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ПАРЛАМЕНТТІК ДИПЛОМАТИЯ ЖӘНЕ 
ТҮРКПА-НЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНДЕГІ ОРНЫ

2021 жылдың 28 қыркүйегінде Түркі тілдес елдердің Парламенттік Ассамблеясы 

(ТҮРКПА) Х пленарлық отырысын Қазақстанның Түркістан қаласында өткізді. 

Қазақстан Парламенті Мәжілісінің спикері Нұрлан Нығматулиннің төрағалығында 

өткен жиынға Түркия Республикасының Ұлы Ұлттық жиналысының (ТҰҰМ) 

төрағасы Мұстафа Шентоп, Әзербайжан Республикасының Милли Меджлисінің 

төрағасы Сахиба Гафарова, Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің төрағасы 

Талант Мамытов, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисі заң шығарушы палатасы 

төрағасының орынбасары Ұлықбек Иноятов, Мажарстан Парламенті төрағасының 

орынбасары Марта Матрай, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың басшылары мен 

парламент делегациялары қатысты. ТҮРКПА пленарлық отырысының мұншалықты 

кең ауқымда өтіп, оған деген қызығушылықтың артуы аталмыш ұйымның түркі 

әлемі интеграциясы үдерісінде ықпалды ұйымдардың біріне айналғанын көрсетеді. 

Сол себепті осы мақаламызда парламенттік дипломатия тұрғысынан ТҮРКПА-ның 

маңызына талдау жасауды жөн көрдік.

Парламенттік дипломатия соңғы кезеңдерде парламенттердің рөлінің артып, 

халықаралық қатынастар мәселелеріне белсенді қатысуларына байланысты пайда 

болған келешегі зор, әрі баламалы дипломатияның бір формасы болып табылады. 

Ғылыми түрде айтар болсақ, парламенттік дипломатия – екі немесе одан да көп 

дипломатияның негізгі халықаралық мәселелерге қатысты диалог жүргізу құралы. 

Парламенттік дипломатияның іс жүзінде жүзеге асқан жері – бірнеше ұлттық заң 

шығарушы органнан құралған парламентаралық ұйым немесе басқаша айтқанда 

Парламенттік Ассамблея. Мұндай ұйымдардың басым көпшілігі үкіметаралық 
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деңгейде ұйымдасудың бір бөлшегі болып табылады. Алайда интеграция үдерісте-

рінде үкіметтер мемлекет атынан әрекет етсе, парламенттер халықтың тікелей 

өкілдері ретінде жұмыс істейді. Бұл тұрғыда Парламенттік Ассамблеялар қоғамдық 

дипломатияның бір бөлшегі ретінде еларалық байланыстардың нығаюына қызмет 

етеді.  

Парламентаралық ұйымдардың көпшілігінің заң шығару құзыреті жоқ және тек 

кеңесші немесе бейресми ынтымақтастықты ынталандырушы рөлі ғана бар. Дегенмен, 

мемлекетаралық интеграция табысты түрде жалғасар болса, бұл ұйымдардың 

Еуропа Парламенті секілді трансұлттық өкілетті органға айналуы әбден  мүмкін. 

Қалыптасқан дәстүр бойынша халықаралық ұйымдардың барлығында дерлік 

Парламенттік Ассамблея деген ынтымақтастық ұйымдары бар. Жалпы алғанда 

Парламенттік Ассамблея «ПА» деп қысқартылады. Мәселен, ЕҚЫҰ ПА, НАТО ПА, 

Еуропа Кеңесі ПА, ТМД ПА, Араб Парламенті, Пан Африка Парламенті белгілі бір 

аймақтық халықаралық ұйымдардың парламенттік ынтымақтастығын қолдайды. 

Осы тұрғыдан алғанда, түркі әлемінің интеграциясында Парламент Ассамблеясының 

құрылуы өте дұрыс қадам болды. 2008 жылдың 21 қарашасында Әзербайжан, 

Қазақстан, Қырғызстан және Түркия арасында ТҮРКПА-ның құрылтайшы келісім-

шартына қол қойылды. 2009 жылдың 29 қыркүйек күні Бакуде ТҮРКПА-ның І 

пленарлық отырысы өтті. Жиында ТҮРКПА-ның ішкі жарғысы, хатшылығы және 

Баку декларациясы қабылданды. Сонымен қатар, ТҮРКПА хатшылығының штаб-

пәтерінің Баку қаласында тұрақты орналасуы жөнінде шешім қабылданды. 

