага түрдүү түрк тилдүү жана башка өлкөлөрдөн келген белгилүү илимпоздор,
дипломаттар жана коомдук ишмерлер катышты. ТүркПА бул иш-чаранын өнөктөш
төрүнүн бири болду.
2-июнда өткөн ачылыш жыйынында Түркиянын Азия стратегиялык изилдөөлөр
борборунун Төрагасы Сулейман Шенсой жана ТүркПАнын Башкы катчысы Ж. Аса
нов сөз сүйлөдү.
Ж.Асанов Казакстандын Президенти Н.Назарбаевдин демилгеси менен ачыл
ган Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы (ТүркПА) түрк тилдүү өл
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көлөрдүн арасындагы кызматташтыктын чыныгы парламенттик платформасына
айланганын белгиледи. Ассамблеянын кийинки кездердеги аткарып жаткан иши
тууралуу угууларга маалымат берүү учурунда, Башкы катчы ТүркПАга мүчө үч өл
көнүн: Азербайжанды, Казакстанды жана Кыргыз Республикасын  Эгемдүүлүктүн 25
жылдыгы менен куттуктады. Түрк тилдүү өлкөлөр арасында байланыштардын ден
гээлине токтолуп, Ж.Асанов алардын бир-биринин тилдери менен коомдорун изил
дөө керек экенин жана бул ишке өлкөлөр арасындагы өз ара маалымат агымын ке
ңейтүү керек экендигин айтты.
ТүркПАнын Башкы катчысы Ж. Асанов түрк тилдүү өлкөлөр арасындагы байла
ныштардын бекемдөөсүнө кошкон салымы үчүн Түркиянын Азия стратегиялык
изилдөөлөр борборунун «Кызыл алма» диплому менен сыйланды.
2-июндун кечинде Ж.Асанов катышуучуларга сый тамак берди.
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ТүркПАга мүчө парламенттердин социалдык
жана маданий маселелер боюнча
комитеттеринин үчүнчү жыйыны
ТүркПАга мүчө парламенттердин социалдык жана маданий маселелер боюнча
парламенттик комитеттеринин үчүнчү жыйыны Казакстан төрагалыгынын алкагын
да Астана шаарында 2016-жылдын 27-сентябрда өттү. Бул иш-чара 26-27-сентябрда
Астанада уюштурулган Азия парламенттер аралык форумунун алкагында орун ал
ды.
Жыйынга катышуучулар Казакстан Республикасынын Парламентинин Сена
тынын жана Мажлисинин депутаттары, Азербайжан жана Түркиядан келген пар
ламентарийлер, Түрк академиясы, Казакстан мамлекеттик музейи жана ТүркПА
катчылыгынын өкүлдөрү түрк тилдүү өлкөлөр арасындагы социалдык маселелер ме
нен илим, инновация жана технология чөйрөсүндө кызматташтыкты бекемдөөнүн
маанилүүлүгүнө көңүл бурушту.
Казакстандын Мажилисинин депутаты С.Абдрахманов 2008-жылы Казакстан
дын Президенти Н.Назарбаевдин демилгеси менен курулган ТүркПАнын өлкөлөр
арасындагы өз ара иш-аракетти бекемдөө тетигине айланганын айтты. Сүйлөшүү
түрк институттары арасында биргелешкен иштин боордош калктардын ынтымагын
күчөтөрүн белгиледи.
Казакстандын Мажилисинин депутаттары Б.Мамыраев жана Б.Тилеухан ТүркПА
га мүчө өлкөлөр арасындагы кызматташтыкты, социалдык жана маданий маселеле
ринде өз ара кызматташтыкты мында ары тереңдетүү керектигин белгиледи.
Азербайжан Милли Межлисинин Илим жана билим комитетинин төрагасынын
орун басары Б.Алиев улуттук мыйзамдарды гармонизациялоого жол ачуучу модел
дик мыйзам долбоорлорун түзүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
Түркия парламентинин депутаты Орхан Аталай орток университет куруу масе
лесин сунуштады.
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Эл аралык түрк академиясынын президенти Д.Кыдырали менен ТүркПА комис
сиянын катчысы Э.Хасанов өз уюмдарынын талкууланып жаткан чөйрөлөрдө атка
рып жаткан иштери боюнча маалымат берди.
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Кранс Монтана Форуму
Ички жана дүйнөдөгү коопсуздук форуму Брюссельде 2016-жылдын 19-21-октяб
рында өттү. Иш-чараны Кранс Монтана Форуму - швейцариялык өкмөттүк эмес эл
аралык уюм уюштурду жана ТүркПА жыйынга колдоо көрсөткөн уюмдардын ката
рында болду. Үч күндүк жыйынга Европа, Азия жана Африканын көптөгөн өлк
 өлө
рүнөн расмий адамдар менен катышуучулар келди. Дүйнөлүк экономикалык кризис
учурунда көптөгөн аймактык чырлар уланып андан ары көбөйүп баратканы жыйында
талкууланды. ««Кризистерге дүйнөдө орун жок» жана «XXI кылымдагы жибек жолу:
дүйнөлүк соода менен коопсуздук» аттуу панелдик отуруштар өттү. Жыйындын бул
бөлүгүнө Кытайдын Жибек жолу эл аралык коммерциялык палатасы колдоо көрсөт
тү. Жыйында ТүркПАнын Башкы катчысы Жандос Асанов : ”ТүркПАга мүчө өлкөлөр,
Кытай 2013-жылы көтөргөн бир кур,бир жол аттуу демилгесин колдоорун белгиле
ди. Тарыхта ТүркПАнын мейкиндиги Улуу жибек жолунун маанилүү бөлүгү болгон
жана Чыгыш менен Батыш арасын бириктирген көпүрөө ролун аткарган, андыктан
ТүркПА өлкөлөрү өздөрүнүн жол жана транзит потенциалын толук пайдалангысы
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келет”, - деп ТүркПАнын өкүлү кошумчалады. “Казакстан менен Кыргызстандын Ев
разиялык экономикалык бирдикке мүчөлүгү, ал эми Түркиянын Европалык Бирим
диктин бажы палатасында 1995-жылдан берки мүчөлүгү аймактар менен аймактык
соода блоктору арасында өз ара кызматташтык менен кызматташтыктын өнүгүүсүнө
түр болот”, -деди Ж.Асанов. Жыйындын алкагында Ж.Асанов Кранс Монтана фору
мунун кеңешчи тобунун төрагасы
Даниел Уорнер менен, Кытайдын
Жибек жолу эл аралык коммер
циялык палатасынын төрагасы
Жанжон Лу менен жана башка
катышуучулар менен жолугушту.
ТүркПАнын Башкы катчысы Жан
дос Асанов менен Кранс Монтана
форумунун Президенти Пьер-Эм
мануел Куирин өз уюмдарынын
атынан Түшүнүшүү тууралуу ме
морандумуна кол коюшту.

ЖЫЛДЫК БЮЛЛЕТЕНЬ | 2016 33

TURKPA

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Кыргызстандын ТүркПАдагы
келерки төрагалыгы
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну
«Күч бирдиги – Рух бирдиги» аттуу ураан менен Борбор Азиялык калктары
нын көчмөн мурасын барктап, жандандырууну көздөгөн Экинчи дүйнөлүк көчмөн
дөр оюндары 3-сентябрда салтанаттуу түрдө ачылды. Экинчи оюндар айтылуу Ысык
-Көлдүн түндүк жээгинде 3-8-сентябрга чейин уланат. Дүйнөнүн 62 өлкөсүнүн 2000
жакын спортчу катышты. Ачылыш салатанатында «Азыркы заманда адамзат өз та
рыхын унутууда жана байыркы маданияттардын жоголуп кетүү коркунучу бар. Көч
мөндөр цивилизациясы – бардык адамазат каалаган туруктуу өнүүгүнүн мисалы»,  
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- деди Кыргыз Республикасынын Пре
зиденти Алмазбек Атамбаев. Этника
лык спорт түрлөрүн дүйнө жүзүндө
өнүктүрүүнү көздөгөн бул маанилүү
иш-чаранын жүрүшүндө көчмөндөр
оюндарынын 23 түрүнөн, атап айт
канда, бүркүт салуу, ордо, көк бүрү,
эр оодарыш, ат чабыш, тогуз коргоол
сыяктуу кызыктуу жарыш өтттү. Кыр
чын жайлоосунда жүздөгөн боз үй ти
гилип, келген көрөрмандарга этника
лык музыка концерттери жана көчмөн
цивилизациясы тууралуу конферен
циялар уюштурулду.
Экинчи көчмөндөр оюнунун ачы
луу аземине катышкан ТүркПАнын
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Башкы катчысы
Жандос Асанов
Кыргыз Респуб
ликасынын Пре
зиденти Алмаз
бек
менен
шип,

Атамбаев
кезде
Жогорку

Кеңештин Төра
гасы

Чыныбай

Турсунбеков ме
нен жолугушуп,
маектешти
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Жогорку Кеңештин Төрагасы Чыныбай Турсунбеков
башында турган кыргыз парламентинин делегациясынын
Кытай Эл Республикасына болгон иш сапары

Төрага Чыныбай Турсунбеков жетектеген Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин делегациясы2016-жылдын 13-октябрында “КЭРдин Коммунисттик пар
тиясынын дүйнө менен диалогу - 2016-жыл” форумуна катышуу үчүн Кытай Эл Рес
публикасынын (КЭР) Чунцин шаарында иш сапар менен болду.
Форумда Төрага аталган иш-чаранын маанисине токтолуп: “Бул форум өлкөлөр
ортосундагы алакалардын жакшырышына шарт түзүү менен бирге мамлекеттердин
өз өнүгүү жолун өзү тандап алуусун колдоого алып, маданияттар аралык байланыш
тын кеңейишине көмөкчү болууда. Айрыкча бүткүл дүйнө үчүн Кытай тууралуу то
лук маалымат алууга жана Коммунисттик партиянын өзгөчөлүгү, анын көтөргөн де
милгелери менен жакындан таанышууга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү”, - деди.
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Ошондой эле аталган форум
дун дүйнөлүк экономикалык абал
га баа берүүдө жакшы аянтча болуп
берээрине ишеничин билдирген
Чыныбай Турсунбеков: “Дүйнөдөгү
экономикалык кырдаалдардан чы
гуунун бирден бир жолу жаңы ин
новациялык реформаларды ишке
ашырууда жатат. Бул жааттан ал
ганда ушул жылдын сентябрь айын
да Ханчжоу шаарында өткөрүлгөн
“Чоң жыйырмалык” Саммитинин
экономикалык реформаларга ба
гытталган чакырыктарын белгилей
кетүү керек. Тагыраагы, самиттин
алкагында көтөрүлгөн саясий ала
каларды жакшыртуу жана өнү
гүүнүн заманбап инновациялык моделин табуу, өз ара байланышта өнүгүү, ошондой
эле глобалдык экономикалык башкаруудагы жаңылануулар - саясий партиялардын
орду жана таасири   тууралуу маселелер “Чоң жыйырмалыкка” кирген өлкөлөрдүн
азыркы экономикалык абалга жакшы көңүл буруп жатканын далилдейт”, - деди.  
Мындан тышкары, Борбордук Азиядагы мамлекеттер дүйнөлүк океанга чыга ал
багандыгы менен транспорттук-коммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүүгө
кызыктар деген Төрага: “Кыргызстан евразиялык коммуникациялардын  кездешкен
жеринде жайгашкандыктан, Жибек жолундагы экономикалык алкактын курулушуна
жакшы баа берүүдө. Алсак, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атам
баев биринчилерден болуп аталган демилгени колдоого алган”,- деди.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирикменин мүчөсү катары башка мам
лекеттер менен болгон алакаларды кеңейтүүнү жактайт деп билдирген Чыныбай Тур
сунбеков: “ЕАЭБ 180 миллион калкы бар бирдиктүү базарды түзгөн интеграциялык
долбоор. Ошону менен катар ЕАЭБ Европа жана Азиянын экономикасын айкалыш
тырган Кытайдын белгилүү “Жибек жолундагы экономикалык алкак” долбоору ме
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нен да кызматташууда. Бул, албетте, эл аралык саясий жана социалдык мамилелерди
өнүктүрүү менен катар географиялык алкактагы кызматташтыкты жакшыртууга кө
мөкчү болот”,- деп белгиледи.
Андан тышкары, Кытай менен Кыргызстандын өз ара саясий-экономикалык ала
каларына саресеп салган Төрага: “Биз достук мамилени чыңдоого кызыктарбыз. Ант
кени Кыргызстан ачык жана конструктивдүү байланышты улантуу менен аймактагы
бардык мамлекеттердин кызыкчылыгын эска алган кызматташууну колдойт”,- деди.
Аталган иш сапардын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин Төрагасы шамал энер
гетикасы үчүн жабдууларды өндүрүүчү “Хайчжуан” компаниясынын ишмердүүлү
гү менен таанышты. Ошондой эле Чыныбай Турсунбеков жогоруда белгиленген
форумдун алкагында бир катар жолугушууларды өткөрдү. Маселен, Монголиянын
Мамлекеттик Улуу Хуралынын (парламент) Төрагасы М. Энхболд жана КПК БКнын
саясий бюросунун мүчөсү Лю Юньшан менен жолугушту. Мындан сырткары, Чун
цин шаарынын мэри Хуан Цифан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
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ТүркПАнын алтынчы пленардык
сессиясы

ТүркПАдагы төрагалык Астанада 3-4-декабрда өткөн Ассамблеянын VI пленар
дык сессиясынын жүрүшүндө Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинен
Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлисинде өттү.
Иш-чарага Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин Төрагасы Ок
тай Асадов, Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлисинин Төрагасы
Кабиболла Жакыпов, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы
Асылбек Жээнбеков жана Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Жыйынынын
Төрагасынын орун басары Ахмет Айдын жетекчилик кылган парламенттик делега
циялар катышты.
Венгрия Улуттук Ассамблеясынын Төрагасынын орун басары Марта Матраи
айым жетекчилик кылган делегация байкоочу иретинде катышты. Жыйынга келген
эл аралык уюмдар арасында ТүркСОЙдун Башкы катчысы Дүйсен Касеинов, Түрк
Академиясынын президенти Дархан Кыдырали болду.
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Казакстан Төрагалыгынын долбоорлору тууралуу сөз сүйлөгөн ТүркПАнын
мөөнөттөгү Төрагасы К.Жакыпов «Түрк тилдүү өлкөлөрдө акыркы жыйырма беш
жылдын ичинде, боордош элдер арасындагы кызматташтык мурда болбогон деңгээл
ге көтөрүлдү», - деди. Аны менен бирге, К.Жакыпов Түрк Кеңеши алкагында мамле
кет башчылары кабыл алган чечимдер менен долбоорлордун орундалшына ТүркПА
нын ар тараптуу укуктук көмөк көрсөтүүгө дайым даяр экенин белгиледи.
МөөнөттөгүТөрага ТүркПАга мүчө өлкөлөрдү учурда дүйнөнү коопсуздантты
рып жаткан маселелер боюнча, атап айтканда, терроризм жана радикал экстремизм
менен күрөш, экономикалык кризистин көйгөйлөрүн жеңилдетүү жана экологиялык
маселелерди чечүүдө бекем кызматташууга чакырды.
3 -декабрда өткөн Ассамблея Кеңешинин жыйынында Төрагалыкты өткөзүп жа
тып, Азербайжан Милли Межлисинин Төрагасы О.Асадов К.Жакыпов менен А.Жээн
беков мырзаларды, ошондой эле Астанадагы жыйынга катыша албаган кесиптеши,
Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы И.Кахраман мыр
заны ТүркПАнын «Сиңирген эмгеги үчүн» медалы менен сыйлады. Өз кезегинде
Мөөнөттөгү Төрагалык макамын колуна алгандан кийин К.Жакыпов Октай Асадов
мырзага аталган медалды тапшырды. Делегациялар иш-чаранын программасына
ылайык Түрк тилдүү академиясында уюштурулган «Улуу талаадагы мамлекеттүүлүк
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жана

парламентаризм»