ТҮРКПА-ның жұмыс мақсаттары төмендегідей:

• Парламентаралық ынтымақтастық арқылы, сондай-ақ парламенттік дипло-

матия құралдарының көмегімен мемлекеттер арасында саяси диалогтың одан әрі 

дамуына үлес қосу;

• Тарих, мәдениет және тіл ортақтастығына сүйене отырып, ұлттық заңнамаларды 

үйлес тіріп, бірегейлендіру, сондай-ақ парламентаралық ынтымақтастыққа қатысты 

басқа да мәселелерде өзара әрекеттестіктің одан әрі артуын қамтамасыз ету;

• Түркі тілдес елдер мен аймақтағы басқа елдер арасында өзара тиімді және тең 

құқылы ынтымақтастықтың артуына үлес қосу;

• Мүше елдердің заңнамаларын, сондай-ақ мәдени мұра, тарих, өнер, әдебиет 

және басқа да салаларда түркі тілдес елдер үшін ортақ маңызы бар құндылықтарды 

қорғауға, келешек ұрпақтарға сақтап қалдыруға бағытталған заңнамаларды үйлес-

тіріп, бірегейлендіру жөнінде ұсыныс-кеңестер беру;

• Тараптар арасында саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени, гуманитарлық, 

құқықтық және басқа да салаларда өзара байланыстарды арттыруды қолдауға бағыт-

талған жұмыстарды жалғастыру.

ТҮРКПА-ның құрылуымен түркі әлемінің интеграциясында жаңа бір кезең 

басталды. Тек атқарушы салада ғана емес, ендігі жерде заң шығарушы салада да 

түркі мемлекеттері арасында өзара ынтымақтастық артып келеді. ТҮРКПА-ның 

заң шығару құзыреті болмаса да, ұйым түрлі салаларда модельдік заңдар шығарып, 

ТҮРКПА-ға мүше елдердің заңнамаларының бір-бірімен үйлесуін қамтамасыз етуде. 

ТҮРКПА аясында жұмыс атқаратын комиссиялар әр түрлі салалардағы заңдар 

бойынша жұмыс жүргізуде. Қазіргі таңда ТҮРКПА-да төрт комиссия жұмыс істейді. 

Олар – Құқық және халықаралық байланыстар жөніндегі комиссия, Әлеуметтік, 

мәдени және гуманитарлық мәселелер жөніндегі комиссия, Экономикалық 
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ынтымақтастық жөніндегі комиссия және Қоршаған орта мен табиғи қазбалар 

жөніндегі комиссия. Бұл комиссиялардың атқарған жұмыстарының арқасында 

төмендегі модельдік заңдар қабылданған болатын:

1. Материалдық емес мәдени мұраның қорғалуы жөніндегі модельдік заң

2. Туризм туралы модельдік заң

3. Кинематография инвестициясы туралы заң

4. Кинематография туралы заң

5. Электронды сауда туралы модельдік заң

6. Энергия көздерін үнемді пайдалану туралы модельдік заң

Қорыта айтқанда, ТҮРКПА түркі әлемінің интеграциясына жаңа серпін әкелді. 

Парламенттік Ассамблея мүшелері, яғни депутаттар халық тарапынан тікелей сай-

ланған өкілдер ретінде бір жағынан түркі халықтары арасындағы өзара байланыстарға 

үлесін қосып жатса, екінші жағынан заңнама саласында түркі мемлекеттерінің 

заңдарының өзара үйлесуін қамтамасыз етуде. ТҮРКПА-ның құрылтайшы мемле-

кеттері Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия арасындағы өзара тығыз 

ынтымақтастық жалғасын табуда. Ал Мажарстанның ұйымға бақылаушы мүше 

мәртебесін алуы, сондай-ақ Өзбекстанның Ассамблея жұмыстарына қызығушылық 

танытуы ТҮРКПА-ың халықаралық деңгейде беделінің артқанын көрсетеді. Сон-

дықтан Ассамблеяның аймақтағы белсенділігінің одан әрі арта түсері анық.  

PhD докторы Дінмұхаммед Әметбек, 
Халықаралық Түркі академиясы сарапшысы
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27 қыркүйекте Әзербайжанда Таулы Қарабақтағы қарулы қақтығыста қаза тапқан-
дарды еске алу күні өтті. Жауынгерлер бағаны қаза тапқандардың портреттерімен Баку 
арқылы жүріп өтті. Шеруге мемлекет басшысы Ильхам Әлиев жұбайы Мехрибанмен 
бірге қатысты.

Содан кейін И.Әлиев 2020 жылғы Отан соғысын еске алу мемориалдық кешенінің 
және Жеңіс мұражайының іргетасын қалады. Жергілікті уақыт бойынша сағат 12: 00-
де қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Каспий теңізіндегі әскери кемелер 
артиллериялық алқаптарды атқылады.

Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың желтоқсан айында Әзербайжан Президенті 
27 қыркүйекте Еске алу күнін (бұл күні Армениямен шекарада соғыс қимылдарының 
ушығуы орын алды) және 10 қарашада Жеңіс күнін (бұл күні Таулы Қарабақ бойынша 
бейбіт келісім қолданысқа енгізілді) атап өтті.

ӘЗЕРБАЙЖАНДА ҚАРАБАҚ СОҒЫСЫНДА ҚАЗА 
ТАПҚАНДАРДЫ ЕСКЕ АЛУ КҮНІ ӨТТІ



6

Turkic Weekly #246                                                                                                     International Turkic Academy

ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН ҚАРАБАҚТЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ ҚАТЫСАДЫ

Өзбекстан мен Әзербайжан Қарабақты соғыстан кейінгі қалпына келтіруге 
қатысады.

Бұл туралы Өзбекстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы Елшісі 
Бахром Ашрафханов дүйсенбіде 27 қыркүйек – Еске алу күніне орай айтты.

Б.Ашрафхановтың айтуынша, Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевтің мықты 
ерік-жігерінің, байсалды және көреген саясатының, сондай-ақ өз азаматтарының 
табандылығы мен батылдығының арқасында тарихи табысқа жетті.

Елші өткен жылы 44 күнге созылған Отан соғысы кезінде ержүрек ұлдарының 
қаза болуына байланысты бауырлас әзербайжан халқына көңіл айтты.

«Өкінішке орай, бұл соғыс көптеген адамдардың өмірін қиды. Біз Әзербайжанмен 
бірге Отанымыздың және оның өркендеуі үшін өз өмірін қиған патриоттарға қай-
ғырамыз. Бұл орны толмас шығын», – деді ол.

Б.Ашрафханов әзербайжан халқының ержүрек ұлдары өз өмірлерін қиып, 
тарихи әділеттілікті қалпына келтіріп, алғашқы Әзербайжан жерлерін азат еткенін 
атап өтті.

Елші осы 30 жыл ішінде Өзбекстан Әзербайжанның аумақтық тұтастығы мәсе ле-
сінде қатаң және өзгермейтін позицияны ұстанғанын атап өтті.

«Біз 2020 жылдың 10 қарашасында атысты тоқтату туралы үшжақты мәлімдемеге 
қол қойылғанына өте қуаныштымыз. Өзбек халқы бауырлас Әзербайжанның БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесінің белгілі төрт қарарының ережелерін іс жүзінде қолдана 
отырып, егемендігі мен аумақтық тұтастығын қалпына келтіргеніне өте қуанышты», 
– деді Ашрафханов.

Ол Әзербайжанның азат етілген аумақтарды жаңғырту, оларды гүлденген 
баққа айналдыру және сол жерде елді мекендер мен өндіріс орындарын салу үшін 
көзқарасы мен күші жеткілікті екеніне сенім білдірді.

«Ең бастысы – 30 жыл бұрын туған жерлерін тастап кетуге мәжбүр болған 
адамдардың үйлеріне бақыт пен қуанышты қайтару. Өзбекстан, өз кезегінде, 
азат етілген аумақтарды қалпына келтіруге қатысудан бас тартпайды. Біз еңбек 
ресурстарымен қамтамасыз ету арқылы да көмек көрсететін боламыз», –  деп 
түйіндеді бауырлас елдің елшісі.
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Қырғыз Республикасының Әзербайжан Республикасындағы Елшісі Қайрат 
Осмоналиев сондай-ақ Президент Ильхам Әлиевтің дана басшылығымен халық 
бірлігінің және армияның жауынгерлік рухының бұрын-соңды болмаған деңгейі 
Отан соғысында Әзербайжанға әділ Жеңіс әкелгенін атап өтті.

Қ.Осмоналиев енді Әзербайжанның алдында азат етілген аумақтардың инфрақұ-
рылымын қысқа мерзімде қалпына келтіру және қауіпсіз әрі жайлы өмір сүру үшін 
барлық қажетті жағдайларды жасай отырып, мәжбүрлі қоныс аударушылардың 
оралуын қамтамасыз ету міндеті тұрғанын атап өтті.