кон

ференциясына жана «Түбөлүк
таш» илимий реконструкциясы
нын ачылыш аземине катышыш
ты, Казакстан Республикасынын
Биринчи Президентинин китеп
канасына зыярат кылып, Аста
на опера жана балет театрында
коюлган «Абай» операсын кө
рүштү, Казакстандын Улуттук
музейине барып, «Түрк тилдүү
элдердин бирлиги» аттуу көргөзмөгө катышты жана ЭКСПО-2017 көргөзмөсүнүн
жеткчилиги менен жолугушушту.
6-пленардык сессия ТүркПАнын жылдык отчетун укту, Ассамблея комиссияла
рынын баяндамалары менен сунуштамаларын, ошондой эле ТүркПАнын эл аралык
байкоочулар миссияларынын мүчө өлкөлөрдө өткөн президенттик жана парламент
тик шайлоолорунун натыйжалары тууралуу маалыматын бекитти, кээбир комис
сиялардын жетекчилерин шайлады.
Алтынчы пленардык сессия Астана декларациясын кабыл алуу менен аякталды.
Жетинчи пленардык сессия Кыргыз Республикасында өтмөкчү болду.
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ТҮРКПАГА МҮЧӨ ПАРЛАМЕНТТЕР
ЖЕТЕКЧИЛЕРИНИН СӨЗДӨРҮ
Казакстан Республикасынын Парла
ментинин Мажлисинин Төрагасы –
ТүркПАнын Мөөнөттөгү Төрагасы
Кабиболла Жакыповдун сөзү
Урматтуу катышуучулар жана коноктор!
Айымдар жана мырзалар!
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик Ассамб
леясынын алтынчы пленардык жыйыны Казакстан
үчүн айрыча маанилүү убакытта өтүп жатат. Де
кабрь айынын биринчи жылдызындай биздин башкы
мамлекеттик маарекелеримздин бири – Туңгуч Президент күнү белгиленди.
Н.Назарбаев Эл аралык коомчулук тааныган жана колдогон бир катар дүйнөлүк
демилгелердин автору болуп эсептелет. Анын ичинде Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Пар
ламенттик Ассамблеясын куруу идеясы дагы Казакстандын Президентинин демил
геси экенин айткым келет.
Бүгүнкү күндө ТүркПА Түрк Кеңешине мүчө мамлекеттер кызматташтыгынын
парламенттик чөлкөмү иретинде активдүү жана ийгиликтүү түрдө өнүгүп жатат.
Биз Казакстанды бакубаттуу мамлекеттердин катарына кошуу максатында
«Түбөлүк өлкө» идеясын жарыяладык.
Түбөлүк өлкө түшүнүгү – тамыры терең түрк түшүнүгү. Андыктан биз курган
кызматташтыктын түбөлүк болоруна терең ишенем.
2015-жылдын 11- сентябрда Астанада Түрк кеңешинин Бешинчи Саммити өт
көнү өзүңүздөргө белгилүү. Бул Саммит түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттүүлүк салты
нын тарыхый башталышы тереңде жатканынын билдирген Казак хандыгынын 550
жылдыгы менен бирге өтүүсу менен айырмаланды.
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Биз белгиленген иш-чаралардын жүрүшүндө, өз тарыхыбыздын түрк дүйнөсү ме
нен тыгыз байланыштуу экенине дагы бир ирет күбө болдук.
Түрк өлкөлөрү эгемендүүлүк алган чейрек кылымга жакын убакытта бир тууган
калктар арасындагы кызматташтык мурда болбогон денгээлге көтөрүлдү. Дүйнө
лүк саясий аренада Түрк дүйнөсү делген жаңы түшүнүк калыптанып, аны менен бар
дык таасирдүү күчтүр эсептешип калды.
Андыктан, өз ара кызматташтыкты мындан ары бир жөнгө түшүрүү жана
анын натыйжалуулугун арттыруу максатында, былтыркы жылы Бодрумда жана
быйыл Астанада өткөн Түрк кеңешинин Саммиттеринде Түрк дүйнөсүнүн интегра
циясынын концепциясын даярдоо боюнча тапшырма берилген. Аталган концепцияны
Түрк кеңешинин алкагында кабыл алууга керектүү даярдык ишине ТүркПАнын да ат
салышканы жөн деп санаймын.
Урматтуу кесиптештер!
Биздин Ассамблея курулгандан бери олуттуу иш тажрыйба топтоду. Андык
тан биз аны үзгүлтүксүз сактап, топтолгон тажрыйбаны пайдаланып жана Ассамб
леябыздын алдыңкы практикасын жакшыртып, ТүркПАга Казакстандын төрагалык
кылуу алкагында өлкөлөрүбүздүн бардык кызматташтык багыттары боюнча өз ара
иш-аракетти бекемдөөгө ниетенебиз.
Аны менен катар, Ассамблея менен анын кызматы өлкөлөрүбүздүн заманбап
өнүгүү трендтерине, тышкы коркунучтарга даяр болушу керек деп санайбыз. Бул Ас
самблеябыздын Эл аралык имиджи менен абройун бекемдөөгө, түрк тилдүү өлкөлөр
дүн биримдигин өнүктүрүүдөгү ролун арттырууга түрткү болот.
Ага байланыштуу, сөзүмдө биздин Ассамблеянын кызматынын үч багытына
токтоло кетким келет. Алар, менин оюмча, Ассамблеянын алдыдагы жылдарда перс
пективалык күн тартибин курат.
Биринчи. ТүркПА Комиссияларынын ишинин мазмунун жаңыртуу жана натыйжа
луулугун арттыруу.
Биздин Ассамблея иштеп баштагандан бери 4 туруктуу комиссиянын алкагын
да олуттуу иш аткарылып жатат. Ассамблеянын ишинин негизи болуп саналган
комиссиялардын ар бириндеги ишти жандандыруу керек деп санайбыз.
Биз комиссиялардын ишин мазмундук жагынан жаңыртууну жана бир катар ба
гыттар боюнча биргелешкен иш-чараларды пландоону сунуштайбыз.
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Атап айтканда, бүгүн эл аралык терроризмге жана радикалдуу экстремизмге
каршы күрөш дүйнөлүк күн тартибинин башкы темаларынын бири болуп турат.
Жакынкы Чыгышыта, Европа менен Түштүк Азияда болгон акыркы окуялар бүгүнкү
күндө эч бири өлкөнүн глобалдык коопсуздук коркунуч алдында корголбогонун көрсө
төт.
Казакстан Республикасынын Президенти Н.Назарбаевдин ү.ж. сентябрь айын
да БУУнун Генералдык Ассамблеясында айткан БУУнун алкагында эл аралык терро
ризм менен экстремизмге каршы иш-аракеттин глобалдык желесин куруу тууралуу
идеясы барган сайын маанилүү болууда.
Андыктан, Укуктук маселелер жана эл аралык иштер комиссиясынын иш алка
гында эл аралык терроризмге жана экстремизмге каршы иш-аракет темасында тө
гөрөк стол уюштурууну сунуштайбыз. Аталган маселени талкуулоо үчүн иш-чарага
парламент мүчөлөрүн, эл аралык серепчилерди, диний ишкерлерди катыштыруу ке
рек.
ТүркПАнын мүчө парламенттеринин депуттары катары биз дагы глобалдык
коопсуздукка, терроризм менен экстремизмге каршы күрөшкө өз салымыбызды ко
шот элек.
Урматтту кесиптештер!
Өз ара соода-экономикалык иш-аракет биздин өлкөлөрүбүздүн кызматташтык
боюнча башкы багыттарынын бири болуп эсептелет.
Бүгүнкү күнү, каржы кризиси жана дүйнөлүк экономикадагы туруксуздук шартын
да, биздин өлкөлөрүбүздүн экономикасына алардын терс таасирин азайтуу керек.
Өлкөлөрүбүз арасындагы соода-экономикалык байланыштарды мындан ары бекмдөө
керек.
Андыктан, мамлекет башчыларынын экономикалык кызматташтыкты бекем
дөөгө багытталган Биргелешкен түрк инвестициялык фондун куруу жөнүндөгү де
милгеси менен ишке ашыруу таасирин тийгизет эле. Биз, парламент депутаттары
катары белгиленген фонддун тезирээк курулушуна колдоо көргөө алаар элек.
Биздин өлкөлөр Жаңы Жибек жолу стратегиялык трансконтиненттик багыты
нын маанилүү бөлүгү болууга мүмкүндүк алып жатат. Бул багыт биздин бардык өл
көлөрүбүз аркылуу өтөт. Ал Жибек жолунун Экономикалык курун түзүү менен жалпы
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евразиялык соода-экономикалык мейкиндик менен трансконтиненттик авто кори
дорун курууга багытталган.
Жаңы инфрастркутуралык долбоорлорду, логистикалык долбоорлорду өнүктү
рүп, Каспийдин транзиттик потенциалы менен өткөзүү мүмкүнчүлүгүн арттыруу
өтө маанилүү маселе болуп турат. Кийинки жылдан баштап Баку-Тбилиси-Карс те
мир жолу толук күчүндө иштей баштайт.
Эмки жыл биз «Батыш Европа-Батыш Кытай» автомобиль жолунун 2787 ки
лометрлик Казакстандык бөлүгүнүн курулушун аяктайбыз. Бул Европага жүк ташуу
мөөнөтүн 3,5 эсе кыскартууга мүмкүндүк берет. Жибек жолунун Экономикалык куру
долбооруна катышуу биздин өлкөлөрүбүзгө жаңы технологиялар менен чет элдик
инвестицияларды алып келэри анык. Андан тышкары, экономиканын инфраструкту
ралык өнүгүүсүн камсыз кылып, өз-ара соода денгээлин арттырат.
Түрк Кеңешинин V Саммитинде каралган белгиленген маселе, ошондой эле башка
соода-экономикалык блогундагы маселелер ар дайым Экономикалык кызматташтык
комиссиясынын алкагында биздин Ассамблеянын назарында болууга тийиш. Аларды
улуттук мыйзамдарды жакшыртууда да эске алуу керек.
Муну менен катар, экономикалык кызматташтыкты жандандыруу боюнча
биргелешкен чараларды кабыл алууну талкуулоо үчүн каржы маселелерине, экономи
ка менен айыл-чарбачылыгына жетекчилик кылган парламенттик комиттертердин
жолугуушаларын уюштуруну сунуштаймын.
Өкүнүчтүүсү, биздин өлкөлөрдө табигый ресурстар менен суу ресурстарын үнөм
дүү пайдалану маселелери менен кошо, бир катар экологиялык проблемалар бар.
Атап айтканда, Каспий, Арал деңиздериндеги экологиялык шарттар тынчсыз
дандырат. Биз ал боюнча улуттук денгээлде жана эл аралык уюмдар алкагында чоң
иштер аткарылып жатканнын билебиз. Бул маселелерде биздин Ассамблеянын наза
рында болууга тийиш деп эсептеймин.
Жогорудагыга байланыштуу ТүркПАнын Айлана чөйрө жана табигый ресурстар
комиссиясынын ишинин алкагында Каспий проблемалары боюнча экологиялык семи
нар уюштурууну сунуштаймын.
Урматтуу кесиптештер!
Түрк дүйнөсүнүн биримдиги биздин өлкөлөр арасындагы маданий-гуманитардык
кызматташтыкты бекемдөө менен түз байланыштуу, андыктан биз төрагалык
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кылууда маданият, илим жана билим чөйрөсүндөгү байланыштарды мындан ары бе
кемдөөгө көӊүлүбүздү бурабыз.
Атап айтканда, Казакстандын Президенти Н.Назарбаев тараптарга Түрк
дүйнөсүнүн маданий-маалыматтык өнүгүү стратегиясын ишке ашыруучу борбор ку
руу мүмкүндүгүн изилдөөнү сунуштайт.
Андыктан жаңы биргелешкен илимий-изилдөө долбоорлорун колдоо, тарыхый
эстеликтерди коргоо боюнча күчтү бириктирүү, биргелешкен маданий долбоорлор
ду илгерилетүү керек. Бул жерде бардык жалпы түрк дүйнөсүнүн институттарынын
биргелешип иштөөсү өтө маанилүү болмок.
Бүгүнкү күнү биздин Парламенттик Ассамблея Эл аралык Түрк Академиясы ме
нен өз ара тыгыз иш алып бараып жатат. Биз Ахмет Яссави атандагы эл аралык
Казак-Түрк университети жана «Манас» Кыргыз-Түрк университети менен кызмат
таштыкты баштадык. Биз, ошондой эле Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызс
тан мен Түркиянын алдыӊкы жогорку окуу жайларын ушундай өнөктөштүк курууга
чакырабыз.
Биздин өлкөлөрүбүздүн студенттери менен жаш илимпоздорунун биргелешкен
иш-чараларга катышканы өтө маанилүү.
Урматтуу кесиптештер, өзүӊүздөр билесиӊер, 2017-жылы Астанада «ЭКСПО2017» Эл аралык көргөзмөсү өтөт. Ал «Келечектин энергиясына» - жаңыланып ту
руучу жана альтернативдик энергия булактарын изилдөөгө арналат. Биз өлкөбүздө
ушундай чоӊ иш-чара өткөзүүгө колдоо көрсөткөнүңүз үчүн силердин өлкөлөрүңүзгө
өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана ага даярдыкта өз ара кызматташтыкка
чакырабыз.
Атап айтканда, «ЭКСПО-2017» Эл аралык көргөзмөсү алкагында Түрк Кеңеши
менен биздин Ассамблеянын алкагында Түрк маданиятынын фестивалын өткөзүүнү
сунуштайбыз.
Мындай кадам бүткүл дүйнөгө биздин биримдигибизди ошондой эле түрк өлкө
лөрүнүн улуттук маданиятынын кайталангыс бетин таанытууга мүмкүнчүлүк бе
рет.
Ушуга байланыштуу, аталган сунуштарды ТүркПАнын Социалдык, маданий жа
на гуманитарлык маселелер комиссиясынын иш мазмуну менен багытына киргизүүнү
сунуштайм.
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Аны менен катар, Комиссия ишинин натыйжалуулугун арттырууга өзгөчө кө
ӊүл буруу керек деп эсептеймин. Өзүӊөр билесиӊер, Комиссия өз ишинин натыйжасы
боюнча сунуштарды кабыл алат. Биздин Ассамблеянын Комиссиялары берген сунуш
тарды баалоо үчүн Комиссиялардын иш практикасына Комиссиялардын сунуштарын
ишке ашыруу боюнча кабыл алган чаралар тууралуу маалыматты угуу маселесин
киргизүүнү туура деп санайбыз.
Мындай жол Комиссиялардын ишинин натыйжалуулугун иш жүзүндө баалоого
мүмкүндүк берет. Ушинтип, Комиссиялардын иши «жанданып», нака шарттарга
байланыштуу болот.
Экинчи. Улуттук мыйзамдарды жакындаштыруу.
ТүркПАнын башкы милдеттеринин бири – мүчө мамлекеттердин улуттук
мыйзамдарын өз ара жакындаштыруу болуш керек.
Бул мыйзам чыгаруу ишин комиссиялар алкагында жүргүзгөнү туура. Комис
сиялардын мындай ишти өз ара иш-аракеттин маанилүү маселелери, атап айткан
да, жогоруда сунушталаган мыйзам чөйрөлөрү боюнча улуттук мыйзамдарды жа
кындаштырууга багытталуусу керек.
Бул көз караштан алганда, мен Түркиянын төрагалыгында алдыга чыккан улут
тук мыйзам маселелери боюнча тажрыйба алмашуу жана серепчилердин потен
циялын топтоо жөнүндөгү демилге ТүркПАдагы кесиптештер арасында колдоо
тапканын белгилегим келет. Азербайжандын төрагалыгында бир катар мазмундуу
семинарлар менен тегерек столдор уюштурулду. Биз бул практиканы улантабыз.
Ушинтип, ТүркПА Комиссияларынын улуттук мыйзамдарды жакындаштыруу
боюнча иши биздин кызматташтыгыбызды бекемдөөнүн тетиги болор эле.
Үчүнчү. ТүркПАнын мындан аркы активдүү активдүү эл аралык иши.
Бүгүнкү күнү ТүркПАнын Эл аралык байланыштары көбөйүп келе жатат. Биздин
Ассамблея Парламенттер аралык Биримдик, Ислам Кызматташтыгы Уюмунун Пар
ламенттик Бирмидиги, ЕККУнун Парламенттик Ассамблеясы, ЕКПА, КМШ ПА жана
башка парламенттик биримдиктер менен өз-ара иш-аракет көрүп жатат.
Биздин Ассамблеянын ар түрдүү эл аралык институттар, анын ичинде БУУнун
системасына кирген институттар менен эл аралык байланышын бекемдөө боюнча
ишин кеңейтүүнү маанилүү деп санайбыз.
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Биз ТүркПАнын потенциалын пайдаланып, эл аралык денгээлде жана эл аралык
уюмдар алкагында өлкөлөрүбүздүн эл аралык демилгелери менен биргелешкен дол
боорлоруна колдоо көргөзүп, аларды алдыга жылдырышыбыз керек.
2016 жылы-Анталияда – ЭКСПО-2016 Эл аралык көргөзмөсү, Кыргызстанда –
Көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюндары, Бакуда– БУУнун Цивилизациялардын альян
сынын 7-Глобалдык форуму өтөт. Ал эми Астана 2017-жылы ЭКСПО-2017 Эл аралык
көргөзмөсү жана башка иш-чараларды кабыл алууга даярданып жатат.
Албетте, эл аралык саясат, экономика, маданият чөйрөсүндөгү активдүү иш
түрк тилдүү өлкөлөрдүн ролу менен активдүүлүгүн арттырууга түрткү болот. Ан
дыктан өлкөлөрүбүздүн, биздин парламенттердин жана Парламенттик Ассамб
леясынын орток кызыкчылыктарды алга жылдыруу боюнча иши аны даярдоо менен
колдоо көрсөтүүгө, катышууга, маалыматык жактан жазып көрсөтүүгө чейин же
тиш керек. Ошондо биз биргелешкен иш-аракетибиз аркылуу өз биримдигибизди
көрсөтө алабыз.
Бүгүнкү күнү биз парламенттик дипломатиянын куралдары аркылуу боордош
түрк тилдүү республикалары – Өзбекстан менен Түркменстандагы кесиптештери
биз менен экономика, эл аралык кызматташтык, маданият жана билим чөйрөлөрүн
дөгү кызматташтыкты кеңейтүүбүз керек. Албетте, анын бардыгы ыктыярдуулук
негизде жүзөгө ашырылууга тийиш.
Бардык түрк тилдүү мамлекеттери менен өз ара кызматташууну бекемдөө
ТүркПАнын потенциалын арттырып, түрк тилдүү кызматташтыгын жаңы ден
гээлге чыгарарына ишенем.
Бул милдеттерди биздин Ассамблеянын ишинин алкагында чечүү үчүн эл аралык
иштер боюнча парламенттик комитеттердин төрагаларынын туруктуу кеңеш
терин уюштуруп турууну сунуштайм. Алар ТүркПАнын Кеңеши менен Укуктук масе
лелер жана эл аралык байланыштар комиссиясына өз сунуштарын бере алат эле.
Урматтуу кесиптештер!
Биз сунуштап жаткан чаралар өлкөлөрүбүздүн парламенттеринин өз ара ше
риктештигинин сапатын жаңы денгээлге чыгарып, биздин Ассамблеянын ишинин
натыйжалуулугун арттыраарына ишенем. Албетте, Ассамблеянын Катчылыгы да
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Комиссиялардын иш багыттарын, катчылардын билим денгээлин арттыруу боюнча
активдүү түрдө чара көрүүгө тийиш.
ХХI кылымда түрк тилдүү өлкөлөрдү жалгыз гана ийгилик күтүп турганына то
лук ишенем. Бардык жалпы түрк дүйнөсүнүн институттарынын биргелешкен иши
түрк биримдигин бекемдөөгө, биздин боордош өлкөлөр менен калктардын өркүндөп
өрчүшүнө салымын кошот.
Пленардык жыйындын бардык катышуучуларына жемиштүү иш каалайм.
Көңүл буруп укканыңыздарга рахмат!
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Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин Төрагасы
Октай Асадовдун сөзү

Урматтуу кесиптештер,
Кадырдуу достор,
Айымдар жана мырзалар,
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы алкагында өзара кызмат
таштыктын барган сайын тереңдөөсү мүчө өлкөлөрдүн информация жана медиа
чөйрөсүндөгү кызматташытыгын эң маанилүү маселе иретинде алдыңкы катарга
чыгарады. Учурда түрк тилдүү элдердин интеграциясы жалгыз саясий, экономикалык,
маданий чөйрөлөрдө гана эмес, ошондой эле маалымат жана медиа чөйрөсүндө жал
пы максаттардын элге жайылышы менен байланыштуу.
Информация каражаттары менен технологияларынын мурда болбогон денгээл
де өнүгүүсү, маалымат мейкиндигинин глобалдашуусу мамлекеттер арасындагы
аралыкты кыскартууда. Биз өмүр сүрүп жаткан информация кылымынын башкы өз
гөчөлүктөрдүн бири – дүйнөнүн эң алыс бурчтарында болуп жаткан окуялар боюнча
кабарлардын бир саат ичинде дүйнөнүн бардыгына жайылуу мүмкүндүгүнүн чындык
ка айланышы.
Бүгүн мамлекеттер маалымат алмашуу, байланыш, анын ичинде радиотелеви
дение, кабар жайуу, басма сөз кызматтарынын таралышы чөйрөсүндө кызуу өз ара
иш аракеттер жасоодо. Маалыматты сактоо, өндүрүү жана жайылтуу техноло
гиялары менен каражаттары өнүккөн сайын индустриялдык коом информациялык
коомго трансформацияланып жаткандай таасир калтырат.
Өнүккөн өлкөлөрдө информация чөйрөсүндө иштеген адамдардын саны физи
калык иш-аткаргандардын санынан артып бара жатат. Жеке адамдын маалымат
тык укуктары, ал укуктардын жүзөгө ашуусу менен корголушу убакыт өткөн сайын
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чоң мааниге ээ болуп жатат.Мындан тышкары, информация менен жеке адамдын
маалымат укуктары жалпыга бирдей адам укуктарынын өнүгүшү, жүзөгө ашуусу жа
на корголушунда эң маанилүү роль ойнойт.
Өкүнүчтүүсү, маалымат алуу процесcинин оң жактары менен катар терс та
раптары да бар. Булар бир катар мамлекеттердин технологиялык өнүгүшү артта
калуусу, компьютердик кылмыш, информациялык согуштар жана башка жактар.
Эл аралык сахнада жана биздин аймакта болуп жаткан, түрк дүйнөсүндөгү тынч
чылык менен туруктуулук үчүн коопсуздандырып жаткан терс окуялар дайыма күч
түү маалымат чабуулдары менен коштолуп турат. Мен бул пикиримди Азербайжан
мисалында кеңинен ачып көрсөткүм келет.
Өткөн кылымдын 80-жылдарынын аягынан баштап өлкөбүз бир катар дивер
сия, террор жана баскынчылык арекеттерге дуушар болуп келет. Натыйжада Азер
байжан калкы Армения аймагында жана Тоолуу Карабахда этникалык тазалоо менен
геноцидден, айрыкча, 1992-жылдын февраль айында Армениянын куралдуу күчтөрү
жасаган Кожалы кыргыны менен башка трагедиялардан жапа чекти. Азербайжан
территориясынын 20%и бүгүнкү күнгө чейин Армения баскынчылыгынын астында
калып жатат, 1 миллион жараныбыз туулган журтуна кайта албай жүрөт.
Бүткүл бул акцияларды жасаган Армения Республикасы өз камкорчуларынан күч
түү маалыматтык жардам алууда. Ал түгүл Азербайжан информациялык блокадада
болгон, өлкөбүздө болгон окуяларды терс сүреттөп көрсөткөн убакыттарды баш
тан өткөзгөнбүз.
Урматтуу кесиптештер,
Учурдагы дүйнөнүн алдында турган бир катар маселелер глобализация процесcе
ри жүрүп жаткан мезгилде жалпы адамзаттык баалуулуктарга, эң биринчи руханий
жана социалдык адилеттүүлүк нормаларына башкача кароонун калыптанышынын
натыйжасында жаралып жатат. Бүгүн Европада, дүйнөнүн башка жактарында эм
нелердин болуп жатканын көрүп отурабыз. Буга байланыштуу, терс тенденциялар
кээбир өлкөлөрдө ксенофобия, радикализм, исламофобия, түркофобия сыяктуу терс
көрүнүштөрдүн күчөөсүнө шарт түзүп жатат.
Бүгүн түрк дүйнөсү учураган геосаясий проблемалар аймагыбызда бейпилдик ме
нен коопсуздутун камсызсыз кылынышы, ошондой эле жалпы баалулуктарыбыздын
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коргалушу жана өнүгүү жолунда күчтөрүбүздүн биргелешүүнүн маанилүүлүгүн алдыга
чыгарат. Бул аракеттердин бир бөлүгүнүн информация мен медиа чөйрөсүндөгү кыз
матташтык багытындагы орток долбоорлордун ишке ашуусуна жумшалып жатка
нын Азербайжан тарабы жогору баалайт.
Андыктан эл агартуу, билим берүү максатын көздөгөн жалпы телеканалдын
жана орток эл аралык жаңылыктар каналын курулушуна тийштүү координациялык
топтун ишине колдообузду көрсөтөбүз. Мүчө өлкөлөр арасында маалымат жана ме
диа чөйрөсүндө кызматташтыктын өнүгүүсү, орток долбоорлордун ишке ашуусу
жалпы максаттарыбызга жетүүгө чоң түрткү болот
Ардактуу достор,
Урматтуу кесиптештер,
Сөзүмдүн аягында Ассамблеябыздын ишине ийгилик, элибизге тынччылык, өнүгүү
жана береке каалоого уруксат бериниз.
Көңүл буруп укканыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем.
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Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Төрагасы
Асылбек Жээнбековдун сөзү
Урматтуу Төрага!
Кадырман меймандар менен катышуучулар!
Биринчи

кезекте

жолугушууларды,

пленардык

жыйынды жогорку деңгээлде уюштуруп, салттуу
меймандостук менен тозуп алгандыгы үчүн боордош
казак туугандарыбызга терең ыразыычылык билдире
биз.
Өткөн жылы биз Азербайжандын баш калаасы Бакуда жолуккан элек. Жыл жа
ңыртып, эми боордош Казакстандын ажайып Астана шаарында жүз көрүшүп олту
рабыз. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик Ассамблеясы бир тууган элдерибиз
дин парламенттеринин биримдигинин жана өнөктөштүгүнүн иш жүзүндөгү далили
болуп калды.
ТүркПАнын Бакуда өткөн жыйынынан бери бир жыл аралыгында бир топ маани
лүү иштер жасалды. Мында төрагаык кылган азербайжан тараптын чеберчилик
менен аткарган эмгегине ыразычылык билдире кетүү абзел. Азербайжандын Милли
Межлисинин Төрагасынын жеке кошкон салымын жогору баалайбыз. Урматтуу Октай
Асадов мырза, Сизге чон рахмат!
Урматтуу жыйындын катышуучулары,
Түрк элдерибиз – кайталангыс маданий жана руханий дөөлөттөргө бай байыркы
элдерден. Биздин тарыхыбыз бир, маданиятыбыз тамырлаш, көздөгөн максатты
быз келечегибизди да бирге куруу..
Биз өткөн тарыхыбызды, өз башатыбызды жакшы билишибиз керек. Бүгүн биз
түрк тилдүү элдердин урпактары - жүрөгүбүздө ата-бабаларыбыздын рухун, атуул
дук сезимин жандандырууга милдеттүүбүз. Эгер бабаларыбыздын баалуулуктарын
эстеп, бирге, ынтымакта жашаганды үйрөнсөк, тарыхыбызды, түпкүлүгүбүздү эсте
сек, анда сөзсүз жаркын, улуу келечекке ээ болобуз.
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Биздин руханий жана маданий байлыктарыбызды сактоо жана жакындаштыруу
багытында ТҮРКСОЙ эл аралык уюму ийгиликтүү аракеттенип жатат. 2014–жылы
Казан шаарында өткөн ТүркСОЙдун эл аралык форумунда 2015-жыл Кыргызстандын
залкаар акыны Омор Султановдун жылы деп жарыяланды.
Белгиленген чечимдин алкагында, бүткүл түрк дүйнөсүндө, Кыргыз Республика
сынынын Эл акыны Омор Сулатоновго арналып ар түрдүү иш-чаралар өткөзүлүүдө.
Бул иш-чараларга жакындан колдоо көрсөтүп, жигердүү катышканы үчүн ТүркПАнын
мүчө мамлекеттеринин баарына чексиз ыразычылыгын билдиребиз.
Жыйын катышуучуларына Астана шаарында өткөн Түрк тилдүү мамлекеттри
дин кызматташуу кеңешинин 5-Саммитинде мамлекет башчыларыбыз Кыргыз Рес
публикасында Көчмөндөр цивилизациясынын борборун түзүү боюнча макулдашууга
жетишкендерин канааттануу менен белгилейбиз.
Биз бул демилгеге жакындан колдоо көрсөткөнү үчүн ТүркПАнын мүчө мамлект
терине зор ыразычылык билдеребиз.
Урматтуу коллегелар,
Ар бир жыйыныбыз өткөн сайын, кызматташуубуздун мазмуну тереңдеп, байла
нышыбыз чыңдалып жатат. Биздин бир тууган элдер өз ара ынтымак менен ырааш
керлиги маданий–гуманитардык багытта эле эмес бардык деңгелде бекөмделүүдө.
Евразиялык чөлкөмдүн кеңири аймагын ээлөө менен түрк элдери чыгыш менен ба
тыштын ортосунда маданияттар жана экономикалар аралык айкалышуунун кеңи
ри кулач жайуусуна зор салымын кошту. Ушул негизде бирдиктүү экономикалык ал
какты түзүү биздин өлкөлөрдө жашаган элдердин кызыкчылыгына дал келет.
Бул аймакта маалыматтык-комуникациялык, траспорттук инфратүзүмдүк
долбоорлорду жүзүгө ашыруу өтө маанилүү деп эсептейм. Мындай иштиктүү ча
ралар биздин өз ара боордоштук карым-катнаштарыбызды ого бетер бекемдейт
деген ойдомун.
Өзүңөр жакшы билесинер, ушул жылдын сентябрь айында Астанада өткөн Түрк
Кеңешинин кезектеги жыйыны Казакстан Республикасынын Президенти, урматтуу
Нурсултан Назарбаевтин демилгеси менен маалымат чөйрөсүндөгү кызматташууга
арналган эле. Бул өз убагында көтөрүлгөн демилге келечектеги маалыматтык кооп
суздугубузду бекемдегөө маанилүү түрткү болот. Биздин мамлекеттер бирдиктүү
аракетин конкреттүү багыттарына өтүп жатат. Маалымат таратуу мүмкүнчү
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лүгүбүздү эл аралык деңгээлге биргеликте чыгара баштаганыбыз өтө кубанычтуу.
Ошондой эле Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Кызматташтык Кеңешинин келээрки
6-Саммиттин алкагында биз Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көлдүн жээгинде
Бүткүл дүйнөлүк Көчмөндөрдүн экинчи оюндарын өткөрүүнү көздөп жатабыз. Ушуну
менен биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өнөктөштүктү күчөтүп, боордош элдердин
жакындашуусун карай дагы бир кадам жасайбыз деп ойлойм.
Учурдан пайдаланып, урматту катышуучулур, баарыңарды чакырып кетүүгө
уруксат этиңиздер.
Урматтуу кесиптештер,
Мүчө өлкөлөр арасындагыгы байланыштар толугу менен өз ара ишенимге нигиз
делген. Ассамблеянын ар бир жыйыны – биздин кызматташтыктын жаңы барагы.
Азыркы учурда эл аралык саясий жана экономикалык акыбал көйгөйлүү болгонуну ка
рабастан, биздин өлкөлөр ар тараптуу өнөктөштүк жолдорун табууда.
Жыл өткөн сайын биздин биргелешкен күч аракеттерибиз аркылуу ТүркПАнын
ишмердүүлүгү өркүндөп баратат. Бул биздин ийгиликтүү кызматташтыгыбыздын
кепилдиги. Ар кыл алкактагы кызматташтыгыбызды натыйжалуу жолго салуу жана
ар кандай эл аралык аянтчаларда өз ара колдоо көрсөтүү жемишин берип жатат.
Кечөө, Ассамблея Кеңешинде биз бир топ маанилүү маселелерди ачык-айкын,
конструктивдүү талкууладык. Бүгүн биздин көп тараптуу кызматташтыгыбызга
түрткү бере турган салмактуу чечимдер кабыл алынды. Эң башкысы, биздин уюму
буздун иши алга жылып баратат десек болот.
Бүгүн Астана шаарында өтүп жаткан ТүркПАнын кезектеги жыйыны кызмат
таштыгыбызды өнүктүрүүнүн дагы бир маанилүү этабы болуп калаарына толук
ишеним бар. ТүркПА биздин жалпы аянтчабыз экенине көңүлүңүздү бурам. ТүркПА
бизди жакындатат. Биз бири-бирибиз үчүн күйөбүз жана жалпы маселелерди ачык
талкулай алабыз деп бүгүнкү күнү айта алабыз.
Венгриянын Улуттук Жыйынынын ТүркПА менен кызматташуусун өнүктүрүүгө
болгон умтулуусун канааттануу менен колдойбуз. Иш-чарабызга Венгриянын Улут
тук Жыйынынын парламенттик делегациясынын экинчи ирет катышып жатканын
чын дилимден кубаттайбыз. Венгрия делегациясынын биздин уюмдун иш-чаралары
на катышуусу туруктуу салтка айланып бара жатат. Кымбаттуу Марта Матраи
айым бул салтты мындан ары улантып кетээрине чоң үмүт артабыз.
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Урматтуу Кабибулла Кабенович,
Бүгүндөн тарта ТүркПАга төрагалык кылуу милдети Казакстан тарапка өт
тү. ТүркПАнын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү жаатында Сизге ийгиликтерди каалайм.
Казакстан парламентинин төрагалык кылуусу жалпы максаттарга жетүүдө мүчө
мамлекттердин карым катнашын мындан да арттыра турганына ишенебиз.
Кымбаттуу катышуучулар,
Келерки жылы ТүркПАдагы төрагалык милдет Кыргызстанга өтөт. Уюмубуздун
кезектеги жыйынын 2016-жылдын экинчи жарымында Бишкек шаарында өткөрүүнү
сунуштайбыз.
Сөз соңунда, биригип жүргүзгөн иштерибиз жакшы натыйжаларды берип, боор
дош элдерибиздин байланышын тереңдетип, достугун арттырат жана шериктеш
тигибизди дүйнөгө кеңири таанытат деп терең ишенебиз.
Кыйла натыйжалуу жана туруктуу уюм катары ТүркПАнын эл аралык кадыр
баркын бекемдөө жана Ассамблеяны өнүктүрүүгө өз салымын кошо турган ТүркПА
нын 6-пленардык жыйындын катышуучулардын ишине ийгиликтерди каалайм.
Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
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Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
төрагасынын орун басары
Ахмет Айдындын сөзү
Түрк дүйнѳсүнүн парламенттеринин 
урматтуу тѳрагалары,
Урматтуу парламентарийлер,
Урматтуу катышуучулар,
Бардыгыңыздарга чын жүрөктөн ысык саламымды
айтам. Сиздерге Төрагабыз Исмаил Кахраман мырзанын
жана Түркиядагы туугандарыңыздардын ысык саламдарын жеткизип коюуга уруксат
этиңиздер.
Төрагабыздын бүгүнкү пленардык жыйынга катышууга болгон катуу ниетине ка
рабастан, иш графигинин жыштыгына байланыштуу катышалбагандыгы үчүн өз
өкүнүчүн сиздерге билдирип коюууну суранган.
Сөзүмдү баштардан алдың казак туугандарга, өзгөчө кымбаттуу досум Жа
купов мырзага жана анын делегациясына, биздин дос казак депутаттарына жана
бардык кызматкерлерге салттуу меймандостук, бүгүнкү жыйындын ийгиликтүү
өтүүсүнө салым кошуучу жогорку деңгелдеги уюштуруу иштери жана даярдыкта
ры үчүн ыраазычылык билдирем. Казакстан өз төрагалыгынын алкагында ТүркПАны
эң жакшы түрдө көрсөтөрүнө жана ТүркПАга мүчө парламенттердин ортосундагы
кызматташтыктын мындан ары өркүндөөсүнө жана биздин уюмдун натыйжалуулу
гун жогорулатуусуна ишенем.
Регионалдуу кызматташтык жөнүндө сөз болгондо, ТүркПА жана Түрк Кеңеши
жөнүндө айтканда Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан Назарбаев
дин лидердик касиетин жана колдоосун баса белгилеп кетүү керек.
Назарбаевдин ролу жалгыз гана ТүркПА менен Түрк Кеңешини түзүү менен чек
телбестен, биздин региондо бир нече натыйжалуукызматташтык структуралар
түзүлүп, алардын ичинде өзүнүн жеке демилгеси менен Азиядагы кызматташтык
жана ишеним көрсөтүү кеңешмеси түзүлгөн.
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Сентябрь айында Астанада Президент Назарбаевдин төрагалыгында жана ал
иш-чарага Түркия Президентинин атынан биздин парламентибиздин мурунку Тө
рагасынын катышуусунда Түрк Кеңешинин бешинчи саммити өттү. Анын колдоосу
менен Казакстан төрагалыгы аткаруу бийлик деңгелинде да парламенттик деңгел
де да ийгиликтүү иш-чаралардын улануусуна ишенем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып
Казакстандын төрагалык ишине бардык ийгиликтерди каалайм. Казакстан 20172018 жылга БУУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары шайланып,
регионалдык кызматташтыкты жана биздин региондун позицияларын, көрүнүшүн
мындан да чоң платформаларга алып чыгат деп үмүттөнөм.
Мындан тышкары, 16-декабрда Казакстандын эгемендүүлүгүнө 25 жыл толуп
жатат. Ушундан улам, эгемендүүлүгүн тааныган алгачкы өлкө катары дос жана боор
дош Казакстанды эгемендүүлүк күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. ЭКСПО
2017 өткөрүүдө да ийгилик жана жетишкендиктерди алдын ала тилейбиз.
Өткөн төрагалыгын ийгиликтүү аткарган Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин Төрагасы Октай Асадов мырзага жана анын делегациясынын мүчөлөрү
нө ыраазычылык билдиребиз.
Урматтуу төрагалар,
Кымбатту катышуучулар,
Өз өлкөбүздөн миңдеген километр алыстыкта болгонго карабастан өз табигый
жеринде жана үйүбүздөгүдөй сезилип жатканын айтып кетүү керек. Бул тилибиздин,
динибиздин, тарыхыбыздын, маданиятыбыздын жана баалуулуктардын жалпылыгы
нан негизделген бир туугандык байланыштардын күчү. Мамлекеттердин чек арала
ры карталарда белгиленүүсү мүмкүн, бирок мекендин чек аралары элдин дастандары,
эпостору, жомоктору жана урпактар менен жергиликтүү жерлерге берген аттар,
кыскача айтканда сезимдер менен белгиленет. Жалпысынан караганда, дастандары
быз бирдей, эпос жана жомоктортордогу каармандарыбыз бирдей, балдарыбыздын,
жерлердин аттары бирдей, жүрөктөрүбүздүн сезимдери окшош. Ошондуктан Аста
на, Баку жана Бишкек биз үчүн Анкара сыяктуу эле баалуу. Алыстыгына карабай биз
бул жерде өзүбүздү өз үйүбүздөй сезебиз.
Кымбаттуу достор,
Өз ара талкуу жана кеңешүү бул биздин маданиятыбыздын фундаменталдуу
принциптеринин бири болуп эсептелет. Ушундан улам, Түрк дүйнөсүндөгү тууганда
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рыбыз менен бир столдо отуруп сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүнө Түркия өзгөчө маани бе
рет. Жалпы аянтчада чогулуп ар түрдүү маселелерди талкуу мүмкүнчүлүгун ТүркПА
берип келе жатканы белгилүү. Күн тартибине бир-бирибизди тынчсыздандырган жа
на кубандырган маселелер коюлуп, алар боюнча жалпы чечим табуу жана тажрыйба
алмашуу биздин өнүгүүбүзгө өбөлгө түзөт. Мындан тышкары, эл аралык байланыш
тар менен байланыштуу маселелер боюнча позиция жана биздин жалпы көз карашы
бызды билдирүү мүмкүнчүлүктү жаратат.
Биздин тыгыз кызматташтыгыбызды бекемдөө регионалдык жана эл аралык
тынчтык жана стабилдүүлүк жаатында маанилүүгүн баса белгилейм. Эл аралык
байланыштар системасынын тездик өзгөрүүлөрү парламенттерди жана парла
ментарийлерди тышкы саясаттын маанилүү актеруна айландырды. ТүркПА - Түрк
дүйнөсүнүн өзгөрүп жаткан процесстерге интеграциялануу аракеттеринин көрүнү
шү. Ушул процесстер ичиндеТүркПАнын көрүнүктүү актерго айланышы биздин жал
пы милдетибиз. Ушул контексте, байыркы цивилизация тамырлары менен байла
ныштыгыбыз, келечек кызматташтык жана партнердук ниетибиз бул багыттагы
иш аракеттерибизге өбөлгө түзөт. Демек, куру тилектер жөнүндө сүйлөшүүлөрдөн
башка биздин жалпы ниетибизди көрсөткөн ырааттуу кадамдар жасоо керек.
Түрк дүйнөсүнү көрсөткөн уюм катары, ТүркПА бардык түрк тилдүү өлкөлөрдү
чогултууга аракеттенүүсү зарыл. Түркменстан, Өзбекстан жана Түндүк Кипр өлкө
лөрүн катышуусун камсыз кылуу демилгелери сунушталышы керек. Түндүк Кипр Түрк
Республикасынын Парламентинин жакынкы келечекте биздин Ассамблеяга байкоочу
статусуна ээ болоруна өз үмүтүмдү өзгөчө билдирем.
Биздин абсолюттук биримдик бекем келечегибизге салым кошот, ар тараптуу
мамилелерибиз жана өз ара кызыкчылык тармактарда конкреттүү иш келечек мак
саттарга жетүүгө өбөлгө түзөт. Ошондуктан Венгриялык досторубузду көрүүдөн
кубанычтамын жана сыймыктанам, биздин арабызда болгонуңар үчүн ыраазычылык
билдирем.
Стабилдүүлүк менен тынчтыкты камсыз кылуу жана ар түрдүү маселелердин
чечилиши ушул биримдикти түзүү жана өнүктүрүү аркылуу гана мүмкүн болгонуна
ишенебиз. Боордошторубуздун кайгысын жана проблемасын чечүү максатта бирдик
түү жана күчтүү болуудан башка биз үчүн альтернатива жок. Эл аралык коомчулук
жылдар бою көңүл бурбай келе жаткан Тоолуу Карабак маселеси, Азербайжандын эге
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мендүүлүк жана территориялык бутундугүнүн негизинде чечилиши керек, Кипрдик
түрктөрдүн блокадасы, Сирия менен Ирактагы түркмөндөрдүн азап чегүүсү адам
укуктары принциптерине карама-каршы келет, ошондой эле Крым түрктөрүнүн
кыйынчылыктарын токтотуу зарыл.
Урматтуу достор,
Ассамблеябыз канчалык жаш уюм болгону менен, бир канча эл аралык уюмдарга
караганда, тексиз уюм болуп эсептелбейт. Эки миң жылдык калк менен мамлекет
тиктен тамыр алат. Биздин милдетибиз ошол салтты жаш урпактарга жеткирүү.
Ушинтип уюмдарыбыздын институтташуу мүмкүнчүлүгү болот. Институтташуу
уюмубуздун иштеринин натыйжалуулугун, керек болсо кабыл алынуучу чечимдердин
мындан дагы таасирдүү иш кагаздарды чыгарары күмөнсүз. Ошентип, уюмубуздун
абройу артат. Бул үчүн уюмубуздун каржы иштеринин белгилүү эрежелери аркылуу
кызматташтык менен аткарылган иштердин ишке ашуулары менен чечимдерине
көңул бурулбай калбасы керек. Мындай шартта ТүркПАда ансыз дагы жакшы атка
рылып жаткан иштерибиздин сапаты артмак.
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Азыркы учурда комиссияларыбыздын өтө маанилүү иш-чараларды аткарганды
гын баяндамалар менен сунуштамалар, чечимдерин жарыялагандыгын билебиз. Ко
миссияларыбыздын мамлекеттерибиз арасындагы кызматташтыктын бекемдөөсү
нө таасирин тийгиерин басылым иретинде баяндамалар менен сунуштамалардын
жарыяланышы, чындыгында маанилүү болду. Парламентарийлер иретинде караш
тырылган маселелер боюнча мыйзамдарыбыздын жакындаштырылышы тууралуу
сунуштардын жүзөгө ашырылышы жагынан маанилүү тапшырма менен жоопкерчи
ликти мойнубузга алып отурабыз. Аткарылып жаткан жакындаштыруу арекетте
ри аркылуу калктарыбыз менен мамлекеттерибиз ортосунда социалдык, маданий,
экономикалык жана саясий бирлигибизди келечекке жеткизе алабыз. Ар бирибиздин
парламенттерибизде, өкмөтүбүз алдында керектүү маселени көтөрөрүбүзгө күмөн
жок.
Жогорудагы менен бирге, ТүркПАнын өз мүчөлөрү менен комиссияларынын иш
чараларынан башка, мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин өз комиссиялары жана
аппараттары менен жолугушуп маалымат менен тажрыйба алмашуу үчүн шарт
түзүлүшүнө көңүл бөлөбүз. Мында тышкары, күн тартибибиздеги темалар боюн
ча эксперттер, илимпоздор, медиа жана маданият чөйрөсүнүн өкүлдөрү арасында
гы кызматташтыкты бекемдөөчү иш чаралардын көбөйтүлүшү өтө маанилүү. Бул
теманын тегерегинде мүчөлөрүбүз жана Катчылык жүктөлгөн милдеттерин так
аткарарына ишенебиз. Комиссияларыбыз менен аткарылган иштер тууралуу сөз
болгонда силер менен бөлүшкүм келген бир теманы да козгогум келет. Баардыгыңыз
га белгилүү, Айлана чөйрө жана жана табигый ресурстар боюнча комиссиябыздын
акыркы жыйынында ТүркПАга мүчө өлкөлөрдө чөлдөшүүгө каршы күрөш темасында
баяндама даярдалып, сунуштаманын долбоору кабыл алынган. Бүгүнкү жыйында биз
ге ошол сунуштама таратылат. Бир жагынан өзүңүздөргө белгилүү, өткөн октябрь
айында Анкарада БУУнун чөлдөшүүгө каршы күрөш конвенциясынын он экинчи кон
ференциясын өткөздүк. Ал жыйындын алкагында парламентарийлердин он биринчи
тегерек столу да өттү. Андыктан алдыбыздагы эки жыл бою Түркия тарабынын
конференциянын жана парламентарийлердин форумунун башкарма комитетинин
төрагалыгына шайланды. Бул мактанычымды силер менен бөлүшкум келип жатат.
Аны менен катар мамлекеттерибизди коопсуздандырып жаткан чөлдөшүү боюнча,
төрагалыгыбыз мөөнөтүндө жүзөгө ашуучу иш-чараларга өкмөт, парламент ден
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гээлинде колдоо көрсөтөрүңүздөрдү күтөбүз, ТүркПАнын бул тема боюнча ой менен
тажрыйбаларын да ушундай эл аралык платформага чыгаргыбыз келет.
Түрк дүйнөсүнүн тандамал өкүлдөрү, сөзүмдүн аягында ТүркПАнын биз үчүн кан
чалык маанилүү экендигин баса айткым келет. Бардыгыңар билесиңер, айыл калат,
бийлик алмашып кетет. Бир өлкөнүн, калктын сакталып калышы, тартиптин бар
болушуна жана колдонулушуна байланыштуу. Бийлик дегенибиз - коомдо жеке жана
социалдык карым-катнаштарды иреттөөчү, жеке адамдын мамлекет менен өз ара
байланышын аныктоочу улуттук бейкуттук, тилектештик менен кызматташ
тыкты камсыз кылуучу маданий уюм болуп эсептелет. Жарандары тарабынан өкүл
иретинде дайындалган биз, парламентарийлер да ошол бийликти кураштыруучу
ларбыз. Биздин бийлик негизинде болсо адам бар. Адамга карабаган бийлик боло ал
байт. Эч бир саясий жана экономикалык маселеге адилеттүү чечим таба албаган
азыркы этаптагы дүйнөгө айтмакчы башкача сөзүбүз бар. Мына ТүркПА ошол сөздү
бирге тыңдоочу жана айтуучу жер болуп саналат. Ал үчүн ТүркПАны өнүктүрүү үчүн
колубуздан келген колдообузду аябай, колубузду таштын алдына коюудан тартын
башыбыз керек.
Урматтуу Төрагалар,
Урматтуу катышуучулар,
Ушул жерде силер менен бирге болуу чон бакыт менен мактанычымды дагы да
айтам, силер менен дагы да кучакташууну сагынып күтөрүмдү айткым келет. Бул
жыйынды жогорку денгээлде уюштурганы үчүн Казакстандын Мажлисинин Төрага
сына жана анын жетекчилигиндеги бардык Казакстандын Мажлисинин кызматкерле
рине, ТүркПА Катчылыгына жана эмгеги сиңген баардык тиешелүү адамдарга алкы
шымды айтам, бардыгыңызга урматымды билдирем.
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Венгрия Республикасынын 
Улттук Ассамблеясынын төрагасынын
орун басары Марта Матраинин сөзү
Ассамблеянын урматтуу катышуучулары!
Урматтуу Тѳрага,
Урматуу Башкы катчы жана делегациялар,
Венгрия парламенти үчүн Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн
Парламенттик Ассамблеясынын жыйынына байкоочу ка
тары катышуу чоң сыймык. Венгрия парламентинин Тѳрагасы Лацло Ковер жана пар
ламенттин депуттарынын атынан саламдарын узатууга уруксат этиңиздер. Ошон
дой эле Ассамблея жыйынынын уюштуруучуларына жылуу кабыл алып бул иш-чараны
мыкты уюштурган үчүн ыраазычылыгымды билдирем.
ТүркПАнын, уюмга мүчѳ болгон мамлекеттердин арасында гана эмес, ЕККУ, Ев
ропарламент же Балтикалык Ассамблеядай эл аралык аренада кѳрүнүүсү жана баркы
ѳсүп келе жатканы бизди кубандырат. Бул багытты колдоону Венгрия тарап маани
лүү деп эсептейт. Анткени бул уюмдун эффективдүү иш алып баруусуна салым ко
шот, ТюркПАнын жана мүчѳ мамлекеттердин кадыр-баркын бекемдейт.
Биз, парламентарийлер, коомдун бардык тармактарында, анын ичинде экономи
ка, маданият, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка маанилүү багыттар
да эффективдүү жана түрткү берүүчү мыйзамдардын чыгуусу пайда болгон учурда
гана ѳзүбуздүн мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүбүз менен канаатанабыз. Бул биздин
ѳлкѳлѳрдүн ѳнүгүү жана коопсуздук багытын илгерилетүү гарантиясы. ТүркПАнын
ушул багыттарга маани берип, ушундан улам тийешелүү туруктуу комиссиялардын
түзүлгѳнүнѳ биз да ыраазыбыз.
Урматтуу катышуучулар!
Венгрия парламенти кызматташтык үчүн ачык, жана ушул контексте эл ара
лык кызматташтыктын ар тараптуу багытында тажрыйба алмашууга даяр.Ме
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нин оюм боюнча, ѳзгѳчѳ темалар пайда болгон учурларда алар тез арада мажбур
лоосуз каралышы керек.
Элибиздин жана ѳлкѳбѳздүн келечегиүчүн парламентарийлер ѳзгѳчѳ жоопкерчи
ликкеээ.Ошондуктан мүмкүнчүлүктѳн пайдаланып, жыйындын катышуучуларынын
кѳңүлүн элдерибиздин ортосундагы түздѳн-түз байланыштарын бекемдѳѳ идеясы
набурмакчымын.ТүркПАнын салымын жана авторитетин колдонуп, биздин ѳлкѳлѳр
ортосунда маданий байланыштарды бекемдеп, анын ичинде биздин жаштар орто
сундагы түздѳн-түз байланыштарын илгерилетип, коомдук дипломатияга колдоо
кѳрсѳтүүнү сунуштайм. Менин оюм боюнча, бул келечеке кѳз караш жана ѳлкѳлѳр
ортосунда байланыштар жана кызматташтык жагынан ТүркПА сыяктуу эл аралык
уюм тарабынан кѳңүл бурууга арзый турган маанилүү багыт.
Сѳзүмдүн аягында, ТүркПАнын VI пленардык жыйынын бийик деңгелде жана мык
ты иш-шарттарын түзгѳн үчүн кабыл алуучу тарапка жана уюштуруучуларга
ѳзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Мен Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик
Ассамблеясы ѳз миссиясын толугу менен толуктап, мүчѳ мамлекеттер ортосунда
кѳп тараптуу кызматташтыкты, элдерибиздин ортосундагы достук байланыш
тарды ѳнүктурүүсүнѳ жана бекемдѳѳсүнѳ ишенем.
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АСТАНА ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Түрк тилдүү ѳлкөлөрдүн Парламенттик Ассамблеясынын алтынчы пленар
дык жыйыны Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин, Казакстан Рес
публикасынын Парламентинин эки палатасынын, Кыргыз Республикасынын Жо
горку Кеңешинин жана Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Ассамблеясынын
мүчѳлѳрүнүн катышуусу менен 2015-жылдын 3-4-декабрда Астана шаарында бо
луп өттү.
Алтынчы пленардык жыйындын катышуучулары,
•

2008-жылдын 21-ноябрында кол коюлган Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламент
тик Ассамблеясын түзүү жөнүндө Стамбул Макулдашуусуна жана 2009-жылдын
3-октябрында кол коюлган Түрк тилдүү мамлекеттердин Кызматташуу Кеңешин
түзүү жөнүндө Нахичеван Макулдашуусуна жана ТүркПАнын мурдагы декла
рацияларына таянып, Парламенттер арасындагы кызматташууну мындан ары
тереңдетүүгө өзүнүн зор каалоосун билдирип;

•

Жалпы тарыхый, тил жана маданият байланыштарына негизделген Түрк тилдүү
ѳлкѳлѳрдүн ортосундагы тыгыз жана кѳп кырдуу кызматташтыкты ѳнүктүрүүдѳ
парламенттердин ѳзгѳчѳ ролун белгилеп;

•

2014-жылы болуп ѳткѳн акыркы бешинчи пленардык жыйындан бери Ассамб
лея алкагында кызматташуунун олуттуу ѳнүгүүсүн кубаттап;

•

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн өз ара парламенттик бирге аракеттешүүсү мүчѳ-өлкө
лөрүндө туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүгө, маданиятты жана билим
берүүнү алдыга жылдырууга, мыйзамдын үстүмдүгүн жана фундаменталдуу
укуктар менен эркиндиктерин чыңдоого көмөктөшөөрүн баса белгилеп;

•

Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн арасындагы көп тараптуу жана тереӊ алакалар
дүйнѳдѳгү жана региондогу саясий диалогду бекемдеп, туруктуулук менен
коопсуздукту кеӊейтээрин билип;
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•

БУУнун уставында бекитилген нормалар менен принциптерине айрыкча эгеме
дүүлүк, аймактык бөлүнбөстүк жана эл аралык деңгелде таанылган мамлекет
тик чек аралардын бузулбастык принциптерине ѳз милдеттенмелерин кайра
дан ырастап;

Төмөнкүлөрдү жарыялайт:
1.

Парламенттик Ассамблея Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрүнүн кызматташтыгынын кезек
теги күн тартибин белгилеген Түрк тилдүү мамлекеттердин Кызматташтык Ке
ңешинин (Түрк Кеңеши) 2015-жылдын 11-сентябрында Астана шаарында ѳткѳн
Бешинчи Саммиттин жыйынтыктарын жогору баалайт жана Түрк Кеңешинин
алкагында кабыл алынган чечимдерге жана демилгелерге мыйзамдык колдоо
кѳрсѳтүүгѳ ѳз даярдыгын кайрадан ырастайт;

2.