«Қырғызстан мен Әзербайжан арасындағы екіжақты ынтымақтастық аясында 
біз барлық өзара тиімді салаларда тиімдірек ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік 
беретін стратегиялық серіктестік деңгейіне өтуді ұсынамыз. Мысалы, Әзербайжан-
Қырғыз даму қорын құру жоспарлануда, оның бір бөлігін Қырғызстанның құрылыс 
ұйымдары босатылған аумақтардың инфрақұрылымын қалпына келтіруге қатысу 
форматында пайдалана алады», – деді Қырғызстан елшісі.

Елші осы және басқа да өзара қызығушылық тудыратын мәселелер Қырғыз-
стан Президенті Садыр Жапаровтың Әзербайжанға жоспарланған сапары кезінде 
талқыланатын тақырып болатынын баса айтты.

«Бір сөзбен айтқанда, Қырғызстанда біздің елдер арасындағы қарым-қатынасты 
жандандыруға саяси ерік бар», – деп түйіндеді ол.
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ТАТАРСТАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ТҮРІКМЕНСТАНҒА БАРДЫ

26 қыркүйекте Түрікменстанға Татарстан Республикасының (РФ) Президенті 
Рустам Минниханов келді.

Сапар аясында ол Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен кез-
десті. Сонымен қатар, Татарстан Президенті Түркіменстан Тәуелсіздігінің 30 жылды-
ғына арналған іс-шараларға қатысты.

Р.Миннихановпен кездесу барысында Г. Бердімұхаммедов Түрікменстан Татар-
стан ның заманауи технологиялар саласындағы ең озық тәжірибесін пайдалануға 
мүдделі екенін атап өтті. Сонымен қатар, Түркіменстан мен Татарстан арасындағы 
ынтымақтастықты әртараптандырудың жаңа мүмкіндіктері туралы пікір алмасылды, 
тараптар түрлі бағыттарда өзара тиімді күш салу үшін айтарлықтай әлеуеттің бар 
екенін атап өтті.

Атап өтілгендей, Түркіменстан мен Татарстан серіктестіктің мол тәжірибесін және 
маңызды бірлескен жобаларды жүзеге асыруда.

Бұл үшін Түрікменстанда іске асырылып жатқан ұлттық экономиканы индустрия-
ландыруға, тиісті инфрақұрылымды түбегейлі жаңғыртуға, жоғары сапалы бәсекеге 
қабілетті өнімнің кең спектрін шығаруға бағытталған жаңа жоғары технологиялық 
өндірістерді құруға бағытталған кешенді реформаларға байланысты қолайлы пер-
спективалар ашылуда.

Президенттер тараптардың алдағы уақытта да барлық спектр бойынша өзара 
тиімді қарым-қатынастарды нығайтуға дайын екенін растай отырып, экономикалық, 
ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі түрікмен-Татарстан 
жұмыс тобының маңызды рөлін атап өтті.
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ТҮРКІ КЕҢЕСІ ЕЛДЕРІНІҢ СІМ БАСШЫЛАРЫ 
АУҒАНСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛҚЫЛАДЫ

27 қыркүйекте Ыстамбұлда (Түркия) Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтас-
тық кеңесі Сыртқы істер министрлері кеңесінің Ауғанстандағы жағдай бойынша 
кезек тен тыс отырысы өтті.

Тараптар терроризмнің таралу қаупін, заңсыз қару мен есірткі трафигін, заңсыз 
көші -қон мен босқындар ағынын ескере отырып, жағдайдың одан әрі дамуын 
бақылау қажеттілігін атап өтті.

Кездесуге қатысушылар аймақтық қауіпсіздік пен ауған күн тәртібіндегі іс -қи-
мылдарды үйлестіру мәселелері бойынша пікір алмасты.

Конференция қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды, онда 
тараптар Ауған мәселесін халықаралық гуманитарлық құқықты сақтай отырып 
саяси реттеудің маңыздылығын және Ауғанстанға бейбітшілікке, ұлттық келісімге, 
тұрақтылық пен дамуға қол жеткізуге көмектесуге дайын екендігін растады.
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28 қыркүйекте Өзбекстанның Термез қаласында Балх провинциясының губернато-
ры және Сурхандария облысының әкімі бастаған Өзбекстан мен Ауғанстанның шекара 
маңы билігі өкілдерінің жұмыс кездесуі өтті.