Парламенттик Ассамблея мүчѳ-ѳлкѳлѳрүндѳ массалык маалымат каражаттар
арасында кызматташууну күчөтүү боюнча Түрк Кеңешинин аракеттерин кол
дойт жана ушул жааттагы тапшырмаларга жана коюлган максаттарга жетүүдө
көмөктөшүүгө даярдыгын билдирет;

3.

Парламенттик Ассамблея мүчѳ-ѳлкѳлѳрдүн экономикалык кызматташуусу
алардын ортосундагы ѳз ара байланыштарынын чыӊдоосуна салым кошконун
ырастайт жана мүчѳ ѳлкѳлѳрүндѳ бизнес жана инвестиция чѳйрѳсүн мындан
ары жакшыртууга чакырат;

4.

Парламенттик Ассамблея мүчѳ ѳлкѳлѳрүндө ишке ашырылып жаткан транс
порт жана транзиттик долбоорлордун артыкчылыктарын колдонуусун жакты
рат жана ушуга байланыштуу, мүчѳ ѳлкѳлѳрдѳ транспорттук агымдарды жана
транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга багытталган укуктук жана техника
лык жол-жоболорун жѳнѳкѳйлѳтүү боюнча мындан аркы аракетерди көрүүгө
чакырат;

5.

Парламенттик Ассамблея жаңы түзүлгѳн айлана-чѳйрѳ жана жаратылыш ре
сурстар боюнча комиссиянын ишмердүүлүгүн жогору баалайт жана ѳлкѳлѳр
арасында табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, альтернативдик
энергия булактарын ѳнүктүрүү жана био ар түрдүүлүктү коргоо сыяктуу чөйрө
лөрүндө кызматташуунун маанилүүлүгүн айрыкча баса белгилейт;
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6.

Парламенттик Ассамблея айлана-чѳйрѳ маселелери боюнча мүчѳ ѳлкѳлѳрдүн
тийиштүү улуттук органдары менен кызматташуу демилгелерин толук колдойт;

7.

Парламенттик Ассамблея ТүркПА жана Түркистандагы Казак-Түрк Эл аралык
университет жана Кыргыз-Түрк Манас университети менен уланып жаткан кыз
матташууну жакшы баалайт жана бир түрк тилден экинчи түрк тилге которгон
квалификациалуу котормочуларды даярдоо, тийиштүү сѳздүктѳрдү түзүү жа
на тил үйрѳнүү боюнча материалдар мүчѳ ѳлкѳлѳр арасында маданий, билим
берүү жана гуманитардык байланыштарды алдыга жылдырууда жардам берет
деп үмүтүн билдирет;

8.

Парламенттик Ассамблея Казакстан Республикасында ѳткѳн президент
тик шайлоолору, ал эми Түркия Республикасында, Кыргыз Республикасын
да, Азербайжан Республикасында өткөн парламенттик шайлоолору учурунда
шайлоолорду байкоо миссияларынын ишмердүүлүгүн жакшы баалайт жа
на Ассамблеянын байкоочулар миссиянын ишмердүүлүгүнө тийиштүү жалпы
укуктук негиз жана стандарттарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу боюнча тал
куулорду баштоону Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча
комиссиясына сунуштайт;

9.

Парламенттик Ассамблея азербайжандык тѳрагалыктын ишмердүүлүгүн,
ѳзгѳчѳ ТүркПАнын мыйзам чыгаруу жаатында эксперттердин мүмкүнчүлүктө
рүн аккумуляциялоо жана мүчѳ-ѳлкѳлѳр арасында парламенттик тажрыйба
менен кеӊири алмашуу жана эӊ мыкты практика менен бѳлүшүүдө уланып
жаткан аракеттерин жогору баалайт; жана мүчө парламенттерди аппараттар
арасында укуктук, эл аралык, басма сөз кызматтары жана маалымат техноло
гиялар бөлүмдөрдүн эксперттик жыйындарын парламенттер тарабынан өткө
зүүгө чакырат.

10. Парламенттик Ассамблея учурдагы көйгөйлөргө жана тенденцияларга адек
ваттуу түрдө жооп берүү максатында сапаттуу башкаруу, мыйзам устѳмдүгү жа
на жарандык коомдун ѳнүгүү маселелерин чечүүнү улантууга даярдыгын бил
дирет;
11. Парламенттик Ассамблея Түрк тилдүү мамлекеттердин институцияланган кыз
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матташтыгынын майнаптуу бирге аракеттешүүсүн жана жалпы биримдигин
камсыз кылуу максатында Түрк Кеңеши, ТҮРКПА, ТҮРКСОЙ, Түрк Академиясы
жана Түрк маданият жана мурас фондусу менен ѳз ишмердүүлүгүндө жакшыр
тылган жана туруктуу координациянын керектүүлүгүн билдирет;
12. Парламенттик Ассамблея ТүркПАнын дүйнөлүк аренада өсүп жаткан көрү
нөөрлүгүн эске алып, аймактык жана эл аралык уюмдар менен кызматташууда
жетишилген прогрессти баса белгилейт;
13. Парламенттик Ассамблея Европа Кеңешинин Парламенттик Ассамблеясы
нын (ЕКПА) «Демократия боюнча өнөктөш» макамын алууда Кыргыз Респуб
ликасынын Жогорку Кеңешин кубаттайт жана 2015-жылдын 26-27-мартында
Стамбул шаарында тараптар биргелешип өткөргөн, шайланган органдардын
отчеттуулугуна арналган конференцияны жана 2015-жылдын 2-июнунда Биш
кек шаарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин жетекчилиги ас
тында ЕКПА тарабынан уюштурулган «Борбордук Азиядагы миграция» аттуу эл
аралык конференцияны эске алуу менен ЕКПА менен практикалык кызматташ
тыктын башталышына канааттануусун билдирет;
14. Парламенттик Ассамблея Эл аралык миграция Уюму менен бирге аракетте
шүүнүн башталышына канааттанусун билдирет жана 2014-жылдын 21-нояб
рында Бакы шаарында Эл аралык миграция Уюмунун ѳкүлдѳрүнүн катышуусу
менен өткөн, мүчѳ ѳлкѳлѳрдүн социалдык саясат жана саламаттык сактоо
боюнча парламенттик комитеттеринин миграция чакырыктарына арналган
Экинчи Жыйынынын жыйынтыктарын оң баалайт;
15. Парламенттик Ассамблея ТүркПАнын жана Түрк дүйнѳсүнүн Архитекторлор жана
инженерлер бирлигинин ортосундагы уланып жаткан кызматташтыкты, айрыкча
2016-жылы Бакы шаарында Инженерия, архитектура жана шаарды пландашты
руу боюнча Конгрессин өткөрүү үчүн биргелешкен аракеттерди колдойт;
16. Парламенттик Ассамблея Европадагы коопсуздук жана кызматташтык Уюму
(ЕККУ) менен болуп жаткан кызматташууну оӊ баалайт жана ЕККУнун Парла
менттик Ассамблеясында жана ЕККУнун ишмердүүлүгүндѳ, анын ичинде 2014жылдын декабрында ЕККУнун 21- министрлик кеңешинде өзүнүн катышуусун,
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ошондой эле 2015-жылдын 23-июлунда ЕККУнун Туруктуу Кеңешине кайрылуу
үчүн Башкы катчынын Вена шаарына болгон иш сапарын белгилейт;
17. Парламенттик Ассамблея Венгриянын Улуттук Ассамблеясы менен анын
байкоочу макамынын алкагында кызматташтыктын ѳнүгүүсүнѳ ѳз колдоосун
кайрадан ырастайт жана 2015-жылдын 24-25-мартында-ТүркПАнын Башкы
катчысынын Будапешт шаарына иш сапары менен баруусун жана Венгрия пар
ламентинин жетекчилиги жана Тышкы иштер министрлигинин расмий кызмат
керлери менен болгон сүйлѳшүүлѳрүн белгилейт;
18. Парламенттик Ассамблея эч бир жагдайда акталууга сыйбаган бардык форма
дагы жана түрдөгү терроризмдин бүткүл аракеттерин, ыкмаларын жана практи
касын, алардын себептерине карабастан, ким жасабасын жана кайсы гана жер
де жасалбасын бир мааниде айыптайт.Ошондой эле терроризм, радикалдашуу,
экстремизм жана ошондой эле трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, баңгизат
ташуу, курал-жарак, адамдар жана мигранттар контрабандасына каршы күрө
шүүдө мүчө-мамлекеттеринин ортосундагы кызматташууну жана координа
цияны чыңдоого өзүнүн чечкиндүүлүгүн кайрадан ырастайт;
19. Парламенттик Ассамблея диндер аралык диалогдун маанилүүлүгүн өзгөчө
белгилейт, Казакстан Республикасынын дүйнѳлүк жана салттуу диндердин ли
дерлеринин Конгрессин чакыруу демилгесин кубаттайт жана 2015-жылдын
10-11-июнунда ѳткѳн V-Конгресстин катышуучуларынын Декларациясында
белгиленген принциптердин жана идеялардын биргелешип ишке ашыруунун
маанилүүлүгүн ырастайт;
20. Парламенттик Ассамблея Азербайжандын дүйнөлүк маданият аралык диалогун
бийик баалайт жана белгиленген менен бирге 2015-жылдын 18-19-майында
Бакы шаарында Маданият аралык диалогтун 3-Дүйнөлүк форумдун өткөнүн
канааттануу менен белгилейт жана 2016-жылы Бакы шаарында БУУнун Циви
лизациялар альянсынын 7-Дүйнөлүк форумун өткөрүү аракетин жактырат.
21. Парламенттик Ассамблея дүйнөлүк гуманитардык системасы кабылган
көйгөйлөрдү кабатаарлык менен баса белгилейт  жана мүчө өлкөлөрдү 2016жылдын 23-24-майында Стамбул шаарында   мамлекет жан өкмөт башчыла
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рынын Дүйнөлүк гуманитардык Саммиттине мүмкүн болгон бийик денгээлде
катышууга чакырат.
22. Парламенттик Ассамблея армян-азербайжан Тоолуу-Карабах чыр-чатагын
Азербайжан Республикасынын эгемендүүлүгүнүн, аймактык бүтүндүгүн жана
эл аралык коомчулукта таанылган чек арасынын бузулбастыгынын негизинде
тез арада жѳнгѳ салуунун маанилүүлүгүн ырастайт;  
23. Парламенттик Ассамблея 2015-жылдын 15-майында Кипрде сүйлѳшүүлѳрдүн
ар тараптуу процессин жандандырууну колдойт жана Кипрде Аралдын эки
элинин саясий теңдигин негизинде сүйлѳшүүлѳр жолу менен ѳз ара макулда
шылган адилеттүү жана бекем саясий жѳнгѳ салууну чечкиндүү түрдѳгү ѳзүнүн
колдоосун тастыктайт, жана Кипрде тең жана негизги ѳнѳктѳш катары түрккиприотторго шериктештигин, анын тынч, коопсуз жана гүлдѳгѳн келечек үчүн
аракеттерин билдирет;
24. Парламенттик Ассамблея 2016 – 2018-жылдар мезгилине Бириккен Улуттар
Уюмунун Адам укуктары боюнча кеӊешине Кыргыз Республикасынын шайла
нышы менен куттуктайт жана Парламенттик Ассамблея 2017-2018-жылдар
мезгилине Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинини туруктуу эмес
мүчөлүгүнѳ өз талапкерлигин койгон Казакстан Республикасына жана Азер
байжандын  2017-2019-жылдары БУУнун Экономикалык жана социалдык ке
ңешине койгон кандидатурасын ийгиликтерди  каалайт;
25. Парламенттик Ассамблея 2015-жылдын 12-28-июнда Баку шаарында Азер
байжан Республикасы ѳткѳзгөн Биринчи европалык оюндарын жогору баалайт
жана Азербайжандын аталган Оюндарды мыкты уюштуруудагы аракеттерин
баса белгилейт;
26. Парламенттик Ассамблея Түркиянын жана Казакстандын “ЭКСПО-2016 Анта
лия” жана “ЭКСПО-2017 Астана” аттуу адистештирилген кѳргѳзмѳлөрүн уюш
туруу аракеттерине, ошондой эле Түркиянын 2016-жылдын 9-13-октябрында
Стамбул шаарында Дүйнөлүк энергетикалык конгрессти өткөрүү аракетине
максималдуу түрдө колдоону көрсөтүүгө мүчѳ-ѳлкѳлѳрдү чакырат жана эки
өлкөгө теӊ ушул иш-чаралардын учурунда ийгилик каалайт.
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27. Парламенттик Ассамблея 2014-жылдын 8-14-сентябрында Ыссык-Кѳлдѳ Кыр
гыз Республикасы өткөзгөн Биринчи Дүйнѳлүк Кѳчмѳндѳр оюдарынын ийги
ликтүү уюштурулушун жогору баалап, Кыргызстандын 2016-жылы Экинчи
Дүйнѳлүк Кѳчмѳндѳр Оюндарын демилгесин кубаттайт. Ошондой эле мүчө
өлкөлөрүн Экинчи Дүйнѳлүк Кѳчмѳндѳр Оюндарын ар тараптуу маалымат ка
ражаттар аркылуу кеӊири таанытууга чакырат.
28. БУУнун чөлдөшүүгө каршы конвенциясынын катышуучуларынын конферен
циясына жана Парламенттик Желенин Башкы Комитетине Түркиянын төрага
лыкка шайланганы менен куттуктайт жана Түркиянын чөлдөшүү менен күрө
шүүгө арналган иш чараларды уюштуруудагы аракеттерине аркандай колдоо
көрсөтүүгө чакырат.
29. Парламенттик Ассамблея Астанада кѳрсѳтүлгѳн салттуу меймандостугун,
ошондой эле Казакстан Республикасынын Парламенти ТүркПАнын 6-пленар
дык жыйынын мыкты уюштургандыгын баалайт;
30. Парламенттик Ассамблея өзүнүн 7-пленардык жыйынын 2016-жылы Кыргыз
Республикасында өткөрүү чечимин кабыл алды.
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ТүркПАнын 6-пленардык сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

АЙЛАНА ЧӨЙРӨ ЖАНА ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАР КОМИССИЯСЫ

ТҮРК ТИЛДҮҮ ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ЧӨЛДӨШҮҮ МЕНЕН КҮРӨШ
Сунуштама
Чөлдөшүү экологиялык жана социалдык¬экономикалык проблемалардын бири экенин
жана анын ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө
тоскоол болорун эске салып,
Мүчө өлкөлөрдөгү чөлдөшүү процесси күчөп, анын калкты кыйынчылыктарга, өл
көлөрдү экономикалык жана каржылай чыгымдарга, социалдык дүрбөлөңгө дуушар кылуу
мүмкүнчүлүгүнө тынчсызданып,
Регионалдык кызматташууну эларалык коомдон методологиялык, техникалык жана
каржылай жардам алууда ыңгайлуу мүмкүндүк жаратуучу жана чөлдөшүү менен күрөшкө
импульс берүүчү маанилүү тетиктердин бири катары таанып
Экосистеманы коргоп, жакырчылыкты жоюу үчүн ТүркПАга мүчө өлкөлөрдөгү
топурактын азайуусунун башкы себептерин аныктоо жана алардын азайуу денгээлин өл
чөө керектигин түшүнүп,
Парламенттик Ассамблея улуттук парламенттер менен өкмөттөргө кийин
килерди сунуштайт:
a) Коомду чөлдөшүү тууралуу кабардар кылып, маселе жөнүндө туура маалымат бе
рип жана калктын айланага туура көз караш менен салым кошуп, мүчө өлкөлөрдө
«чөлдөшүүнүн алдын алуу маданиятын» калыптандыруу;
b) Айлана чөйрөнү коргоону, чөлдөшүү менен күрөштү кошо алганда, дүйнө жүзүндө
таанылган стандарттарын эске алуу менен экологиялык мыйзам чыгарууну коор
динациялоо;
c) Практикалык, тажрыйбалык (методологиялык) жана башка да максаттарды көз
дөп, тийиштүү конвенциялар боюнча пилоттук долбоорлорду жүзөгө ашыруу;
d) Тийиштүү улуттук аракет программалары алкагында мүчө өлкөлөр үчүн керек
түрдүү токойлоштуруу долбоорлорду даярдап, ишке ашыруу;
e) Мүчө өлкөлөрдөгү мамлекеттик менчиктеги жазгы жана кышкы жайлоолорду ин
вентаризациялоону сунуштайт. Мындай чаранын натыйжасында топурактын
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акыбалын билүүгө болот, ошентип топтолгон маселелерди туура жана жеңил че
чүүгө мүмкүндүк туудурулат;  
f) Өсүмдүк катмарын коргоону сунуштайт. Топуракты суу жана шамаал эрозиясы
нан коргоо үчүн өсүмдүк катмарын сактоо-чөлдөштүрүүнүн алдын алуунун
башкы чаралардын бири;
g) Чөлдөшүүдөн көбүрөөк жапа чегип жаткан аймактарда жергиликтүү жерлерде
колдонууга ийкемдүү заманбап технологияларды пайдалануу;  
h) Мүчө өлкөлөрдөгү шаар жергесиндеги жана айылдык аймактар борборлорундагы
пайдаланылбаган жерлерде түрдүү инфраструктура объектилерин куруу аркылуу
чөлдөшүү процессинин мындан ары начарлашынын токтотулушуна себепкер бо
луучу экономикалык мүмкүндүктөр менен жагдай камсыз кылуу;
i) Топуракты аео менен пайдалануу максаты менен эксперттер фермерлердин бир
лешкен ишин камтыуучу агроэкологиялык консультациялар өткөзүү чараларын
уюштуруу;  
j) Маалымат жана тажырыйба алмашуу, дайындык жана өз ара аракеттеше изилдөө
программалары сыяктуу регионалдык кызматташтыыкты бекемдөө;
k) Чөлдөшүү менен күрөштө институционалдык органды жаратуу аркылуу жана өк
мөттүк эмес секторду тартып, потенциал топтоо чараларын көрүү;
l) ТүркПА алкагында айлана чөйрө коргоонун түрдүү чөйрөлөрүндө, анын ичинде
чөлдөшүү менен күрөш бар, биргелешкен чараларды ишке ашырууга тийиштүү
талкулоолорду баштоо.
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ТүркПАнын 6-пленардык сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

СОЦИАЛДЫК, МАДАНИЙ ЖАНА ГУМАНИТАРДЫК
МАСЕЛЕЛЕР БОЮНЧА КОМИССИЯ
ТҮРКПАГА МҮЧӨ ӨЛКӨЛӨР АРАСЫНДАГЫ
МААЛЫМАТ АГЫМЫН ЖОГОРУЛАТУУ
СУНУШТАМА
ТүркПА мүчө өлкөлөр арасындагы ар тараптуу байланыштарды мындан ары күчө
түүдө информациялык өз ара алмашуу каналдарын калыптандыруунун маанилилүүгөн
түшүнүп;   
Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан Назарбаевтын 2014-жылдын
5-июнунда Бодрумда (Түркия) өткөн Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңе
шинин (ТММК) 4-саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдөгү ММК өнүктүрүү жөнүндө айт
кан сунуштарынын жүзөгө ашуусуна мыйзамдык колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирип;
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин (Түрк Кеңеши), ТүркСОЙ
жана Түрк академиясынын маданий-гуманитардык чөйрөдө, анын ичинде түрк тилдүү
ММК өз ара кызматташууну арттырууга багытталган аракеттерди колдоп;
2014-жылдын 15-17-ноябрында Түндүк Кипр Түрк Республикасында өткөн «Түрк
тилдүү өлкөлөр менен коомдордун негизги маселелери чөйрөсүндөгү медиа» темасында өт
көн Медиа форумдун  маанисин баса белгилеп;
Бир түрк тилинен экинчи бир түрк тилине кэсиптүү котормонун аз өнүккөнүн
эске салып
ТүркПА мүчө мамлекеттердин парламенттери менен өкмөттөрүнө кийнкини су
нуштайт:
1. ТүркПА мүчө өлкөлөргө информациялык агымды жогорулатууну көздөгөн
чараларды арттыруу кажет. Ири улуттук маалымат агенттиктеринин башка түрк
тилдерин жакшы билген, тийиштүү информацияны өз кезинде алып, которо алуучу
кызматкерлеринин болгону абзел.Сунушталаган практикалык кадамдар:
а) ТүркПА мүчө өлкөлөрдүн башкы информациялык агенттиктеринин вэб-сайтта
рында аталган мамлакеттердин улуттук тилдериндеги беттерин ачуу;
б) Түрк дүйнөсүндөгү окуялар жөнүндө күндөлүк жаңылыктар тасмаларын тартуу
в) ТүркПА мүчө өлкөлөрдүн информациялык агенттиктеринин арасында кызмат
таштык орнотуп, өнүктүрүү
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г) ММК жана телевизиондук маалымат жана азыктары менен алмашууну орнотуу
максатында түрдүү иш-чараларды өткөзүү;  
д) Түрк тилдүү өлкөлөрүнүн маданияты, тарыхы жана тилдери жөнүндө тасмалар
ды уюштуруу;
е) Түрк дүйнөсү боюнча кабар таратуучу орток телеканал ачуу жөнүндө ТҮРКПА
нын жумушчу комиссиясын куруу.
2. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларында тилдик
котормолордун (жазма, синхрондук ж.б) сапатын жогорулатуу үчүн кесиптүү котор
мочуларды даярдоого жардамдашуу. Ага ылайык кийнкилерди караштыууну сунуштайбыз:
(а) түрк/азербайжан тилдеринен казак жана кыргыз тилдерине кесиптүү которууга
окутуу;
(б) казак жана кыргыз тилдеринен түрк/азербайжан тилдерине кесиптүү которууга
окутуу;
(в) кесиптүү жана сапаттуу которомолор боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүү;
(г) кесиптүү жана сапаттуу которомолор боюнча которомочулар менен студенттер
арасында конкурстарды өткөзүү;
(д) котормо маселелерине тийиштүү ички жана эл аралык семинарлар өткөзүү;
е) Кыргыз-Түрк Манас Университетиндеги кыргыз тили –Түркия түркчөсү котормо
чу программасына колдоо көрсөтүлүп, ал университеттин тажрыйбасын  пайда
лануу;
ж) Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гу
манитардык университеттеринин базасында түрк элдеринин тилдерин билген
журналисттер, көркөм котормочулар дарядалган факультеттерди ачуу.
3. Түрк тилдери которомочулар бирлигин куруу.
4. Илим жана билим чөйрөсүндө аракеттерди жогорулатуу. Мисал үчүн, кесиптүү
котормочулар бар болсо, илим жана технологиянын, инновациялык өнүгүүнүн соңку же
тишкендиктери жөнүндөгү эмгектерди бир түрк тилинен экинчи бир түрк тилине ко
торууга болот эле. Телевизиондук азыктар менен кинофильмдерди дубляждоо жөнүндө да
ушуну айтууга болот.
5. Жаштардын тил үйрөнүүсүн колдоо үчүн колледждер менен университеттер дең
гээлинде, мамлекеттердин тилдерине карап топтоштурулган кат жазышып достошуу
үчүн адрестер жыйынагынын курулушу мүмкүн. Бул маселе боюнча Түрк Кеңешинин ал
дында кичине бөлүм курулуп, кыска мөөнөттө баштаса болот. Маселени Түрк Кеңеши
тарабынан колго алынышы сунушталат.
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ТүркПАнын 6-пленардык сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ БОЮНЧА КОМИССИЯСЫ

ЭНЕРГЕТИКА СЕКТОРУН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ КЫЗМАТТАШУУ
СУНУШТАМА
1. Энергетикалык сектордун натыйжалуу иштөөсү бардык экономикаларга абдан маани
лүү, анткени энергетика өндүрүштүн жана калкты тейлөө индустриясынын ар бир акыркы
азыгынын маанилүү элементи болуп эсептелет. Андыктан эконимикалык жактан натыйжа
луу, ишенимдүү жана айлана-чөйрөнү коргоо талаптарына шайкеш келген энергия менен кам
сыз кылуу боюнча стратегиясын иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу, туруктуу экономика
лык өсүүнүн алгачкы шарты болупуп эсептелет.
2. Мүчө-өлкөлөр мүчө өлкөлөр экономикалык жана энегретикалык потенциалдары, энер
гетикалык ресурстардын жеткиликтүүлүгү, энергия менен камсыл кылуу моделдеринин
түркүндүүгү, ички энергетикалык рыноктун өнүгүшү жана инфраструткура денгээли боюн
ча абдан айырмаланып турат. Мүчө өлкөлөрдө энергия ресурстарынын бардык түрлөрү орун
алаган, алардын ичинде көмүр, мунай жана газ, атомдук жана гидроэнергия ресурстары, мын
дан тышкары жаңыланып туруучу энергия ресуртары да бар.
3. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн дүйнөлүк энергия рыногундагы маанилилүүгү Каспий деңизи
нин бассейниндеги көп үмүттөндүргөн мунай жана табигый газ ресурстарынан артып жатат.
Келечектеги проектердин иштелип чыгышы мүчө өлкөлөр арасындагы энергия секторундагы
иш аракеттерди координациялоону жана кайсы бир жерде керек болгон жагдайда биргелешкен
стратегиянын түзүлүшүн талап кылат.
4. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн жалпы көйгөйлүү маселеси бул - энергия рыногунун стабилди
лүүгү, энергиянын импорт жана экспортунун ишенимдүүлүгү жана өнүгүүсү, энергетикалык
сектордун модернизацияланышы, энергияны үнөмдөө, энергиянын өндүрүлүшүндө жана колдо
нуусундагы айлана чөйрөнү кирдетүүнү азайтуу.
5. Адатту энерготашуучу заттар чөйрөсүндөгү кызмтатташтык, кем дегенде ортомөөнөт перспективада, өзүнүн маанилүүлүгөн сактап калат, анткени адатту энергия ре
сурстары энергияны өндүрүүдө башкы ролду ойноп тураары күтүлүүдө. Андыктан мындан
кийинки аракеттер энергияны үнөмдөө жана көмүртектердин экологиялык таза жол менен
иштелип чыгышы, ички энергия рыногундагы инфраструктураны жакшыртуу тармагында
жүргүзүлүшү керек.
6. Астана шаарында өткөзүлө турган ЭКСПО-2017 жашыл экномикага жана жаңыланып
туруучу энергияресурстарына арналган, андыктан түрк тилдүү өлкөлөрдө жана дүйнөдө жа
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шыл энергетиканын өнүгүүсү жандандырылаары жана тездетилээри күтүлүүдө. Белгиленгенге
ылайык, Парламенттик Ассамблея мүчө өлөлөр арасындагы алтернативдик энергия булакта
рын өнүктүрүү боюнча иш жүзүндөгү кызматташтыктын маанилүүлүгүн баса белгилейт.
7. Парламенттик Ассамбея 2014-жылдын 11-феврал айында кабыл алынган Сунуштама
сы  энергоресурстарды коопсуз транспорттоо багытында транспорттун бардык түрлөрүнүн
коопсуздугу боюнча иштерди координациялоого көмөк көрсөтөөрүн эске салат
Жогоруда белгиленгенге ылайык, Парламенттик Ассамблея мүчө өлкөлөрдүн улуттук
парлменттерине жана өкмөттөрүнө кийинкини сунуштайт:
a) энергияны үнөмдөөдө жана натыйжалуулугун арттырууда инновациялык техноло
гияларды киргизүү менен бирге узун мөөнөттөгү максаттарды алдыга койуу;
b) энерготашуучу заттарды өндүрүү боюнча иштетилип жаткан долбоорлордун айланачөйрөгө болгон таасирине баа берүү жана өз убакытында өндүрүш болуп жаткан аймактын
флорасын жана фаунасын коргоого чара көрүү;
c) энергия булактарын иштетүүдө чыккан айлана-чөйрө маселелерин экологияны коргоо
жана туруктуулукту энергетика саясатында эске алуу менен чечим издөө;
d) регионалдык жана глобалдык энегретикалык коопсуздукту камсыз кылуу максактын
да ички энергетикалык инфрастуруктуранын үзгүлтүксүз жакшыртылып жана өркүндөп
турушуна көңүл буруу;
e) глобалдык энергия өндүрүмүндө жаңыланып туруучу энергия (биомасса, шамаал, күн, тер
малдык, гидроэнергетика) булактарынын салымын артыруу максатында аларды колдоого алуу;
f) коопсуздуу, эффективдүү, жана туруктуу энергия менен камсыз кылуу максатында жа
ңыланып туруучу энегрия булактарын өнүктүрүүгө багытталган изилдөөлөргө көңүл койуу;
g) Астана шаарында өтүүчү ЭКСПО-2017 колдоо максатында ар түрдүү иш-чараларды
айрыкча, биргелешкен семинарларды жана конференцияларды өткөзүү;
h) ЭКСПО-2017 фонунда мүчө-өлкөлөрдүн жаңыланып туруучу энергия булактарын
өнүктүрүүдөгү иш аракеттерине өзгөчө көңүл буру;
i) энергетиканы өнүктүрүү саясатында макулдашылган мамиле куруу максатанда жана
бул тармакта жакшыраак регионалдык координацияны алып баруу үчүн мааламат жана таж
рыйба алмашуу
j) Бул маселеде түрк структураларын биргелештирүү аркылуу энергетика менен байла
ныштуу маалыматты чогултууну жана алмашууну жана мүчө-өлкөлөрдүн илимпоздору ме
нен техниктеринин кызматташуусун жана тажрыйба алмашуусун колдоого алуу;
k) Түрк Кеңешинин түзүмүнүн алдында илимий изилдөөлөр, тажрыйба алмашуулар, бир
гелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга багытталган туруктуу аппараттын түзүлүшүнүн
пайдаларын эске алуу менен бирге техникалык билимди, тажрыйбаны арттыруу, үчүн чеч
киндүү чараларды көрүү
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ТүркПАнын 6-пленардык сессиясы
Астана, 04.12.2015 ж.

УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК
БАЙЛАНЫШТАР КОМИССИЯСЫ

ТҮРКПА МҮЧӨ ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ШАЙЛОО СИСТЕМАЛАРЫ МЕНЕН
ШАЙЛООЛОР ЖАНА АССАМБЛЕЯНЫН ШАЙЛООНУ БАЙКОО
СУНУШТАМА
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы:
1. Демократия, мыйзам үстөмдүгү жана өз маалымдамаларынде көрүнүш тапкан
адам укуктарын сыйлоо принциптерине өз милдеттенмесин  кубаттап;
2. Шайлоо аркылуу эркин жана адилеттүү билдирилген калктын ниети менен каалоосу
бардык өкмөттөрдүн укуктуулугу менен мыйзамдуулууна негиз экентн баса белгилеп;
3. Мүчө өлкөлөрдөгү улуттук шайлоо мыйзамдарынын өнүккөнүн жана айкындуулук,
адилеттик жана адам укуктарын урматтоо эрежелерине шайкеш шайлоону уюштуруп,
өткөзүүдөгү алдыга карай өзгөрүүлөрдү белгилеп;
4. Ассамблеянын улуттук эгемендүүлүккө кийлигишпестик жана ар мүчө өлкөнүн
ички иштерине киришпестик принциптерине берилгендигин, ошондой эле шайлоо процес
сине деген коом өкүлдөрүнүн ишенимин бекемдөөгө салым кошконун көрсөткөн ТүркПА
нын эл аралык байкоочулар миссиясынын ишин баалап;
5. ТүркПА миссиясының байкоо практикасын жакшыртуу жөнүндөгү ой менен Мү
чө өлкөлөрдөгү шайлоо процесстерин жан-жактуу байкоого багытталган мындан кийинки
аракеттерди тастыктап;
6. Мүчө өлкөлөр арасында маалымат, тажырыйба жана практиканы бөлүшүү, мүчө
өлкөлөрдүн шайлоо системаларына жана саясий курулумдарына көңүл буруу менен бирге,
ТүркПАнын шайлоолорду байкоо методологиясын караштырып, кабылдоону көздөгөн тал
куулорго жол ачаарын түшүнүп;
ТүркПАга мүчө улуттук парламенттерге кийинкини сунуштайт:
i) 	 улуттук шайлоо мыйзамдары менен улуттук шайлоо системалары боюнча мүчө
өлкөлөр арасында маалымат менен тажырыйба бөлүшүүдө кызматташтык ор
нотуп, кеңейтүү жана бул максат менен:
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a) 	 мүчө өлкөлөрдөгү улутт
 ук шайлоо системаларын, шайлоолор менен референдум
дардын мыйзамык чегин жана шайлоо эрежелерин колдонуу практикасын тал
куулап, баалоо ниети менен серепчилердин жыйындарын, семинарларды жана те
герек столдорду уюштуруу;
b) 	 Мүчө өлкөлөрдүн борбордук шайлоо комиссияларынын арасында өз ара кызмат
ташуу механизмдерин орнотуп, өнүктүрүү ниети менен алардын бирлешкен
жыйыналыштарын уюштуруу;
c)  	шайлоо жөнүндөгү эл аралык укук инструменттарын олуттуу изилдөө;
ii) 	 Мүчө өлкөлөрдөгү шайлоо процессинин узун мөөнөттүү байкоо менен адилеттүү
баалоонуу көздөгөн ТүркПАнын шайлоолорду байкоо методологиясын даярдоо жа
на кабыл алуу ниети мен пикир алмашууларды баштоо. Айтылган методологияга
тийишстүү стандарттарды, эрежелерди, сунуштамаларды жана практикалык
иштерди камтуусу ыктымал.
iii) жергиликтүү шайлоолордун процедуралык, административдик жана уюштуруу
аспекттерин изилдөө нияти менен мүчө өлкөлөрдөгү жергиликтүү шайлоолорду
байкоого улуттук шайлоо серепчилеринин катышуусун камсыз кылуу;   
iv) түрк кызматташуу алкагында шайлоо байкоо стандарттарынын орток плат
формасын даярдоо ниети менен Түрк Кеңеши менен биргелешкен байкоо миссияла
рын аттандырууну уюштуруу жана ал жөнүндө эки уюм арасында тийиштүү
консультациялар өткөзүү.
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ШАЙЛООЛОРДУ
БАЙКОО

ТҮРК ТИЛДҮҮ ӨЛКӨЛӨРДҮН ПАРЛАМЕНТТИК
АССАМБЛЕЯСЫНЫН (ТҮРКПА) ЭЛ АРАЛЫК
БАЙКООЧУЛАР МИССИЯСЫ
ТүркияРеспубликасындагыпрезиденттикшайлоо–2014ж.10август

МААЛЫМДАМА
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА) эл аралык
байкоочулармиссиясыТүркияда2014-жылдын10-августундабиринчижолужарандардын баардыгынын добуш берүүсү менен өткөн президенттик шайлоосун кыска
мөөнөттөбайкады.
2007-жылыТүркиядаөткөнреферендумдунубагындаөлкөнүнжарандары2014жылданбаштапмамлекетпрезидентижалпыкалктыкшайлооаркылуушайланаарын
чечишкен (өлкөнүн конституциясына кошумча: 21/10/2007-5678/1). Түркиянын Жогорку шайлоо кеңешинин маалыматына ылайык, шайлоо үчүн тийиштүү укуктук негиз 2012-жылы 19.01 кабыл алынган Түркия Республикасынын Президентин шайлоо
тууралуумыйзамда(№6271мыйзам)көрсөтүлгөн.
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Добуш беру саат 8:00 - 17:00 чейин жүрдү. Жогорку шайлоо кеңешинин шайлоонун
алдын-ала натыйжалары боюнча маалыматына ылайык, шайлоого добуш берүүчүлөр
дүн 73 % катышкан.
Азербайжан Республикасынын Мили Межлисинин депутаты Низами Джафаров
төрагалык кылган ТүркПАнын эл аралык байкоочулар миссиясы өз сапарынын жүрү
шүндө Түркиянын Жогорку шайлоо кеңешинин Төрагасы Сади Гүвен, Конституциялык
соттун Төрагасы Хашим Кылыч, Түркия Улуу Улуттук Межлисинин депутаты, ТүркПА
нын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар комиссиясынын төрагасы Халүк
Ипек, жана башка ТүркПАга мүчө депутаттары, Тышкы иштер министрлигинин өкүлдө
рү менен жолугушту. Жолугушууларда Түркиянын расмий өкүлдөрү шайлоого даярдык
боюнча жана аны ойдогудай, эл аралык стандарттарга ылайык өткөзүү үчүн аткарылып
жаткан чаралар боюнча маалымат берди.  
Түркиянын расмий өкүлдөрүнүн айтышына караганда, биринчи жолу өткөзүлүүчү
жалпы калыктык президентик шайлоосунда ар бир шайлоочу өзүнүн шайлоо укугун
пайдалануусуна бардык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн Түркиянын өкмөтү чоң
иш алып барган. Атап айтканда, 31-июль – 3-август аралыгында чет өлкөлөрдөгү Түр
киянын жарандары үчүн көптөгөн өлкөлөрдө шайлоо участкалары ачылып, добуш бе
рилген. Тиркелген шайлоочулардын жалпы саны 52 894 115, анын ичинде чет өлкөдө
тиркелгени 2.7 млн.
Өлкөнүн шайлоо жөнүндөгү мыйзамдары өлкөдөгү шайлоо процессине толу
гу менен эл аралык байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. ТүркПАнын байкоочулары
каалаган суроолорун Жогорку шайлоо кеңешине тикелей багыттады.
Түркияда Жогорку шайлоо кеңешинин жана провинциялык шайлоо кеңештери
нин мүчөлөрүн сот бийлиги судьялардын катарынан дайындайт. Адаттагыдай Түркияда
шайлоо өз кандидаттарын сунуштаган партиялардын байкоосу менен өтөт. Өз талап
керлерин сунуштаган партиялар провинциялык шайлоо кеңештеринин ишине каты
шып жана областык шайлоо кеңештеринде байкоочу макамын ала алат. Жарандар
жана ММК өкүлдөрү добуш бюллетендерин саноодо катыша алат. ТүркПА Эл аралык
байкоочулар миссиясына берилген маалыматка ылайык, шайлоонун алдындагы бир
айда, президенттикке талапкерлер өздөрүнүн шайлоо кампаниясын өткөзүүгө жана
ММК пайдаланууга бирдей мүмкүчүлүктөрү болду. Президенттикке кандидаттардын
шайлоо кампаниясы өлкөдөгү шайлоо мыйзамына ылайык өттү.
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Байкоочу миссия Бириккен Улуттар Уюму 2005-жылы кабыл алган жана башка эл
аралык институттарынын эл аралык байкоочулардын кызматтык кодексин кандай бир
бузууну каттаган жок . Шайлоо участкаларында алар расмий кагаздар менен тааны
шып, шайлоочулар жана кандидаттардын өкүлдөрү менен жолугушту.
ТүркПАнын Эл аралык байкоочулар миссиясы Анкара шаарынын Чанкая, Кечиөрен,
Йенимахалле жана Алтындаг райондорунда жайгашкан шайлоо участкаларында болуп,
шайлоочулар тизмеси сыйактуу шайлоого тийштүү расмий   кагаздар менен таанышты,
шайлоонун ачылышында кутуларга мөөр койуусуна катышты, шайлоочулар жана саясий
партиялардын өкүлдөрү менен маектешти, шайлоо аяктаганда Алтындаг районундагы
шайлоо участкаларынын биринде добуш саноо процессин байкады.
Кээ бир техникалык кемчиликтер болгону менен алардын бүткүл добуш берүү
процессине таасири тийген жок.

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын
(ТүркПА) Эл аралык байкоочулар миссиясынын
2015-жылдын 26-апрелинде өткөн
Казакстан Республикасынын Президентинин
шайлоосу тууралуу натыйжалары боюнча
МААЛЫМДАМА
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА) Эл аралык
байкоочулар миссиясы 2015-жылы 26-апрелинде өткөн Казакстан Республикасынын
Президентинин кезексиз шайлоосуна кыска мөөнөттүк байкоо жүргүздү.
Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына
ылайык, шайлоого укуктук негиз болгон - Казакстан Республикасынын шайлоо туура
луу Конституциялык мыйзамы (1995 жылы кабыл алынган, 2011-жылы 03-февралда №
404-IV өзгөрүү киргизилген).
ТүркПА байкоочулар тобунун курамына ТүркПАга мүчө үч мамлекеттин: Азер
байжан Республикасы, Кыргыз Республикасы, Түркия Республикасы парламенттеринин
мүчөлөрү жана ТүркПА Катчылыгынын кызматкерлери кирди.
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Добуш берүү   саат 07:00-20:00 чейин жүрдү.   Казакстандын Борбордук шайлоо
комиссиясынан алынган маалыматка ылайык, шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 95 %
катышкан.
Сапар аягында миссия мүчөлөрү Казакстандын Парламентинин Мажлисинин Төрагасы
Кабиболла Жакупов, Борбордук шайлоо комиссиянын (БШК) Төрагасы Куандык Турганкулов
жана Тышкы иштер министри Ерлан Идирисов менен жолугушту. Жолугушууда байкоочулар
шайлоого даярдыкта аткарылган иштер тууралуу толук кабардар болду.
Президенттикке талапкерлердин штабтарынын өкүлдөрү менен жолугушуулар өттү.
Добуш берүүгө бир күн калганда миссия Астана шаарынын Есил районунун шайлоо ко
миссиясында болуп, добуш берүүгө тийштүү даярдыктар менен таанышты.
Казакстанда шайлоо убашгында эл аралык байкоо жүргүзүүгө керектүү процедура
лык жана техникалык уйюштуруу шарттары жасалган. Республикада шайлоо маалында чет
өлкөлүк байкоочулардын катышуусу үчүн жасалган шарттар таза жана адилеттүү эл ара
лык байкоонун жүрүшүн камсыз кылды. Кыска мөөнөттүк байкоодогу өз функцияларына
ылайык, ТүркПАнын байкоочулары шайлоо комиссиялары жана добуш берүүчү жайлардын  
даярдык деңгээлин баалады, шайлоо алыдндагы үгүт иштеринин жүргүзүлүшүнүн менен
таанышты, шайлоочулар, жергиликтүү шайлоо участкаларынын мүчөлөрү жана БШК өкүл
дөрү менен маектешти. «Казакстан Республикасындагы шайлоо тууралуу» конституциялык
мыйзамга ылайык, президенттикке талпкерлер үчүн шайлоо камапаниясында үгүт иштерин
жүргүзүү үчүн тең мүмкүнчүлүктөр караштырылган.
Добуш беру күнү, 2015 жылдын 26-апрелинде, ТүркПАнын эл аралык байкоочу
лары Астана шаарындагы № 4, 86, 88, 97, 99, 100 жана 104 шайлоо участкаларында
болуп, участкалардын ачылышынан баштап шайлоочулардын добушун санап, шайлоо
натыйжасын чыгарганга чейин добуш берүү процесси тууралуу жеке өз көзкарашта
рын түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Байкоочу миссия өз жумушунда Бириккен Улуттар Уюму 2005-жылы кабыл алган
Эл аралык байкоочулардын кызматтык кодекси, Европа Кеңешинин Венеция комис
сиясы кабыл алган сунуштартарда жана башка эл аралык укуктук акттарда бекитилген
объективдүүлүк, ачыктык, айкындык жана калыстык негиздерине таянат.
ТүркПАнын байкоочулары көргөн участкаларда шайлоо комиссияларынын ишине
жеткчилик же укук коргоо органдарынын кийлигищүү фактылары аныкталган жок. Эк
зит-пол өткөзүүгө бардык керектүү шарттар жасалды.
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ТүркПА байкоочулары өз ишин Казакстандын шайлоо боюнча мыйзамдарынын,
саясий бейтараптык принциптерине ылайык алып барды.
Шайлоо демократиялык шарттарда, улуттук мыйзамдар менен шайлоо тууралуу
эл аралык нормаларга толугу менен ылайык өттү жана мамлекеттин демократиялык
шайлоо өткөзүү боюнча өзүнүн Эл аралык милдеттемелерин сактаганын, шайлоо про
цессине катышуучулардын баардыгынын шайлоо укуктары камсыз кылынганын тас
тыктайт. Кээ бир техникалык кемчиликтер болгону менен алардын бүткүл добуш берүү
процессине таасири тийген жок.

ТҮРК ТИЛДҮҮ ӨЛКӨЛӨРДҮН ПАРЛАМЕНТТИК
АССАМБЛЕЯСЫНЫН (ТҮРКПА) ЭЛ АРАЛЫК
БАЙКООЧУЛАР МИССИЯСЫ
Түркия Республикасындагы парламенттик шайлоосу – 7-июнь, 2015 ж.

МААЛЫМДАМА
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА) эл аралык
байкоочулар миссиясы Түркияда 2015-жылдын 7-июнунда өткөн парламенттик
шайлоосуна кыска кыска мөөнөттүк байкоо жүргүздү. Миссия курамына Азербайжан,
Казакстан жане Кыргыз Республикасынан келген парламент депутаттары менен ТүркПА
нын катшылыгынын кызматкерлери кирди.
Түркиядагы парламенттик шайлоону, өлкө Конституциясы, Шайлоо жана шайлоочу
ларды тиркөө тууралуу негизги эрежелер боюнча мыйзам, Парламенттик шайлоо
тууралуу мыйзам, Саясий партиялар тууралуу мыйзам, Жогорку шайлоо кеңешинин
эрежелери менен чечимдери иреттейт. Тийиштүү мыйзамдык нормалар, ошондой эле
2007-жылдын 21-октябрында кабыл алынган Түркия Улуу Улуттук Жыйынын шайлоо
тууралуу конституциялык мыйзамды да камтыйт.
Кыска мөөнөттүк иш сапардын жүрүшүндө Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин депутаты Низами Джафаров баштаган ТүркПАнын эл аралык байкоочу
лар миссиясы Түркиянын Жогорку шайлоо кеңешинин Төрагасы Саади Гүвен, Конститу
циялык соттун Төрагасы Зүхтү Арслан, Улуу Улуттук Жыйындын Адилеттик комиссиясы
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нын жетекчиси Хаккы Көйлү, Тышкы иштер министринин орун басары Нажы Кору жана
башкалар менен жолугушуп, маектешти. Жолугушуулар алкагында Түркиянын расмий
өкүлдөрү шайлоого даярдануунун жүрүшү жөнүндө жана аны ойдогудай, эл аралык стан
дарттарга шайкеш өткөзүү үчүн көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берди. Жо
горку шайлоо кеңешинин маалыматына жараша, өлкө ичинде 53 миллион шайлоочу, өл
кө сыртында 2.8 миллион шайлоочу тизмеге кирип, 74 миллион добуш берүү бюллетени
басылып чыгарылган. Өлкө сыртындагы шайлоо 54 чет мамлекетте өтүп, май айынын
8нен 31не чейин созулган. Ошондой эле чет өлкөлөрдө 7-июнга чейин добуш бере алуу
үчүн чек ара бекеттеринде 33 пункт ачылган экен.
ТүркПАнын байкоочуларынын пикирине ылайык, Түркияда жылдар бою калып
ташкан демократиялык салттары бар, андыктан, шайлоолор ардайым эркин, ачык жа
на айкын өтүп келет. Шайлоонун техникалык жана процедуралык жактары салабат
туу уюштурулган, атап айтканда, шайлоо убагын тактоо, шайлоочуларды тиркөө жана
шайлоону өткөзүүчү төмөнкү расмий орундардын мүчөлөрү үчүн материалдарын
даярдоо сыяктуу бирнече чаралар колго алынган.  
Жогорку шайлоо кеңеши байкоочуларга шайлоого катышуу үчүн 20 саясий пар
тиядан 9861 кандидат менен 165 көз карандысыз кандидаттын тиркелгени тууралуу
кабарлады. Массалык маалымат каражаттары шайлоо капманиясы тууралуу толук
маалымат таратты жана ТүркПАнын байкоочулары медиа корпорациялар менен ком
мерциялык кабар таратуучулар бейтараптык, чынчылдык жана тактык принциптерине
кыйышпас болгонун белгиледи. Шайлоо кампаниясынын акыркы жети күнүндө саясий
партияларга коомдук радиотелеканалдар эфиринен тең убакыт бөлүндү. Кандидаттар
үчүн ММК аркылуу үгүттөөгө жана Түркиянын бардык туштарында митингтерди өткө
зүүгө тең шарттар берилди.
ТүркПА миссиясынын добуш берүү процессин толугу менен байкоого мүмкүндүгү
болду. Шайлоо күнү добуш берүү аймактары таңкы саат 8-ден кечки 5-ке чейин ачык
болду. Байкоочулар миссиясынын мүчөлөрү Анкара шаарынын Чанкая жана Гөлбашы
аттуу райондорунда жайгашкан 50гө жакын добуш берүү аймагында болду. Байкоочу
лар добуш берүү процессине күбө болуп, шайлоочулар менен, саяси партиялардын
өкүлдөрү менен жана шайлоо аймагынын расмий өкүлдөрү менен маектешти. ТүркПА
байкоочулары, Чанкая районунда жайгашкан шайлоо аймагынын бириндеги добуш
саноонуу байкады.
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Жогорку шайлоо кеңешенин алдын ала маалыматына жараша, добуш берүүчүлөр
дүн 87% шайлоого катышкан, саясий партиялардын ичинде АК партиясы (Адилет жана
өнүгүү партиясы) 40.7%, ЖХП (Республикалык калк партиясы) 25%, МХП (Улуттук аракет
партиясы) 16.36%, ХДП (Калктардын демократиялык партиясы) 13.11% добуш топтогон.
Түркиядагы шайлоону эл аралык деңгээлде байкоо үчүн бардык укуктук жана логис
тикалык шарттар жасалган. Байкоочу миссия өз жумушунда Бириккен Улуттар Уюму 2005жылы кабыл алган Эл аралык байкоочулардын кызматтык кодекси, Европа Кеңешинин
Венеция комиссиясы кабыл алган сунуштартарда жана башка эл аралык укуктук акттарда
бекитилген объективдүүлүк, ачыктык, айкындык жана калыстык негиздерине таянат.
Миссия эч кандай олуттуу мыйзам нормаларын бузууну же мыйзамдан четке чы
гууну байкабады, шайлоо процедурасы Түркиянын улуттук мыйзамы менен эл аралын
нормаларга шайкеш аткарылды. Кээбир техникалык кемчиликтер болгону менен, алар
дын бүткүл шайлоо процессине эч бир таасири тийген жок.
ТүркПАнын эл аралык байкоочулар миссиясы Түркия Республикасында өткөн пар
ламенттик шайлоо Түркиянын улуттук мыйзамдарына жана эл аралык демократиялык
стандарттарга шайкеш өттү деген натыйжага келди.