Кездесу ауған тарапының өтініші бойынша Ауғанстанға импортталатын жүктердің 
транзитіне байланысты мәселелерді шешу мақсатында ұйымдастырылды. Әңгіме негізі-
нен бірінші кезекте қажетті тауарлар туралы-бұл тамақ өнімдері, дәрі-дәрмектер, меди-
циналық препараттар, киім-кешек және ЖЖМ туралы болып отыр.

Талқыланған мәселелер бойынша осы елдегі ауыр гуманитарлық жағдайға байланы-
сты Ауғанстанға транзит және жүк жеткізу мәселелерін шешуге бағытталған бірқатар 
шаралар қабылдау туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

Тараптар шекара маңындағы неғұрлым өзекті мәселелер бойынша жұмыс байланы-
старын жалғастыруға дайындығын білдірді.

ӨЗБЕКСТАН МЕН АУҒАНСТАННЫҢ ШЕКАРА 
БИЛІГІ ЖҮК ТРАНЗИТІ ТУРАЛЫ КЕЛІСТІ
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28 қыркүйекте Башқұртстан Республикасының (РФ) басшысы Радий Хабиров 
Қазақстанға келді. Сапар барысында оны Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады.

Қазақстан президенті Ресеймен ынтымақтастық екі елдің өңіраралық өзара іс-қи-
мылын кеңінен қамтитынын атап өтті. Ол жалғасып жатқан пандемияға қарамастан, 
Қазақстанның Башқұртстанмен жан-жақты байланыстары өте қарқынды дамып, 
жаңа мазмұнмен толығып келе жатқанын қанағаттанушылықпен атап өтті.

Әңгімелесу барысында атап өтілгендей, бірлескен кәсіпорындардың саны өсуде, 
мұнай-химия, ауыл шаруашылығы, металлургия, жеңіл өнеркәсіп және басқа да са-
лаларда инвестициялық жобалар табысты іске асырылуда.

Р.Хабировтың Қазақстанға сапары кезінде ол Қазақстан Республикасының Пре-
мьер-Министрі Асқар Маминмен де кездесті. Тараптар Қазақстан-Ресей стратегия-
лық серіктестігін одан әрі тереңдету жағдайындағы өзара іс-қимылдың жағдайы мен 
келешегін талқылады.

Қазақстан Үкіметінің басшысы Қазақстан мен Башқұртстан арасындағы сау-
да-экономикалық, инвестициялық, көлік-логистикалық, энергетикалық, агроөнер-
кәсіптік кешен, өнеркәсіптік кооперация және басқа да салалардағы ынтымақта-
стықты нығайтудағы әлеуеттің маңыздылығын атап өтті.

БАШҚҰРТСТАН БАСШЫСЫ
 ҚАЗАҚСТАНҒА КЕЛДІ
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ҚАЗАҚСТАНДА ТҮРКПА-НЫҢ 10-ШЫ 
СЕССИЯСЫ ӨТТІ

28 қыркүйекте Түркі әлемінің рухани астанасы – Қазақстанның оңтүстігіндегі Түр-
кістан қаласында Түркітілдес елдер Парламенттік Ассамблеясы (ТүркПА) Бас Ассамблея-
сының 10-шы сессиясы өтті.

Қазақстан Парламенті Мәжілісінің спикері Нарлан Нығматулиннің төрағалығымен 
өткен іс-шараға Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің төрағасы Мұстафа Шентоп, Әзербайжан 
Милли Мәжілісінің Төрағасы Сахиба Гафарова, Қырғызстан Парламентінің спикері Та-
лант Мамытов, Өзбекстан Олий Мажлисі заң шығару палатасының вице-спикері Ұлықбек 
Иноятов, Мажарстан парламенті төрағасының орынбасары Марта Матрай, сондай-ақ ха-
лықаралық ұйымдар мен парламенттік делегациялардың басшылары қатысты.

Отырыс Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сәлемін оқудан басталды.

Содан кейін парламент басшылары мен делегация мүшелері Қарабақты азат ету үшін 
44 күндік соғыста қаза тапқан Әзербайжан шехидтерін бір минут үнсіздікпен еске алды.

Нұрлан Нығматулин кіріспе сөзінде ТүркПА Бас ассамблеясының 10-шы сессиясы 
бүкіл түркі әлемінің рухани астанасы ретінде танымал Түркістанда өтіп жатқанына қа-
нағаттанатынын айтты.

Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Түрікменстан биыл тәуелсізді-
гінің 30 жылдығын атап өткенін атап көрсеткен Нығматулин Түркияның тәуелсіздігін 
бірінші болып мойындағанын еске салды.

Оның айтуынша, Қазақстан ТүркПА төрағасы ретінде ассамблеяға қатысушы елдердің 
санын көбейтуге, сондай-ақ ТҮРКПА аясында білім мен мәдениет саласындағы ынты-
мақтастықты нығайтуға бағытталған іс -шараларға назар аударатын болады.

Сонымен қатар, Нығматулин Түркістан 24 телеарнасының хабарын барлық түркітіл-
дес елдерде іске қосуды ұсынды.

10-шы пленарлық отырыста тұңғыш рет ТүркПА қызметінің заң шығару бағытының 
күшеюін көрсететін үлгі заңдар қабылданды. Бұл ретте Нұрлан Нығматулин 2022-2027 
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жылдарға арналған ТүркПА-ның заң шығару қызметінің бағдарламасын әзірлеуді ұсын-
ды.

Кездесу соңында ТүркПА 10-шы Бас Ассамблеясының Түркістан декларациясы қабыл-
данды.

ТүркПА ГА 11-ші сессиясын Қырғызстан астанасы Бішкекте өткізу туралы шешім қа-
былданды.

Кездесу қорытындысы бойынша ТүркПА-ға төрағалық Әзербайжаннан Қазақстанға 
өтті.
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27 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің төрағасы Мұстафа Шентопты қабылдады.

Әңгімелесу барысында Қ.Тоқаев әлемдегі қалыптасқан тұрақсыз жағдайға қара-
мастан, Түркітілдес мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамытудың маңыз-
дылығын атап өтті.

– Әлемде тұрақсыз жағдайдың қалай қалыптасатынын ешкім нақты болжай ал-
майды. Осыған қарамастан, біздің елдеріміз арасындағы қатынастар табысты дамып 
келеді. Қазақстан мен Түркияның ынтымақтастығы сенім мен достыққа негіздел - 
ген, – деді Қазақстан Президенті.

Қ.Тоқаев Түркияның халықаралық аренадағы беделінің артып келе жатқанын 
атап өтіп, бауырлас елдің жетістіктеріне қанағаттанушылық білдірді және екіжақты 
өзара іс-қимылдың келешегіне жоғары баға берді.

М.Шынтоп Қазақстанға сапары барысында кездесу мүмкіндігі үшін Қ. Тоқаевқа 
алғыс айтып, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның сәлемін жеткізді.

– Қараша айында елімізде өтетін Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 
кеңесінің саммитінде Түркі әлемінің бірлігін одан әрі нығайтуға бағытталған бірқа-
тар маңызды шешімдер қабылданады деп үміттенеміз. Сіздерді осы саммитте кү-
теміз, – деді Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Төрағасы.

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯ ҰЛЫ 
ҰЛТТЫҚ МӘЖІЛІСІНІҢ ТӨРАҒАСЫН 

ҚАБЫЛДАДЫ
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ӘЗЕРБАЙЖАН 
МИЛЛИ МЕДЖЛИСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ САХИБА 

ҒАФАРОВАНЫ ҚАБЫЛДАДЫ

28 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Әзер-
байжан Республикасы Милли Меджлисінің Төрағасы Сахиба Гафарованы қабылдады.

Кездесу барысында Қ.Тоқаев Қазақстан-Әзербайжан қарым-қатынасының ерекше 
сипатын атап өтті.

– Соңғы жылдары біздің мемлекетаралық ынтымақтастығымыз өрлеу сызығы бой-
ынша өте табысты дамуда. Мен Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевпен үнемі байла-
ныстамын. Біз ағымдағы жағдай, даму перспективалары, елдеріміз арасындағы өзара 
қарым-қатынастар туралы үнемі пікір алмасып отырамыз. Біз тәуелсіздік алғаннан бері 
табысты жұмыс істеп келеміз, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Қ.Тоқаев екі ел арасындағы парламентаралық диалогтың жанданға-
нын ризашылықпен атап өтті.

Кездесу мүмкіндігі үшін Қазақстан Президентіне алғыс білдіре отырып, Әзербайжан 
Милли Меджлисінің Төрағасы Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әли-
евке сәлемін және ізгі тілектерін жеткізді, сондай-ақ ТүркПА жұмысының қорытынды-
лары туралы айтты.