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы
(ТүркПА) эл аралык байкоочулар миссиясынын
2015-жылдын 4-октябрында өткөн Жогорку Кеӊештин
депутаттарын шайлоо жыйынтыктары боюнча
МААЛЫМДАМАСЫ
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА)  эл аралык байкоочу
лар миссиясы Кыргыз Республикасында 2015-жылдын 4- октябрында өткөн парламент
тик шаайлоосун кыска мөөнөттө байкады. Миссия курамына Азербайжан, Казакстан жана
Түркиянын парламент депутаттары менен ТүркПА катчылыгынын кызматкерлери кирди.
Парламенттик шайлоо, Конституция, Президенттик жана Парламенттик шайлоолор
тууралуу мыйзам, Саясий партиялар тууралуу мыйзам жана Кыргыз Республикасынын
Президентинин буйругу менен иреттелген. Аны менен катар, укуктук база Борбордук
шайлоо комиссиясынын эрежелери менен чечимдерин камтыды.
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Иш сапардын жүрүшүндө Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин де
путаты Н.Жафаров төрагалык кылган ТүркПА байкоочу тобу Борбордук шайлоо комис
сиясынын, Кыргыз Республикасынын Тышкы  иштер министрлигинин жекечиликтери
жана СДПК, Ата Мекен, Бир Бол, Республика Ата-Журт сыяктуу талапкер партиялар
дын өкүлдүрү менен жолугушту. Аталган жолугушуулардын жүрүшүндө байкоочуларга
парламенттик шаайлоого дайындык тууралуу көрүлгөн чаралар тууралуу жан-жактуу
маалымат берилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына жараша, белги
ленген шайлоого 2 миллион 761 миӊ 261 шайлоочу катталып, 3 миллион чамасында
добуш берүү бюллетени басылып чыгарылган. Чет өлкөлөрдө добуш берүүнү өткөзүү
үчүн 26 өлкөдө 36 шайлоо участкалары уюштурулган.
Шайлоонун техникалык жана процедуралык тараптары жакшы уюштурулган, атап
айтканда, шайлоо календарын кабыл алуу, шайлоочуларды каттоо жана шайлоону
өткөзүүчү жер жерлердеги расмий кызматтардын мүчөлөрү үчүн окуу материалдарын
даярдоо сыяктуу бир нече чаралар колго алынган.
Белгиленген шайлоолор 2011-жылы кабыл алынган «Шайлоо комиссиялары жана
шайлоо менен референдум өткөзүү» тууралуу мыйзам алдында өткөрүлгөн биринчи
парламенттик шайлоо болууда. 2015-жылы кабыл алынган белгиленген мыйзамдын
толуктоолору добуш берүүчүнү биометриялык маалыматы боюнча таануу жана бю
летендердин сканерлерин колдонууну киргизген. Биринчи жолу бул технологиялар
колдонулуп добуш берүү аймактарында автоматтык түрдө санап добуштар саналды.
Бирок ага карабастан шайлоонун расмий жыйынтыктары кол менен саноого негиздел
ди. Шайлоочулар тизмеси калктын бирдиктүү реестринде негизделген жана катталган
жарандардын биометрикалык маалыматтарын камтыган.
Борбордук шайлоо комиссиясы байкоочуларга шайлоого катышуу үчүн 14 саясий
партия катталганы тууралуу маалымдады. Массалык маалымат каражаттары шайлоо
алдындагы кампания тууралуу кенен кабар берип жатканын жана ТүркПА байкоочу
лары медиа корпорациялар менен коммерциялык кабар таратуучулар бейтараптык,
чынчылдык жана тыкандык принциптерине ылайык болгонун белгилейт. Шайлоо кам
паниясынын жүрүршүндө саясий партияларга коомдук радио-теле каналдар эфиринен
теӊ убакыт бөлүндү. Кандидаттар үчүн ММК аркылуу үгүттөө жүргүзүүгө жана Кыргыз
Республикасынын бардык аймагында тоскоолсуз жолугушууларды өткөзүүгө тең жаг
дайлар жасалды.
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Шайлоо күнү добуш берүү участкалары саат 8.00 - 20.00 чейин ачык болду. Бор
бордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, добуш берүүчүлөрдүн 60
% шайлоого катышкан. Байкоочулар миссиясынын мүчөлөрү Бишкек шаарындагы 11
шайлоо участкаларында болду. Байкоочулар добуш берүү процессине күбө болуп,
шайлоочулар, саясий партиялардын өкөлдүрү жана шайлоо участкаларынын расмий
өкөлдурү менен маектешти. Миссия шайлоо жүрүшүндө жаӊы технологияларды кол
донуу жана биометрикалык маалыматты жыйыноону бекем колдоду.
Бул шайлоонун өзгөчө маанилүүлүгү жаңы технологиялардын колдонулушу 21кылымдын эффекттери шайлоо процессинде көрсөтүлгөндүгү болду. Бул шайлоодогу
Кыргыз Республикасынын биометрикалык каттоо тажрыйбасы дүйнөдөгү бардык өл
көлөргө пайдасын келтирерлик болду.
2015-жылдын 4-октябрынын кечинде БШКнын алдын ала берген маалыматына
жараша партиялар төмөнкүдөй добуш алды:
Ата-Мекен

- 7,73

Бир Бол

- 8,42

Ар-Намыс

- 0,79

Өнүгүү-Прогресс

- 9,28

Азаттык

- 0,34

Республика-Ата Журт

- 20,14

Аалам

- 0,40

СДПК

- 27,50

Бүтүн Кыргызстан Эмгек

- 6,12

Замандаш

- 2,76

Улуу Кыргызстан

- 1,50

Мекен Ынтымагы

- 0,79

Кыргызстан

- 12,82

Кыргызстан элинин конгресси

- 0,60

Кыргыз Республикасында шайлоону эл аралык деңгээлде байкоо үчүн бардык
укуктук жана уюштуруу, техникалык шарттар кам көрүлгөн. Байкоочу миссия өз ишин
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де Бириккен Улуттар Уюму 2005-жылы кабыл алган эл аралык байкоочулардын кызмат
тык кодексинде, Европа Кеңешинин Венеция комиссиясы кабыл алган сунуштамаларда
жана башка эл аралык укуктук иш кагаздарда бекитилген объективдүүлүк, ачыктык,  
жана кийлигишпезсиздик принциптерине таянат.
Миссия кандай бир одоно мыйзам нормаларын бузууну же болбосо анын чеги
нен чыгууну байкаган жок, шайлоо процедурасы Кыргыз Республикасынын улуттук
мыйзамдары менен эл аралык нормаларга шайкеш өткөзүлдү. Кээ бир техникалык
кемчиликтер болгону менен алардын бүткүл добуш берүү процессине таасири тийген
жок.
ТүркПА эл аралык байкоочулар миссиясы Кыргыз Республикасында өткөн парла
менттик шайлоо Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарына жана эл аралык де
мократиялык стандарттарга шайкеш өттү деген жыйынтыкка келди.

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы
(ТүркПА) эл аралык байкоочулар миссиясынын
2015-жылдын 1-ноябрында өткөн Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарын
шайлоонун жыйынтыктары боюнча
МААЛЫМДАМАСЫ
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн   парламенттик ассамблеясынын (ТүркПА)   эл аралык
байкоочулар миссиясы Кыргыз Республикасында 2015-жылдын 1-ноябрында өткөн
парламенттик шаайлоону кыска мөөнөттө байкады. Миссия курамына Кыргыз Респуб
ликасы, Казакстан жана Түркиянын парламент депутаттары менен ТүркПА катчылыгы
нын кызматкерлери кирди.
Парламенттик шайлоо, Конституция жана шайлоо кодекси менен иреттелген. Аны
менен катар, укуктук база Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежелери, Кылмыш ко
декси, саясий партиялар тууралуу мыйзам, эркин жыйын тууралуу мыйзам менен че
чимдерин камтыды. Азербайжан демократиялык шайлоо өткөзүү боюнча башкы эл
аралык жана регионалдык инструменнтерге мүчө.
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Иш сапардын жүрүшүндө Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажлисинин
депутаты С.Канаев төрагалык кылган ТүркПА байкоочу тобу Борбордук шайлоо комиссиясы
нын, Тышкы иштер министрлигинин жеткечиликтери жана башкалар менен жолугушту.
Аталган жолугушуулардын жүрүшүндө байкоочуларга парламенттик шаайлоого дайындык
тууралуу көрүлгөн чаралар тууралуу жан-жактуу маалымат берилди. Борбордук шайлоо ко
миссиясынын маалыматына жараша, белгиленген шайлоого 5.1 жаран катталган
Борбордук шайлоо комиссиясы байкоочуларга шайлоого катышуу үчүн 768 канди
дат алардын ичинен 331 саясий партиялардын мүчөлөрү экенин  маалымдады. Масса
лык маалымат каражаттары шайлоо алдындагы кампания тууралуу кенен кабар берип
жатканын жана ТүркПА байкоочулары медиа корпорациялар менен коммерциялык
кабар таратуучулар бейтараптык, чынчылдык жана тыкандык принциптерине ылайык
болгонун белгилейт. Шайлоо кампаниясынын жүрүршүндө саясий партияларга жана
кандидаттарга коомдук радио-теле каналдар эфиринен теӊ убакыт бөлүндү. Кандидат
тар үчүн ММК аркылуу үгүттөө жүргүзүүгө жана өлкөнүн бардык аймактарында тос
коолсуз жолугушууларды өткүзүүгө тең жагдайлар жасалды.
Парламенттик шайлоолор үч денгээлдик структура менен өткөзүлөт. Алар БШК,
125 аймактык шайлоо комиссиялары жана 5380 участкалык комиссиялардан турат. Ай
рым участкалык комиссиялар Тоолуу Карабахтын басып алынган аймактарынан келген
качкындардын добуш берүүсүн жеңилдетүүгө өлкөнүн ар тарабында иштеди.
Шайлоонун техникалык жана процедуралык тараптары жакшы уюштурулган, атап
айтканда, шайлоо календарын кабыл алуу, шайлоочуларды каттоо жана шайлоону өт
күзүүчү жер жерлердеги расмий кызматтардын мүчөлүрү үчүн окуу материалдарын
даярдоо сыяктуу бир нече чаралар колго алынган.
ТүркПА миссиясынын добуш берүүнү анын бардык убакытында байкоого мүмкүн
дүгү болду. Шайлоо күнү добуш берүү участкалары саат 8.00-20.00 чейин ачык болду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, добуш берүүчүлөрдүн
55,7 % шайлоого катышкан. Байкоочулар миссиясынын мүчөлөрү Баку  шаарындагы
10 шайлоо участкаларында болду. Байкоочулар добуш берүү процесине күбө болуп,
шайлоочулар, кандидаттардын өкөлдүрү жана шайлоо участкаларынын расмий өкүл
дөрү менен маектешти.
Азербайжан Республикасында шайлоону эл аралык деңгээлде байкоо үчүн бар
дык укуктук жана уюштуруу-техникалык шарттар кам көрүлгөн. Байкоочу миссия өз
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ишинде Бириккен Улуттар Уюму 2005-жылы кабыл алган эл аралык байкоочулардын
кызматтык кодексинде, Европа Кеңешинин Венеция комиссиясы кабыл алган сунуш
тамаларда жана башка эл аралык укуктук иш кагаздарда бекитилген объективдүүлүк,
ачыктык,  жана кийлигишпезсиздик принциптерине таянат.
Миссия кандай бир одоно мыйзам нормаларын бузууну же болбосо анын чеги
нен чыгууну байкаган жок, шайлоо процедурасы Кыргыз Республикасынын улуттук
мыйзамдары менен эл аралык нормаларга шайкеш өткөзүлдү. Кээ бир техникалык
кемчиликтер болгону менен алардын бүткүл добуш берүү процессине таасири тийген
жок.
ТүркПА эл аралык байкоочулар миссиясы Азербайжан Республикасында өткөн
парламенттик шайлоо улуттук мыйзамдарына жана эл аралык демократиялык стан
дарттарга шайкеш өттү деген жыйынтыкка келди.
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Комиссия жетекчилери
менен орунбасарларын шайлоо

Ассамблеянын 6-пленардык сессиясынын чечими менен Кыргыз Республикасы
нын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шер-Нияз ТүркПАнын Социалдык, маданий
жана гуманитардык комиссиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан
бек Жумабеков ТүркПАнын Экономикалык кызматташтык комиссиясынын төрагасы
нын орунбасары жана Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Жыйынынын депутаты
Фейзуллах Кыйыклык ТүркПАнын Айлана чөйрө жана табигый ресурстар комиссиясы
нын төрагасынын орун басары болуп шайланды.
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БӨЛҮМ

• Эгемендүүлүктүн25жылдыгы
• Комиссиялардыниши
• Шайлоожанареферендумдардыбайкоо
• Иш-чаралар
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ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН 25 ЖЫЛДЫГЫ
Анкарадагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн
эгемендүүлүгүнө арналган жыйын

Эгемендүүлүгүнө 25 жыл толгон түрк мамлекеттери» аттуу эл аралык симпозиум
6-октябрда Анкара шаарында өз ишин баштады. Иш чараны Ахмет Яссави атында
гы эл аралык казак-түрк университети Түркиянын тийиштүү мамлекеттик агенттиктери
менен жана Түрк кеңеши, ТүркПА, Түрк академиясы сыяктуу түрк кызматташтыгынын
институттары менен биргелешип уюштурган. Ахмет Яссави атындагы эл аралык казактүрк университетинин Көзөмөлдүк кеңешинин төрагасы Муса Йылдыз куттуктоо сөзү
менен симпозиумду ачты.
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«Түрк тилдүү өлкөлөр менен Түр
киянын дипломатиялык перспективалары»
аттуу сессиянын жүрүшүндө Азербайжан
дын Элчиси Фаик Багиров, Казакстандын
Элчиси Жансеит Туймебаев, Кыргыз Рес
публикасынын Элчиси Ибрагим Жуну
сов, Өзбекстандын Элчиси Улфат Кадыров
жанаТүркмөнстандын

Элчиси

Ишенкул

Аманлиев өз өлкөлөрүнүн Түркия менен
25 жыл арасында болгон карым катнашта
ры боюнча кеңири маалымат беришти.
Яссави коому симпозимдун алкагын
да концерт уюштурду.
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«ТүркПА өлкөлөрү соңку 25 жылда» аттуу
конференция Бакы шаарында өттү

2016-жылдын 24-ноябрында Баку шаарында ТүркПАнын мүчө өлкөлөрү арасын
дагы кызмтатташтыктын 25 жылдыгына арналган «ТүркПА өлкөлөрү соңку 25 жылда»
аттуу конференция уюштурулду. Белгиленген иш-чарада катышуучулар кызматташтык
тын курулушу, жетишкендиктери жана келечектеги перспективалар тууралуу кеңири
маалымат беришти.
Айрыкча, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Музаффар Иса
ков глобализация процесстеринин алкагында түрк өлкөлөрү арасындагы кызматташ
тыкты жаңы деңгээлге чыгаруу муктаждыгын жана ТүркПА бул иш-аракеттерди интсти
тутциалаштырууда маанилүү ролго ээ экендигин белгиледи.
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Кыргыз

Республикасынын

Азербайжан Республикасында
гы Атайын жана Ыйгарым укук
туу Элчиси Айжигит Буранов өз
сөзүндө Кыргыз Республикасы
жана Азербайжан арасындагы
кызматташтыктын

жыл

өткөн

сайын бекемделип баратканын
белгилеп, өнөктөштүктүн дагы
да чоң потенциалы бар экенди
гине көңүл бурду.
Белгиленген конференцияда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин де
путаты Музаффар Исаков, Кыргыз Республикасынын Азербайжан Республикасындагы
Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Айжигит Буранов, Азербайжан Милли Меж
лисинин депутаттары Садагат Валиева, Низами Жафаров, Казакстан Республикасы
нын Парламентинин Мажлисинин депутаты Алия Сапарова, Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынынын депутаты Фейзуллах Кыйыклык, Казакстан Республикасынын Атайын жа
на Ыйгарым укуктуу Элчиси Бейбит Исабаев, Түркия Республикасынын Атайын жана
Ыйгарым укуктуу Элчиси Эркан Өзорал жана Түрк дүйнөсүнүн кызматташтык уюмда
рынын өкүлдүрү катышып Милли Межлистин депутаты Ахлиман Амирасланов төрага
лык кылды.
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МАКАЛАЛАР
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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logisticshubshasbecomerealityandmadethecountrycentraltoboththeEast-Westand
North-Southtransportcorridors.TheBakuInternationalSeaPort,commissionedin2014,
themoderninternationalairwaysystem,theBaku-Tbilisi-Karsrailway,tobeoperational
intheforeseeablefuture,anddevelopmentofBaku-Aktauferrylinehasattainednewcontentsintransportsector,likeSilkrailroad,Silkmarineroad,Silkenergyroad,Silkfiberopticroad,SilkRoadofcultures,etc.
OntributionofAzerbaijantothedevelopmentofrelationshipsamongfraternalTurkic
countrieshasbeenimmense.Azerbaijan’svaluablecomprehensivesupportinthisregard
hasgivenimpetustoinstitutionalizationofrapidlygrowingcooperationbetweennations
that have common roots. Recently in Baku the Turkic Culture and Heritage Foundation
wasestablishedontheinitiativeofPresidentIlhamAliyevwithaviewtopromoteTurkic
culture,artandhistoricalvaluesintheworld.
ItisnotbycoincidencethatTurkPASecretariat,whichstarteditsactivitiesin2010,is
locatedinBaku.ThefirstTurkic-speakingrepublicinhistory,theAzerbaijanDemocratic
Republic,wasbornherein1918.Albeitshort-lived,theADRhasleftalastinglegacyinthe
Turkicworld.
Whiletalkingoftheachievementsofthecountryinthelasttwentyfiveyearsitisdiffi
cult
tobypassthethornyNagorno-Karabakhconflict.TheParliamentaryAssemblyoftheTurkicspeakingCountries(TurkPA)hasalwayscalledforthepeacefulresolutionofthisprotracted
conflict,whilerespectingtheterritorialintegrityandsovereigntyoftheRepublicofAzerbaijanwithinitsinternationallyrecognisedborders.Resolutionoftheconflictopensprospects
foralong-termstability,prosperityandcloseinteractionofallthecountriesintheregion.
LatestachievementsoftheRepublicofAzerbaijanhavebeenpossible,apartfrombalanced,predictableandsoundpoliciesofthegovernment,duetothededicationandcommitmentofthepeopleofAzerbaijantothecauseofmakingtheirmotherlandaprosperous
modernstatewithvibranteconomy.Thecountryhassofarhugelyinvestedintothescience,educationandupbringingoftheyouthandthereisnodoubtthatadvancedscientific
andtechnologicalpotentialaswellasskilledhumanresourceswillensurebrighthorizons
forAzerbaijanthatislocatedatthemeetingpointofculturesandcivilisations.
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MƏDƏNİYYƏTLƏRİN QOVŞAĞINDA
Bu il dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünü qeyd
edən müasirAzərbaycan Respublikası həm dünya miqyasında, həm də türkdilli ölkələr arasında xüsusi yeri olan
nüfuzlu və inkişaf etmiş dövlətdir. Qədim və zəngin tari-

JANDOS ASANOV,
TÜRKPA-nın
BAŞ KATİBİ

xəmalikolanAzərbaycanəsrlərboyuncamədəniyyətlərin
vəsivilizasiyalarınkəsişmənöqtəsindəyerləşib.BütünbunlarAzərbaycanmədəniyyətinin
təşəkkülündə,tolerantlığınformalaşmasında,xalqınanadilininənyüksəkelmivəbədiifikirləriifadəetməkimkanlarınıngenişlənməsindəmühümroloynayıb.
Ölkənintarixikeçmişikeşməkeşlidir.Lakinmüxtəlifictimai-siyasi-iqtisadiformasiyalardamüxtəlifnövlüdövlətçilikənənələrinəmalikolmuşAzərbaycanxalqıhərzamanözünün
milliruhunuqorumuş,azadlıqvəmüstəqillikideallarınasadiqqalmışdır.Azərbaycanözzəngintarixivəmədəniirsiniqoruyubsaxlayaraqyüksəksəviyyədəbəşəridəyərləritəminedən
müasirTürkdilli,eləcədəmultikulturalizmvətolerantlığınhökmsürdüyübirməmləkətdir.
Müstəqilliyininbərpasındanötən25ildəDağlıqQarabağmünaqişəsiölkədəçaxnaşma yaradaraq dəhşətli insan faciəsinə yol açmışdır, lakin buna baxmayaraqAzərbaycan
bütünsahələrdəböyükuğurlarqazandı,xalqınrifahhalıyaxşılaşdı,ölkəninsosial-iqtisadi
inkişafındaböyüknailiyyətlərəldəolundu.
Azərbaycanınnailiyyətlərinisaymaqlaqurtarmaz.Ölkədəgedənabadlıqvəquruculuqişləriyalnızpaytaxtıdeyil,bölgələridəəhatəedir.Həminbölgələrdənbiridəölkənin
şimal-qərbindəyerləşən,vaxtiləŞəkixanlığınınmərkəziolmuşŞəkirayonudur.Şəkidəqorunub saxlanan Xan sarayı, Karvansaray və digər tarixi abidələr bu şəhərin qədim memarlığını,sənətkarlıqnümunələrinimüasirnəsillərəmöhtəşəmşəkildətəqdimedir.Gözəl
təbiəti,dadlı-ləzzətlimətbəxiiləturistləricəlbedənŞəkibuil,yəni2016-cıildəTürkdünyasınınmədənipaytaxtıelanolunmuşdur.
XəzərinincisisayılanBakıgündən-günəgözəlləşir.Şərq-Qərbmemarlığınınvəhdətini
əksetdirənbuşəhərözgözəlliyivəəzəmətlimüasirtikililəriilədünyanınistənilənpaytaxt
şəhəriilərəqabətaparmağaqadirdir.Bakınınmemarlıqsimasıözkeçmişinivəmilliornamentləriniqayğıkeşlikləqoruyaraqəncəsarətlilayihələrireallaşdırmaqlagələcəyədoğru
addımlayır.
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HazırdabeynəlxalqictimaiyyətAzərbaycanıözinkişafındabirçoxnailiyyətlərəimza
atanetibarlitərəfdaşkimitanıyır.Ölkəhəmdənüfuzlubeynəlxalqtədbirlərəvəidmanyarışlarınaevsahibliyiedir.2016-cıilinaprelayının25-dən27-dəkBirləşmişMillətlərTəşkilatınınSivilizasiyalarAlyansının7-ciQlobalForumununBakıdakeçirilməsifaktıdünyanın
buölkəyəetimadvəehtiramınınparlaqsübutudur.BuhadisəməhzPrezidentİlhamƏliyevinbuilinAzərbaycandamultikulturalizmilielanetdiyibirzamandabaştutdu.
Müstəqilliyininnailiyyətlərisırasındabirmühümhadisənidəqeydetməyivacibbilirəm.2015-ciildəBakıdaçoxyüksəksəviyyədə,incəzövqləvəmükəmməlşəkildətəşkil
edilmişBirinciAvropaOyunlarıdünyamiqyasındaqarşılıqlıanlaşmavəehtiramdəyərlərinintəbliğiistiqamətindəböyüktöhfəverdi,idmansahəsindəolduqcamöhtəşəmvəmədənihadisəoldu.HəminidmanyarışlarıortaqtürkirsininbirhissəsiolanzənginAzərbaycan
mədəniyyətinintamçalarlarıilətəqdimedilməsinəböyükimkanyaratdı.
Digər mədəniyyətlər və dinlərə ehtiram, tolerantlıq türkdilli xalqlar arasında dərin
köklərə malik dəyərdir. Bu xalqlar geniş coğrafi ərazidə məskunlaşaraq müxtəlif dinlərinbirsıraqollarıdadaxilolmaqlaislam,xristianlıq,iudaizm,buddizm,şamanizməetiqadedirlər.Türkdillixalqlarınmədəniyyətləricoğrafiməskunlaşmavədigəricmalarlasıx
qarşılıqlıəlaqələrbaxımındanmüxtəlifliktəşkiledir,həmçininonlarınxaricigörünüşüdə
müxtəlifinsanirqlərinəməxsusxüsusiyyətləriözündəbirləşdirir.
Məlumdurki,hərbirvətəndaşınvəailəninrifahıvəfiravanlığıhökumətüçünprioritetməsələdir.Azərbaycandadövlətölkəninərzaqtəhlükəsizliyisahəsindəstratejiməqsədlərinənailolmuşdurki,budaiqtisadiyyatınşaxələndirilməsisahəsindəmüsbətnəticələr
vermişdir.Yerliistehsalmallarınındaimartankəmiyyətvəkeyfiyyətidediklərimizəbariz
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.

ЖЫЛДЫК БЮЛЛЕТЕНЬ | 2016 107

TURKPA

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Парламенттик 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 бардык

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
бардык катталган мамлекеттик эмес уюмдардын саны 15 миңден ашты.
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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, бардык 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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ğuzamantartışmalıdır.Ancak,Avrasyatarihininson30yılınıNazarbayev’sizdüşünmekdahi
mümkündeğildir...
Çokçeşitlialanlardavefarklıyelpazelerdedışilişkilerinigeliştirmeyeözelönematfeden
Kazakistan,soyunasahipçıkmışveaynısoydangelenTürkmilletleriyleilişkilerinigüçlendirmeyidegözardıetmemiştir.“Yediasırgeçmişinibilmeyenuluscahildir”diyenbilgeKazak
atasözünüaklınaiyiceyerleştirengençdevlet,tarihsahnesindekibugünküyerinianlamakiçin
geçmiştekieksikliklerinitamamlamakgerektiğiniidraketmiştir.
MevcutTürkİşbirliğikurumlarıdoğrudanBaşkanNazarbayev’ininsiyatifiylekurulmuştur.Türkdilikonuşanuluslararasındaişbirliğiyapılacakkonularçokgeniştir.
Örnekvermekgerekirse,1992yılındaHocaAhmetYeseviKazak-TürkÜniversitesikurulmuştur.SözkonusuÜniversite,TürkDevletleriarasındauluslararasıdenkliğesahipilkvetek
eğitimkurumudur.
1993yılındaise,UluslararasıTürkKültürüTeşkilatı(TürkSOY)kurularak,Türkdilinde
konuşanuluslarvetopluluklarınmedenimirasıvebaşarılarınındünyayatanıtılmasınavegelişerekdahadayaygınlaşmasınaolumlukatkılardabulunmuştur.
Sonyıllarda,ülkelerimizarasındakimedeniveinsaniilişkilerkaydadeğerbaşarılaraimza
atmıştır;Türkiye’ninortaveyükseklisanseğitiminiverenkurumlarıKazakistan’davebaşka
ülkelerdedeaçılmışveayrıca,ülkelerarasıbilgipaylaşımsürecidahadagelişmiştir.Bugünise,
öğrencilerinbirTürkdevletindenbirdiğerinegeçerekeğitimalmalarıiçinbirçokimkanyaratılmışvaziyettedir.
Türkdilindekonuşanülkelerarasındaçeşitlialanlardakiilişkilerinkaydadeğergelişmelereimzaatmasınımüteakip,sözkonusubaşarılarınsürdürülebilirhalegetirilipülkelerarasında
meydana gelebilecek çeşitli meselelerin çözümlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi için bellibaşlıkurumlaraihtiyaçduyulmuştur.Buçerçevede,2008yılındaTürkDiliKonuşanÜlkeler
ParlamenterAsamblesi(TürkPA),2009yılındaiseTürkDilindeKonuşanÜlkelerİşbirliğiKonseyi(TürkKonseyi)kurulmuşve2010yılındaUluslararasıTürkAkademisinintemeliAstana
kentindeatılmıştır.
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TürkPA’nın temel amacı, söz konusuAsamble’ye üye ülkeler arasında gelişmekte olan
ilişkilerinhukukialtyapısınıhazırlamak,ayrıcaçeşitlialanlardakiilişkileredoğrudankatkısağlamaktır.Tekkelimeyleifadeetmekgerekirse,TürkPA,TürkdünyasınınMeclisselboyutudur.
TürkiyeveKazakistanarasındakikardeşçeilişkilerindahadagüçlenmesineülkelerimiz
arasındakiileriseviyedekikarşılıklısaygıilhamvermektedir.
RecepTayyipErdoğanTürkiyeCumhuriyetiCumhurbaşkanıolarak2015Nisanayında
Kazakistan’agerçekleştirdiğiilkresmiziyaretikapsamında,Astana’dansonraTürkistan’ıziyaretetmiştir.NursultanNazarbayevileRecepTayyipErdoğanTürkistan’ıziyaretederekatalarımızınruhunasaygılarınısunmuşlardır.Akabinde,ikiülkeliderlerikadimTürkistankentinde
inşaedilen2000kişilikyenicamininaçılışınakatılmışlardır.
Türkistan’da yaptığı konuşma sırasında Cunhurbaşkanı Erdoğan aşağıdakileri ifade etmiştir:“KazaklarveTürklerkardeşhalklardır.Bundan20yılönce,yenidevletlerkurularak
Sovyetler Birliğin’den ayrıldığında birçok ülke bu müslüman ülkelerin geleceğinin karanlık
olacağınıdüşünmüşlerdir.AncakKazakistangibiülkelerdünyadakisaygınülkelerarasında
kendiyerlerinialmışlardır.Ben,buduruma,kardeşülkeolaraktümkalbimleseviniyorum.Bizler,TürkDevletleriolarak,durumneolursaolsunbirbirimiziniyiliğinitemenniederekbirlik
olmakdurumundayız”.
Kardeşinkıymetikaragündeanlaşılır.Türkiye’dedemokrasiyoluylaseçilenHükümeti
düşürmekisteyenkanlıdarbegirişimindensonra,BaşkanNazarbayev,Türkiyeyiziyareteden
ilkDevletBaşkanıolmuşvedestekleriniifadeetmiştir.Kazakistan’ınTürkiyeileolansamimi
dostluğuveTürkdilinikonuşandevletlerarasındakiilişkileringüçlendirilmesiiçingösterdiği
katkılarındandolayıCumhurbaşkanıErdoğan,NursultanNazabayev’iTürkdünyasınınaksakalıolaraknitelendirmiştir.
ÇeyrekasıriçerisindeKazakistan,devletolarakgüçlenmiş,tümdünaycatanınanbirdevletolmuşveitibarıdahadayükselmiştir.Enönemlisi,ülkesiniseven,çağdaşbilimveilimle
ilgilenenyenibirnesilyetiştirmiştir.Tümbunlardandolayı,Kazakistan’ıngeleceğininparlak
olacağınainancımtamdır.

Çok yaşa nur ışıklı ülke!
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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)дүниегекелді,ал2010жылыХалықаралықтүркіакадемиясыАстанақаласында
шаңырақкөтерді.
Түркітілдес елдер парламентік ассамблеясының (ТүркПА) негізгі мақсаты - осы
ұйымғакіретінелдерарасындағыөсетүсіпотырғанбайланыстарғазаңнамалықнегіз
жасау,сондай-ақəрсаладағықатынастардыңдамуынатікелейықпалету.Яғни,бірсөзбенайтсақ,ТүркПАтүркідүниесініңпарламенттікөлшемі.
ТүркияменҚазақстанарасындағыбауырласқарым-қатынастардыңоданəрібеки
түсуінеелдерімізарасындағыжоғарыдеңгейдегіөзарасыйластықдембереді.
2015 жылдың сəуір айында Реджеп Тайып Ердоған Түркия Президенті  ретінде
ҚазақстанғажасағаналғашқымемлекеттіксапарындаАстанағакелгенненсоң,Түркістанғааттанды.НұрсұлтанНазарбаевпенРеджепТайыпЕрдоғанТүркістандағыҚожа
АхметЯссауикесенесінебарып,бабаларрухынатағзыметті.Екіел
басшыларыбұдансоңкөнешаһардабойкөтерген2мыңорындықжаңамешіттіңашылусалтанатынақатысты.
Түркістанда Президент Ердоған былай деді: «Қазақпентүрікбауырласхалықтар.Осыданжиырмажыл
бұрын Совет империясының құрамынан мемлекеттер
бөлініп

шыққан кезде, көптеген елдер мұсылман мемлекеттердің

күніқараңболадыдегенпиғылдаболғанеді.Алайда,Қазақстансияқтымемлекеттер
əлемдегііргеліелдердіңқатарынақосылды.Менбұғанбауырласелретіндешынжүрегімненқуанамын.Біз,түркіхалықтары,қандайжағдайдадабір-біріміздіңтілеуімізді
тілеп,бірболуымызкерек».
Бауырқадірібасыңакүнтуғандабілінеді.Түркиядадемократияжолыменсайланған үкіметті тайдырмақ болған қанқұйлы мемлекеттік төңкеріс əрекетінен соң Президент Назарбаев шет мемлекеттер басшыларының ішінен бірінші болып Түркияға
келіп, қолдау көрсетті. Қазақстанның əрқашан Түркияға деген риясыз достығы жəне
детүркітілдеселдерарасындағыбайланыстардыңнығаюынақосқанүлесіүшінПрезидентЕрдоғанНұрсұлтанНазарбаевтытүркіəлемініңақсақалыдеді.
ШирекғасырішіндеҚазақстанмемлекетретінденығайды,төрткүлдүниегетанымалболды,беделіасқақтады.Еңбастысы,елінсүйген,қазіргізаманғыбілімменғылымға сусындаған жаңа ұрпақ пайда болды. Сондықтан да Қазақстанның болашағының
жарқынекенінекəмілсенемін.Жасай бер нұр шұғылалы ел!
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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!)zədələndi...Onagörədəiyirmibeşillikmüstəqilliyininçoxillərinintarixitəfəkkürün(və
təcrübənin)bərpasınahəsrolunması,millimütəşəkkilliyintəminedilməsinəayrılmasıheçdə
təsadüfideyildi.
QazaxElininmüstəqilliyininverdiyiikincidərs,heçşübhəsiz,Türkdünyasıiləbirvaxtlar
qırılmışəlaqələrinənyüksəksəviyyədəyenidənqurulmasıoldu.Türkiyə,Azərbaycan,Özbəkistan,Türkmənistan,QırğızıstankimiölkələrləQazaxElininyaratdığısəmimiqardaşlıqmünasibətləriistəriqtisadi,istərsiyasi,istərsədəmədənisahələrdəböyükperspektivlərəmalikdir.
QazaxElininmüstəqilliyininbanisi(vəqarantı)NursultanNazarbayevinneçəillərdirki,Türk
dünyasınınağsaqqalıolaraqqəbuledilməsi,birtərəfdən,böyükdövlətxadiminintarixişəxsiyyətiningöstəricisidirsə,digərtərəfdən,qazaxxalqınınmillidövlətçiliktəfəkkürününnəqədər
dərinqatlardangəldiyininnəticəsidir.
Vəodatəsadüfideyilki,türkləri–Türkdünyasınıbütünyönləriiləaraşdırıböyrənənən
böyük“beyinmərkəzi”–BeynəlxalqTürkAkademiyasıdaAstanadayaradılmışdır.Həmin
Akademiyadostumuz,böyükalimProf.Dr.KıdıraliDarxanınbaşçılığıiləqısamüddətdəxeyli
dəyərliişlərəimzaatmışdır.
QazaxElininmüstəqilliyininverdiyiüçüncüdərsölkəninümuməndünyadanailolduğu
beynəlxalqnüfuzdanibarətdir.Həmregionda,həmdəregiondankənardayürüdülənmükəmməl,əsaslandırılmış(vəsəmimi!)diplomatiksiyasəttransmilliqarşılıqlıetimad,birgəyaşayış
normalarınariayətörnəyidir.Və bugün paytaxtAstanada müxtəlif ölkələrə məxsus ekzotik
tikililəriseyretdikcəyalnızsözdəyox,birbaşaişdəəminolursanki,qazaxxalqı,QazaxEliöz
millimənliyiniqoruyubinkişafetdirməkləyanaşı,dünyaxalqları,ölkələriləçoxtərəfliəlaqələrəxüsusiönəmverir...Eləbirbeynəlxalqtəşkilattəsəvvüretməkmümkündeyil
ki,qazaxlarınqurduqlarıdövlətoradaoradatəmsilolunubözmənafeləriniardıcılolaraqmüdafiəetməsin,yaxuddünyabirliyinə,qlobalproqresə
töhfələriniverməsin.
QazaxElininmüstəqillikdərsləri,təbiiki,qazaxxalqı,onunyenilməz,
müdrik lideri prezident Nursultan Nazarbayev tərəfindən iyirmi beş ilin hər
birilindənümayişetdirilmişgüclü,enerjilitarixiiradəninməhsuludur.Vədövlət
başçısıbaşdaolmaqlaqazaxxalqınıbumöhtəşəmiradəyəgörəürəkdəntəbriketmək
üçünhərcürəsasvardır!..Mübarәk olsun!..
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тƏуелсІздІК тƏлİмІ
Əлемде, əсіресе, түркі дүниесінде «Еуразияның
жүрегі»саналатынҚазақелініңтəуелсіздіккеқолжеткізуіне
жиырмабесжылтолуда.
БұлжиырмабесжылдақазақхалқыЕлбасыНұрсұлтан
Назарбаевтыңжетекшілігімендаңқтыбіртарихижолмен
жүріп өтті; енді міне, Қазақ елінің тəуелсіздігінің ұзақ
ғұмырлыекендігінетиттейболсадашүбəжоқ.
Ең алдымен мемлекет өзінің бай экономикалық,
əлеуметтік, саяси жəне мəдени-рухани потенциалына
негізделген,өзінетиесілітұрлаулыдасенімдідамужолына
түсті.БұлбағыттыПрезидентНұрсұлтанНазарбаевөзінің

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

мəшһүр кітабында егжей-тегжейлі сипаттай келе, оны
бүткілдүниежүзіне«Қазақстанжолы»дептаныстырған.
Қазақ елінің дербестік тарихы азаттық жолына түскен əрбір халық, ел, мемлекет
үшінмысалғатолымектепіспетті.Жəнеде,жекепікірімше,оныңдəріс-сабақтарызейін
қоязерделеуге,тəжірибесіойелегіненөткізезерттеугелайықты.
Қазақтар, ең əуелі, көне дəуірлерден тамыр алатын даңқты тарихқа ие.
Шыққан тегін ұмыттыруды көздеген идеологиялық қысымға төтеп бере
білген халықтың сана-сезімін қалпына келтіру үшін тек жекелеген
зиялықауымөкілдеріғанаемес,бүкілқоғамболыпжұмылды.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 əсерінен шықпағанын, керісінше, оның
тамыры ежелгі түркі дəуірінен – сонау Алтайдан бастау алатын бірнеше
мыңжылдықтарихыбарекенінкөрсетті.Жəнебұлсоңғыбесжүзжылдағытарихтағы
қазақтардың өздері жеке қоғам бола алуының, халықтың анағұрлым күшті, қуатты
əрі тегеурінді мемлекет құра алатын қабілетінің (немесе ғасырлар бойы қордалаған
тəжірибесінің) жемісі. Қазақтардың немесе саяси тəуелсіздігі 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!
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КОМИССИЯЛАРДЫН ИШИ
Социалдык, маданий жана гуманитардык
маселелер боюнча комиссиянын 5-жыйыны өттү
2016-жылдын 24-майында, Астана шаарында ТүркПАнын Социалдык, маданий
жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын 5-жыйыны өттү. Жыйынды
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, ТүркПАнын Социалдык, ма
даний жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын Төрагасы Садык ШерНияз алып барды.

Жыйынга бардык ТүркПАга мүчө мамлекеттердин депутаттары, Түрк тилдүү өлкө
лөрдүн Кызматташтык Кеңешинин жана ТүркСОЙдун өкүлдүрү катышышты. Жыйын
дын күн тартибинин башкы темасы болгон «Кырсык жана кризистерге каршы күрөш
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төгү ТүркПА өлкөлөрүнүн кызматташтыгы» боюнча Комиссиянын баяндамасы жана
сунуштамасы жактырылды. Белгиленген иш кагаздарды Түркиянын Парламентинин
депутаты Мустафа Бозкурт сунуштаган.
Парламентарийлер мүчө өлкөлөр арасындагы табигый кырсыктарды алдын алуу,
кыйраган абалды кайтадан калыбына келтирүү, улуттук деңгээлде кырсыктардын
кесепетин азайтууда көрүлгөн иш-чаралар жана белгиленген маселеде алдыңкы таж
рыйбалар менен алмашуу боюнча пикир бөлүшүштү.
Жыйын комиссиянын Төрагасы тарабынын тартууланган «Курманжан Датка» аттуу
тарыхый кинотасманын презентациясы менен аякталды.
Комиссиянын кийинки 6-жыйыны 2017-жылы Кыргыз Республикасында өтөт.
ТүркПАнын Укуктук иштер жана эл аралык байланыштар боюнча
комиссиясынын бешинчи жыйыны Анкарада ѳттү
2016-жылдын 17-майында Анкарада, Түркиянын Улуу Улуттук Ассамблеясынын ко
ноктоосунда ТүркПАнын Укуктук иштер жана эл аралык байланыштар комиссиясынын
Бешинчи жыйыны ѳттү. Бул жыйын комиссиянын тѳрагасы, Түркия парламентинин де
путаты Халук Ипек мырзанын тѳрагалыгы астында ѳттү.
Жыйынга Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын парламентарийле
ри жана эксперттери катышты. Жыйындын күн тартибине кирген “Кибер кылмыштарга
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каршы күрѳшүү” темасынын баядамасы жана сунуштамасындан сырткары ТүркПАнын
каржы документтери, медали жѳнүндѳ жобо жана 2016-жылдын 18-мартында мыйзам
дарды гармонизациялоо боюнча ѳткѳн семинардын жыйынтыктары каралды. Жыйын
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улуттук экспертердин жолугушуусу менен башталып, Азербайжан Милли Межлисинин
эксперттери тарабынан туризм боюнча даярдалган моделдик закон каралды.
Парламентарийлер кибер кылмышы жана тийшелүү чакырыктар жѳнүндѳ масе
лерди талкуулап, адыңкы технологиянын ѳнүгүүсү жаңы мүмкүнчүлүктѳр менен бирге
ар бир ѳлкѳ үчүн жаңы рисктерди жаратканы белгиленди.
Комиссиянын кийинки жыйыны Азербайжанда ѳткѳрүү жѳнүндѳ чечим кабыл
алынды.
Ушул эле күнү жыйындын катышуучулары Түркиянын Улуу Улуттук Ассамблеянын
тѳрагасы Исмаил Кахраман мырза тарабынан кабыл алынды.
ТүркПАнын Айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча
комиссиясынын экинчи жыйыналышы Бакы шаарында өттү.
2016-жылдын 24-ноябрында Баку шаарында ТүркПАнын Айлана чөйрө жана та
бигый ресурстар боюнча комиссиясынын экинчи жыйыналышы болуп өттү. Белгилен
ген жыйында КР Жогорку Кенешинин депутаты Музаффар Исаков жана Кыргыз Рес
публикасынын Азербайжан Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси
Айжигит Буранов катышты.
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Жыйын Дүйнөлүк Климаттын өзгөрүшүнө, анын себептери жана кесепеттери ма
селесине арналып, бул чөйрөдө аткарылып жаткан иш-аракеттер тууралуу ар тараптуу
талкууларга жемиштүү болду. Иш чаранын натыйжасында жактырылган сунуштамада
мүчө өлкөлөрдө климаттык өзгөрүүгө каршы күрөш маданиятын калыптандыруу за
рылдыгы айтылды.
Жыйындын жүрүшүндө М.Исаков Комиссиянын катышуучуларына Кыргызстан
дагы айлана чөйрөнү коргоо боюнча аткарылган иштери тууралуу маалымат берди.
Айрыкча, «Таза суу» долбоору, экологиялык жактан таза азык-түлүктөр жана суугат
жерлерди рационалдуу колдонуу боюнча долбоорлордун ишке ашырылып жатканын
белгиледи.
Мындан тышкары, Кыргызстандын бул чөйрөлөрдөгү кызмтатташтыкты бекем
дөөгө кызыктар экенин маалымдалды.
Иш чарада кыргыз делегациясынан тышкары, Азербайжан Милли Межлисинин
депутаттары Садагат Валиева, Мухтар Бабаев, Казакстан Республикасынын Парламен
тинин Мажлисинин депутаты Алия Сапарова, Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
депутаты Фейзуллах Кыйыклык, Азербайжандын экология жана табигый ресурстар
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министринин орун басары Фирдовси Алиев катышып Милли Межлистин депутаты Ах
лиман Амирасланов төрагалык кылды.
Казакстан тарабынын сунушу жана алфавиттик иретке ылайык Комиссиянын кезек
теги жыйыны 2017-жылы Астана шаарында өтмөкчү болду. Ал жыйын «Экспо-2017» Эл
аралык көргөзмөнүн темасынын алкагында алтернативдик энергияга арналмакчы.
ТүркПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын
бешинчи жыйыны ТүркПАнын 7-пленардык жыйынынын алкагында
Кыргыз Республикасында өтөт.
Отурумдун күн тартибине мүчө өлкөлөрдүн экономикаларынын диверсифика
циялоо темасы боюнча Баяндамa жана Сунуштаманын каралышы кирет. Белгиленген
темакеңири талкууланып, тийштүү иш кагаздардын кабыл алынаары күтүлөт.
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ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМДАРДЫ БАЙКОО
ТүркПА: Казакстанда шайлоолор
эл аралык стандартарга ылайык ѳттү
ТүркПА эл ара
лык байкоочу мис
сиясынын башчысы,
Түркия парламенти
нин депутаты Халук
Ипек мырза: “Казакс
тан Республикасын
да эрте парламент
тик