– Қазақ халқының рухани орталығы – Түркістанда өткізген екі күн ішінде сол жерде 
жүргізіліп жатқан жұмыстарды көрдік. Біз көргендеріміздің бәріне таң қалдық. Мен 
Әзербайжан мен Қазақстанның бауырлас мемлекеттер екенін атап өткім келеді, олар 
көп нәрсені біріктіреді. Бұл түркі тамыры, ортақ мәдениетіміз бен дәстүрлеріміздің ұқ-
састығы, сонымен қатар Әзербайжан мен Қазақстан стратегиялық әріптестер болып та-
былады, – деді Сахиба Ғафарова.
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ҚАЗАҚСТАНДА ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ ЕСКЕ АЛУ 
КҮНІНЕ АРНАЛҒАН РӘСІМ ӨТТІ

27 қыркүйек күні Түркістан қаласындағы «Фараб» кітапханасында Халықаралық 
Түркі академиясының Отан соғысы кезінде қаза тапқандарды еске алу күніне арналған 
іс-шара өтті. Іс-шараға ТүркПА-ның 10-шы пленарлық отырысына қатысуына байла-
нысты Қазақстан Республикасына келген Әзербайжанның парламенттік делегациясы 
қатысты.

Бастапқыда 44 күндік Отан соғысының шехидтерін бір минут үнсіздікпен еске алды.
Іс-шараны ашқан Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыды-

рәлі осыдан бір жыл бұрын, 27 қыркүйекте басталған Ұлы Отан соғысының нәтижесін-
де Әзербайжан өз жерлерін басқыншылықтан босатқанын айтты. Ол Әзербайжанның 
Шуша қаласына сапары туралы айтып, осы әдемі қаланың Әзербайжан мәдениеті мен 
өнеріндегі рөліне тоқталды.

Іс-шарада Милли Меджлис төрағасы Сахиба Гафарова сөз сөйледі. Оның айтуынша, 
өткен жылдың 27 қыркүйегінде басталған Отан соғысының нәтижесінде ержүрек Әзер-
байжан сарбаздары Әзербайжан жерлерін босатып, өз өмірлерінің бағасымен елдің ау-
мақтық тұтастығын қалпына келтірді. Жоғарғы Бас қолбасшы, Президент Ильхам Әли-
евтің басшылығымен Әзербайжан әскері жауға соққы беріп, оны тапсыру актісіне қол 
қоюға мәжбүр етті. Әзербайжан халқы әрқашан Шехидтер туралы құнды естеліктерді 
сақтайды, олардың есімдері Әзербайжан мемлекеттілігінің тарихында мәңгі жазыл- 
ған, – деді ол.

Іс-шараның соңы Халықаралық Түркі академиясы дайындаған Низами Гәнжәуи-
дің қазақ тіліндегі  «Жеті ару» және «Ләйлі Мәжнүн» атты екі туындысының тұсауке-
серімен аяқталды.
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28 қыркүйекте Түркия Республикасына жұмыс сапарымен келген Өзбекстан Ре-
спубликасының Сыртқы істер министрі Абдулазиз Камилов Өзбекстан тәуелсіздігінің 
30 жылдығына байланысты Ыстамбұл қаласындағы Өзбекстан Бас консулдығында 
ұйымдастырылған салтанатты іс-шараға қатысты.

Іс-шара барысында министр бір топ белсенділерге екіжақты қарым-қатынас-
тар ды дамытуға қосқан үлесі үшін «Өзбекстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 
жыл» естелік медальдарын табыс етті.

Бұдан бөлек, А.Камилов отандастарымен, өзбек диаспорасы өкілдерімен және 
БАҚ өкілдерімен әңгімелесті.

Іс-шара соңында министр Түркиядағы өзбек отандастарын алдағы президенттік 
сайлауға белсенді қатысуға шақырды.

ӨЗБЕКСТАН СІМ БАСШЫСЫ ТҮРІК ІСКЕР 
ТОПТАРЫМЕН, ОТАНДАСТАРЫМЕН ЖӘНЕ 

ӨЗБЕК ДИАСПОРАСЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІМЕН 
КЕЗДЕСТІ
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ҚАЗАҚСТАН АУҒАНСТАНҒА АСТЫҚ ПЕН ҰН 
ЖЕТКІЗУДІ ҚАЙТА БАСТАДЫ

Қазақстаннан Ауғанстанға астық пен ұн жеткізу мәселелері шешілді. Бұл туралы 28 
қыркүйекте өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу департаментінің 
директоры Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Азат Сұлтанов 
айтты.