шайлоо

жергиликтүү
чүлүк

ѳкүл

органдарына

шайлоолор
тан

жана

Казакс

Республикасы

нын мыйзамдарына
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жана эл аралык стандартарга ылайык ѳттү”
деп 21-мартта миссиянын жыйынтыктоочу
пресс-конференциясында айты.
Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламент
тик Ассамблеясынын эл аралык байкоочу
миссиясы 20-мартта Казакстан Республика
сында ѳткѳн эрте парламенттик жана жер
гиликтүү органдарга (масликат) шайлоолор
боюнча кыска мѳѳнѳттүү мониторинг жүр
гүздү. Шайлоо күнү миссиянын мүчѳлѳрү
Астананын шайлоо участколорунда болуп
жана добуш саноого күбѳ болушту.
ТүркПАнын өкүлдөрү Азербайжандагы референдумга байкоо жүргүздү
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясына (ТүркПА) мүчө парламент
тердин депутаттарынан түзүлгөн эл аралык миссия 26-сентябрда Азербайжанда конс
титуциялык өзгөртүүлөр боюнча өтүүчү референдумду кыска мөөнөттүк байкоо ишине
киришти. Байкоочулар  тобуна Казакстан Парламентинин Мажлисинин депутаты Нур
лан Дулатбеков жетекчилик кылды. Курамында Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке
ңешинин депутаты Алиярбек
Абжалиев иш алып барды.
Программага

ылайык,

байкоо миссиясы Азербай
жандын

расмий

адамдары

менен, саясий жана коомдук
уюмдардын өкүлдөрү менен
жолугушуп, Баку шаарында
жайгашкан бир нече шайлоо
участокторундагы

даярдык

тын жүрүшү менен тааны
шышты жана референдум кү
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нү добуш берүү процессин
байкашты.
ТүркПАнын эл аралык
байкоочулар миссиясынын
өкүлдөрү референдумдун
жыйынтыктары

боюнча

ММК өкүлдөрүнө брифинг
өткөрдү. Жыйын 27-сен
тябрда

Азербайжандын

БШКнын имаратында орун
алды. 27-сентябрда эл ара
лык байкоочуу миссиясы
тарабынан

жүргүзүлгѳн

мониторинг боюнча прессконференция өттү.
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ТүркПА Кыргызстанда
өткөн референдумду байкады
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн
парламенттик ассамблеясынын
(ТүркПА) эл аралык байкоочу
лар миссиясы 11-декабрда Кыр
гыз Республикасынын Консти
туциясына өзгөртүү киргизүү
боюнча референдумга кыска
мөөнөттүк байкоо жүргүздү.
Байкоочу миссиянын курамына Казакстан, Азербайжан жана Түркия парламент
теринин депутаттары кирди, Казакстандын Парламентинин Мажлисинин депутаты
Н.Дулатбеков жетектеген ТүркПАнын байкоочу тобун 10-декабрда Кыргыз Респуб
ликасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.Турсунбеков кабыл алды. Ч.Турсунбеков
ТүркПАнын тарыхий тамыры бир боордош өлкөлөр арасындагы байланыштарды те
реңдетүүдө маанилүү иштер аткарылып жатканын белгилеп, ассамблеянын ишин илге
рилетүүдө мөөнөттөгү Казакстан төрагалыгынын ролун жогору баалады.
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ИШ-ЧАРАЛАР
Демократия жана ынтымак саммити
Түркия Республикасынын Улуу Улуттук ассамблеясынын төрагасы Исмаил Кахра
ман мырзанын чакыруусунда Ирак өкүлдөр кеңешинин Спикери жана Ислам кыз
матташтык Уюмунун президенти Салим Ал-Жубури, Сербия Республикасынын Улуттук
ассамблеясынын төрайымы жана Кара деңиз экономикалык кызматташтык боюнча
Парламенттик Ассамблеясынын президенти Майя Гойкович айым, Европа кеңешинин
Парламенттик ассамблеясынын төрагасы Педро Аграмунт, Жер ортолук деңизинин
Парламенттик ассамблеясынын төрагасынын орун басары Белал Касем, Европа кеңе
шинин вице-президенти Давид-Мария Сассоли, НАТО Парламенттик ассамблеясынын
вице-президенти Паоло Алли жана Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик ассамб
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леясынын (ТүркПА) мѳѳнѳттѳгү тѳрагасынын атынан Казакстан Республикасынын Түр
киядагы Элчиси Жансейит Түймебаев 2016-жылдын 1-сентябрында Анкарада Демок
ратия жана тилектештик саммитине катышышты.
Түркия парламентинин жетекчиси, ТүркПА Кеңешинин мүчѳсү Исмаил Кахраман
мырза ѳз сѳзүндѳ демократия, адам укуктары жана мыйзамдын үстѳмдүгү универсал
дуу баалуулук катары кийинки муунга ѳткѳрүү максатта күрѳшүү зарылдыгын айтты.
“Калкыбыз тѳнкѳрүш аракетине каршы кѳтѳрүлдү, ѳз жанын аяган жок, тилекке каршы
241 адам шейит кетти жана 2195 адам жабыркады”. “ Бул Саммитте 101 ѳлкѳнүн деле
гаттары 2 миллиард 900 миллион калктын атынан катышып жатат жана Түркиянын де
мократиясына баа жана колдоо кѳрсѳтүүсү”, - деп белгиледи Исмаил Кхраман мырза.
ТүркПАнын мѳѳнѳттѳгү тѳрагасынын атынан катышкан Казакстан Республикасы
нын Түркиядагы Элчиси Жансейит Түймебаев Казакстан Парламентинин Мажлисинин
Тѳрагасы, ТүркПАнын мѳѳнѳттѳгү тѳрагасы Нурлан Нигматулин мырзанын саламын
айтып, ТүркПА ар дайым демократия, адам укуктары жана мыйзам устѳмдүгү сыяк
туу универсалдуу баалулуктарга ишеним кѳрсѳтѳрүн билдирип, Түркиянын лигитимдүү
ѳкмѳтүн тѳнкѳрүү аракетин катту айыптоосун билдирди.
Саммиттин катышуучулары жалпы декларация кабыл алышты.
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БУУнун цивилизациялар альянсынын
7-дүйнөлүк форуму

2016-жылдын 26-апрелин
де Башкы катчы Жандос Аса
нов Азербайжандын борбор
шаарында ачылган “Инклюзив
дүү коомдо жашоо: чакырык
жана максат” аттуу БУУнун ци
вилизациялар альянсынын 7глобалдуу форумуна катышты.
Форумдун ачылыш аземи
не катышкан Азербайжан Рес
публикасынын президенти Ил
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хам Алиев ѳлкѳдѳгү мультикультурализм салттары жѳнүндѳ айтып ѳттү. “Бул биздин
байлыгыбыз, ѳз тарыхыбыз менен сыймыктанабыз. Кылымдардан бери Азербайжанда
ар түрдүү диндердин жана маданияттардын ѳкүлдѳрү жашап келди.”,- деп айты.
Аны менен бирге форумдун ачылыш аземинде БУУнун Башкы катчысы ѳз сѳзүн
видео-конференция аркылуу жолдоп жана БУУнун цивилизациялар альянсынын жо
горку ѳкүлү Нассир Абдулазиз ал-Нассер мырза, Түркиянын Президенти Режеп Тайип
Эрдоган жана Испаниянын тышкы иштер министри Жозе Мануель Гарсия-Маргалло
мырза сѳз сүйлѳштү.
Иш-чара үч миң делегат, алардын ичинде мамлекет жана ѳкмѳт башчыларды, жо
горку расмий ѳкүлдѳрдү, парламентарийлерди, саясатчыларды, коомдук ишмерлерди
жана эл аралык уюмдардын ѳкүлдѳрүн чогултат

КМШ Парламент аралык Ассамблеясынын
45-пленардык сессиясы
КМШ Парламент аралык Ассамблеясынын 45-пленардык сессиясы 2016-жылдын
26-ноябрында Санкт-Питербург шаарынын Таврический Сарайында өттү. Орусия Фе
дерациясынын Мамлекеттик Думасынын Федералдык Кеңешинин Төрайымы В.Мат
виенко сессияга төрагалык кылды. Азербайжан, Казакстан, Кыргыз Республикасы жана
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Түркиянын улуттук парламенттери
нин төрагалары жетектеген деле
гациялар жана башка КМШ өлкө
лөрүнүн мүчө парламенттеринин
делегациялары иш чарага каты
шышты.
Сессиянын алкагында белгилүү
акын Ш.Дүйшеев КМШ Парламент
аралык Ассамблесынын Ч.Айтма
тов атындагы төш белгиси менен
сыйланды.
Иш чарага Түрк ПАнын Баш
кы катчысынын орун басары А.Ма
маюсупов катышты

Кара деңиз экономикалык
кызматташтыгынын ПАнын сессиясы
Кара

деңиз

экономика

лык кызматташтыгынын пар
ламенттик

ассамблеясынын

48-сессиясы 2016-жылдын 30ноябрь – 1-декабрында Сер
биянын

борбору

Белградда

өттү. Жыйынды Сербия Рес
публикасынын Улуттук ассамб
леясынын

Төрайымы

Майя

Гойкович алып барды.
Кара деңиз экономикалык кызматташтыгына мүчө өлкөлөрүнүн парламенттеринин
делегациялары, анын ичинде Азербайжан жана Түркия өкүлдөрү, уюмдун байкоочу
лары жана өнөктөштүрү сессияга катышышты. Парламентарийлер 48-пленардык сес
сиянын «Кара деңиз экономикалык кызматташтыгындагы мүчө өлкөлөрдөгү реформа
лар – улуттук парламенттердин ролу» аттуу темасын талкуулады.
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1-декабрда өткөн сессиянын жабылыш аземинде Кара деңиз экономикалык кыз
матташтыгынын ПАнын төрагалыгы Түркиянын парламентине өткөрүлдү.
ТүркПАнын Башкы катчысынын орун басары Фуад Алекберов жыйынга байкоочу
иретинде катышты.

ЕККУнун 23-Министрлик Кеңеши
2016-жылдын 8-9–декабрында ЕККУ
нун 23-министрлик Кеңеши Германиянын
Тышкы иштер министри, ЕККУнун Мөөнөт
төгү төрагасы Ф.Штайнмайердин жетек
чилигинин алдында өттү. Эки күндүк тал
куулар Германиянын төрагалык алдында
өткөн 2016-жылдын ишмердүүлүк жана
ЕККУ аймагында болуп жаткан конфликт
тер боюнча жүрдү. Аны менен катар Ке
ңеш кийнки Австриянын төрагалык алдын
да өтмөкчү 2017-жылга карата иш планын
караштырды. ТүркПАнын Башкы катчысынын орун басары К.Сарыарслан иш чарага
чакырылган конок катары катышты.

Гун –түрк элдеринин курултайы
2016-жылдын 11-ав
густунда Венгрия –Туран
фондусу жетекчиси, бел
гилүү окумуштуу Андрас
Жолт

Биро

тарабынан

уюштурулган Гун-түрк эл
деринин курултайы баш
талып 14-августка чейин
уланмакчы.
Иш - чара Венгрия
парламентинде башталып,
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курултайдын

катышуучу

ларына Венгрия Улуттук
Ассамблеясынын

тѳрага

сынын орун басары, бел
гилүү түрколог Сандор Ле
жак кайрылып, сый тамак
берди.
Бул
тилдүү

жыйынга

түрк

мамлекеттерден

жана башка мамлекеттер
дин ѳкүлдѳрү, парламент
мүчѳлѳрү, расмий адам
дар, окумуштуулар жана
артистер катышты.
Ассамблея атынан катышып жаткан ТүркПА Башкы катчысы Жандос Асанов Сан
дор Лежак, Андрас Жолт Биро жана башкалары менен жолугушту.
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Биринчи түркология курултайынын
90 жылдыгына арналган жыйын

Токсон жыл мурун Бакы шаарында өткөн алгачкы түркология курултайынын 90
жылдыгын белгилөөгө арналган «Учурдагы түрк элдеринин арасындагы кызматташ
тыктын перспективалары» аттуу төгөрөк столду 25-ноябрда Азербайжандын илимдер
академиясынын алдындагы Мыйзам жана адам укуктары институту (жетекчиси - Азер
байжандын Милли Мажлисинин депутаты Айтен Мусатфазаде) менен Түрк маданияты
жана мурасы фонду (президенти – Гүнай Эфендиева) биргелешип уюштурду.
Жыйынга Жогорку Кеңештин депутаты Музаффар Исаков, Азербайжандын Милли
Межлисинин депутаттары Шемседдин Хажиев, Фазил Мустафа, Агыл Аббас, Бакыда
жайгашкан ТүркПАга мүчө элчиликтердин өкүлдөрү, белгилүү азербайжандык илим
поздор менен коомдук ишкерлер катышты.
Иш-чарага ТүркПАнын Башкы катчысы Жандос Асанов катышып сөз сүйлөдү.
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БАШКЫ КАТЧЫНЫН ЛЕКЦИЯЛАРЫ
ТүркПАнын Башкы катчысы Жандос Асанов
2015-жылдын 19-ноябрында Астана шаарында
жайгашкан Дипломатия институтунда сабак окуду
ТүркПАнын
Башкы катчысы
Жандос Асанов
2 0 1 5 - ж ы л д ы н
19-ноябр ынд а
Астана шаарын
да

жайгашкан

Д и п л о м а т и я
институтунда са
бак окуду. Дип
ломатия инсти
туту

Казакстан

Респ убл ик ас ы
нын Президен
тинин алдында
гы Мамлекеттик
башкаруу академиясынын курамына кирет.
Ж.Асанов сабак угуучуларга окуган лекциясында учурда түрк тилдүү өлкөлөр ара
сындагы кызматташтыктын парламенттик өлчөмүнө айланган ТүркПАнын курулуш
тарыхы, аткарып жаткан иш-чаралары жана келечекте көздөлгөн арекети тууралуу
маалымат берди, ошондой эле окуучулардын суроолоруна жооп берди.
ТүркПАнын Башкы катчысы институттун ректору Илияс Козыбаев менен жолгу
шуп, маектешти.
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Башкы катчынын Азербайжан дипломатиялык
академиясында (АДА) лекциясы
Башкы катчы Жандос Асанов
АДАда окуган лекциясын, 2010-жы
лы ишмердүүлүгүн баштаган ТүркПА
Катчылыгынын

Бакы

шаарында

жайгашуусу бул дал келгендик эмес
тигин белгиледи. Түрк элдеринин
тарыхында

биринчи

парламент

тик республика - Азербайжан Де
мократиялык Республика бул жак
та жаралганын айты.Башкы катчы
Азербайжандын эгемендүүлүгүнүн калыптануусунун 25 жылдык юбилеи менен АДА
студетерин куттуктады.
Ж.Асанов мырза ѳлкѳнүн экономикасын диверсификациялоодо жана гидрокар
бон секторунан кѳз карандылыгын азайтууда Азербайжан ѳкмѳтүнүн аракетерин жо
гору баалады жана ушул саясаттын натыйжасында жергиликитүү товарлардын саны
жана сапаты ѳсүп жатканын белгиледи.
“Быйыл Азербайжанда мультикультурализм жылы деп жарыяланды жана БУУ
нун Цивилизациялар альянсынын жетинчи жолугушуусу Бакыда ѳтѳт. ТүркПА түрдүү
жыйындарды ѳткѳрүү менен ѳз салымын кошууну кѳздѳп жатат”, - деди Ж .Асанов.
ТүркПА Башкы катчысы ТүркПАнын
же башка түрк тилдүү институтарынын
БУУнун жоболорунда чагылдырылган
норма жана принциптерине шайкеш
жана ачык айкын иштеп жатканын бел
гиледи. “Түркчүлүк региондогу байла
ныштарды ѳнүктүрүүдѳ жакшы шылтоо
болуп жатат”, деп белгиледи ТүркПА
Башкы катчысы.
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«Улуу талаа» гуманитардык илимдердин форуму өттү

«Улуу талаа» гуманитардык илимдердин форуму биринчи жолу Астанада Түрк ака
демиясынын уюштуруусу менен өттү. Азербайжан, Кыргызстан, Түркия, Россия, Өз
бекстан, Монголия, Корея, АКШ жана башка өлкөлөр менен эл аралык уюмдардан кел
ген илипоздор, райсмий адамдар менен коноктор 23-майда Назарбаев борборунда
жыйыналды.
ТүркПАдан Азербайжан Милли Межлисинин депутаттары Севинж Гусейнова жа
на Жаваншир Фейзиев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Са
дык Шер-Нияз жана ТүркПАнын Башкы катчысы Жандос Асанов катышты.
Форум панелисттеринин бири болгон Жаваншир Фейзиев түрк тилдүү мамле
кеттердин арасындагы катнаштардын азыркы абалы жана перспективалары тууралуу
баяндады, 24-майда өзүнүн “Tүрк мамлекеттер бирлиги” аттуу китебин Астанадагы Ев
разия Улуттук университетинде тааныштырды.
ТүркПАнын Башкы катчысы Ж.Асанов иш-чара алкагында казак акыны, коомдук
ишкер жана саясатчы Олжас Сулейменов, Түрк кеңешинин аксакалдар тобунун мүчөсү
проф. Адил Ахметов, Түрк академиясынын президенти проф. Дархан Кыдырали, Түр
кия илимдер академиясынын президенти Ахмет Ажар жане башка катышуучулар ме
нен жолугуп,маектешти.
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Улуттук мыйзамдарды гармонизациялоо боюнча
семинар Анкарада ѳттү
2016-жылдын 18-мартында ТүркПАнын иш-чаралары алкагында маданий мен
чиктерди коргоо жана ѳнүктүрүү боюнча жалпы мыйзам маселелерин мүчѳ ѳлкѳлѳр
дүн улуттук мыйзамдарын гармонизациялоо боюнча экинчи семинар Түркиянын Улуу
Улуттук Ассамблеясынын коноктоосунда ѳттү.
Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын эксперттери жалпы түрк та
рыхы, маданияты жана тили тууралуу ой алмашуу жана талкуу жүргүздү жана заманбап
мыйзам алкагында жалпы түрк маданият менчигин коргоо жана ѳнүктүрүү зарылды
гын белгилешти.
Гармонизация боюнча биринчи семинар 2014-жылдын март айында Стамбулда
ѳткөн.
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Үчүнчү координациялык жолугушуу
2016-жылдын 3-октябрында Анкарада ТүркПА, ТҮРКСОЙ, Түрк Академиясы Түрк
маданияты жана мурас фондунун жетекчилери Түрк Кеңешинин модераторлук алдын
да ТҮРКСОЙдун уюштуруусу менен өткөн Үчүнчү координациялык жолугушууга ка
тышты.
Жолугушууну Түрк Кеңешинин Башкы катчысы Р.Гасанов алып барды. Иш чарага
мүчө өлкөлөрдүн Түркиядагы элчилери, Түркиянын тышкы иштер министрилигинин
өкүлдөрү жана Аксакалдар кеңе
шинин мүчөсү М.Исен катышты.
Түрк ПАнын Башкы катчысы
Ж.Асанов ТүркПАнын ишмердүүлү
гү жана көрүлүп жаткан аракеттер
боюнча кеңири маалымат берди.
Катышуучулар түрк дүйнөсүнүн
институтары арасындагы кызматта
шуу механизмдери боюнча көз ка
раштары менен алмашышты. 20162017-жылдардын биргелешкен иш
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план, Диаспора борборлору менен кызматташууну орнотуу Түрк Кеңеши 20-21-ок
тябрда Стамбулда уюштурмакчы болгон «Экстремизмди алдын алуудагы жаштардын
ролу» боюнча конференция сыяктуу темалар иш чарада каралды

«Курманжан датка»
фильминин презентациясы болду

Кыргызстандын Кинематографисттер союзунун Төрагасы, Кыргыз Республикасы
нын Жогорку Кеңешинин депутаты, ТүркПАнын Социалдык, маданий жана гуманитар
дык маселелер боюнча комиссиясынын Төрагасы Садык Шер-Нияздын «Курманжан
датка» аттуу фильминин презентациясы 2016-жылдын 24-майында Казакстан Парла
ментинин Мажилисинде өттү.
Белгиленген чыгармада ХIХ-кылымда өмүр сүргөн кыргыз элинен чыккан белги
лүү мамлекеттик ишкер, аскердик башчы Курманжан Датканын өмүрү баяндалган.
ТүркПАга мүчө парламенттердин депутаттары Садык Шер-Нияз мырзаны мындай
тарыхый чыгарманы мыкты тартканы үчүн куттуктап, бул тасманын башка ТүркПАга
мүчө өлкөлөрдө кеңири көрсөтүү керек деген пикир айтышты.
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Түрк дүйнөсүн кеңири тааныткан китептер
Дүйнөгө белгилүү түрк акыны Юнус Эмренин (1238-1321) ырларынын казак тилин
де чыккан жыйынагы (которгон Н.Жумадилова) жана «Казак жана түрк тилдеринин са
лыштырмалуу грамматикасы» (авторлору: Б.Жүнисова, Н.Ташделен) атту академиялык
эмгектердин презентациясы  2016-жылдын 17-18 майда Анкарада уюштурулган Түрк

Панын жыйынынын алкагында өттү Аталган китептер Казакстандан Келечек академи
ся жанаТүркиянын Ататүрк университет ортосундагы кызматташтыктын натыйжасы.
Белгиленген китептерди ТүркПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар
боюнча Комиссиясынын Төрагасы Н. Дуулатбеков тааныштырып катышуучуларга тара
тып берди.
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Зука баатыр

2016-жылдын 14-майында Астана шаарында Казакстандын Куралдуу күчтөрүнүн
Аскердик-тарыхый музейинде Казакстандын Эгемендүүлүгүнө 25 жылдыгына карай
«Түбөлүк өлкө кыялы жана Зука батыр Сабит уулунун өмүрү менен күрөшү» аттуу көр
гөзмө, эл аралык илимий конференция ж.б иш чаралар өттү.
Конференцияга   Казакстан Парламентинин ТүркПА делегациясынын мүчөлөрү
С.Абдрахманов, А.Тасболатов, Г.Есим жана ТүркПАнын Башкы катчысы Ж.Асанов ка
тышты
Жыйынды Л.Гумилев атындагы Казак улуттук университетинин проректору, про
фессор Д.Камзабекулы алып барды.
Ж.Асанов өз сөзүндө Н.Назарбаевдин демилгеси менен 2008-жылы курулган
ТүркПА түрк дүйнөсүнүн парламенттик өлчөмүнө айланганын жана түрк өлкөлөрүндө
гү руханий жаңырууга көңүл бураарын айтып конференциянын ишине ийгилик каала
ды.
Конференция салтанаттуу концерт менен уланып, соңунда Азрети Султан мечи
тинде ооз ачар менен бүттү
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башкы катчы Türkvizyon ыр жарышынын
жабылыш аземине катышты
ТүркПАнынБашкыкатчысыЖандосАсанов2015жылдын19-декабрындаСтамбулшаарындаөткөн
Türkvizyonыржарышынынфиналынабарып,концерткекүбөөболуп,жарышкакатышканТүркПАөлкөлөрүнөнкелгентоптормененжолугушту.
Башкы катчы TMB TV (TÜRK MÜZİK BİRLİĞİ) телеканалынын
Төрагасы Самир Гурбанов менен маектешип, маданий иш-чарага чакырганы үчүн
ыраазычылыгынбилдирди.
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Алматыдагы БУУ конференциясы
«Превентивдик дипломатиядагы парламентарийлердин ролу» аттуу семинар
2016-жылдын 12-13-декабрында Алматы шаарында БУУнун Борбордук Азиядагы пре
вентивдик дипломатия боюнча регионалдык борборунун уюштуруусу менен өттү.
Кыргыз Республикасы, Казакстан,
Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан,
Орусия, Латвия жана Италиядан келген
депутаттар жана эксперттер иш-чарага
катышты. Борбордук Азиядагы кооп
суздук, суу ресурстарын башкаруу, бан
ги заттардын ташылышы, региондогу
өлкөлөр арасындагы информациянын
агымы, жана аталган маселелерди
иреттөөдөгү

региондогу

парламент

аралык кызматташтыкты жандандыруу
темасы семинарда кенен талкууланды.
Жыйынга катышкан ТүркПАнын Башкы катчысы Ж.Асанов ТүркПАнын максатта
ры, учурдагы эл аралык жана регионалдык уюмдар менен кызматташтыгы тууралуу
маалымат берди. Ж.Аса
нов

семинардын

бир

сессиясынын модерато
ры болду.
Иш-чаранын

алка

гында ТүркПАнын Башкы
катчысы БУУнун Башкы
катчысынын Борбордук
Азиядагы өкүлү Петко
Драганов, парламент мү
чөлөрү жана серепчилер
менен маектешти.
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