Ауғанстан – Қазақстанның негізгі астық пен ұн нарығы, біздің стратегиялық серік-
тесіміз. Бұл елдегі соңғы саяси оқиғалар аясында астық пен ұнды жөнелтуде біраз 
тоқтатулар болды. Қазіргі уақытта кәсіпкерлер мен тасымалдаушылардың ақпараты 
бойынша вагондарды төлеу мен қайтару бойынша проблемалық мәселелер жойылды, 
сондықтан қазір жөнелтуде проблемалар жоқ, – деді А.Сұлтанов.

Сонымен қатар, ол жөнелтілетін өнім көлемін айтты. Жеткізу туралы Үкімет деңгей-
інде келіссөздер жүргізу әлі ерте, өйткені бизнестің ең жақсы мүмкіндіктері бар. Яғни, 
Қазақстан мен Ауғанстанның бизнес-серіктестері тұрақты қарым-қатынаста. Қазіргі 
уақытта Ауғанстан бағытында өнімді жөнелту жүріп жатыр. Егер сандар бойынша ай-
татын болсақ, ағымдағы күнге 199 мың тонна ұн және 33 мың тонна астық жөнелтілді. 
Яғни, негізгі тұтыну –  ұн, – деп түйіндеді министр.
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Түрікменстан Түркітілдес мемлекеттердің Ынтымақтастық кеңесіне (Түркі кеңесі) 
бақылаушы ретінде қосылады, деп хабарлады 29.09.2021 «Түрікменстан бизнесі» 
сайты «Интерфакс – Әзербайжан» ақпараттық агенттігіне сілтеме жасап.

12 қарашада Ыстамбұлда Түркі кеңесі мемлекет басшыларының 8-ші саммиті 
өтетіні белгілі. Түркияның Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу Анкарада өт-
кен баспасөз мәслихатында саммитке дайындық туралы хабарлады:

– Бүгін Түркі кеңесі елдерінің Сыртқы істер министрлерінің отырысында 12 қа-
рашада Ыстамбұлда өтетін ұйым мемлекеттері басшыларының сегізінші саммитінің 
күн тәртібі талқыланды. Бұл саммитте кеңес үшін тарихи қадамдар жасалады.

Осы жылдың маусым айының соңында Түрікменстан астанасында Ашхабадқа жұ-
мыс сапарымен келген Түрік кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміреевпен Түркімен-
стан Сыртқы істер министрі Рашид Мередовтың кездесуі өтті. Әңгіме тақырыбы 
Түрікменстанның Түркі кеңесіне кіру мүмкіндігі болды.

Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі 2009 жылдың қазан айында 
құрылған. Кеңестің қазіргі мүшелері - Қырғызстан, Әзірбайжан, Қазақстан, Өзбек-
стан және Түркия. Мажарстан бақылаушы мәртебесіне ие.

ТҮРІКМЕНСТАН ТҮРКІ КЕҢЕСІНЕ 
БАҚЫЛАУШЫ БОЛМАҚ
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ЕЛШІСІ 
ТАШКЕНТТЕГІ ҚЫРҒЫЗ КИНОСЫ КҮНДЕРІНІҢ 

АШЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ

30 қыркүйекте Қырғызстанның Өзбекстандағы Төтенше және Өкілетті елшісі Ибра-
гим Жүнісов Ташкент қаласындағы Мукими атындағы Өзбек мемлекеттік музыкалық 
театрында Ташкент халықаралық «Жібек жолы маржаны» кинофестивалі аясында өт-
кен қырғыз киносы күндерінің ашылуына қатысты.

Іс-шараға Өзбекстан Республикасы Мәдениет министрінің орынбасары Олимжон 
Мирзаев, ҚР Мәдениет, ақпарат, Спорт және жастар саясаты министрлігі жанындағы 
кинематография департаментінің директоры Мұқталы Бектеналиев, ҚР Халық әрті-
стері Айтұрған Темірова, Нәзира Мәмбетова, ҚР Халық әртісі Керім Тұрапов, режис-
серлер Артық Сүйіндіков, Айбек Дайырбеков, Бақыт Мукул және басқалары қатысты.

Өзінің құттықтау сөзінде Жүнісов қырғыз-өзбек қарым-қатынастарының, оның ішін-
де мәдени-гуманитарлық саладағы қарқынды дамып келе жатқанын, сондай-ақ кино са-
ласындағы екіжақты өзара іс-қимылдың жанданғанын атап өтті. Өзбекстанда қырғыз 
киносы күндерінің табысты өтуіне тілектестік білдірді. 
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