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ТҮРКІ ӘЛЕМІ ГЕОСАЯСИ ШЫНДЫҚ

3 қазан – Түркі әлемінің ынтымақтастық күні биыл түрлі шаралармен атап өтілді. 

Бұл күн 2009 жылы Түркі мемлекеттері басшыларының Нахчыван саммитінде Түркі 

әлемінің интеграциясын институционализациялаудағы Түркі кеңесінің құрылуына 

байланысты бекітілді. Қазіргі кезеңде түрік әлемі мәдениет пен экономика 

саласындағы ынтымақтастықты дамытып қана қоймай, геосаяси шындыққа 

айналуда.

1990-шы жылдардың басында Түркі әлемінің атауы тек мәдениеттің, тілдің және 

тарихтың бірлігін ғана білдірді. Тіпті геомәдени бірлік деп атауға болатын бұл мәселеде 

түркі мемлекеттері үлкен қиындықпен бірікті. Біріншіден, бұл мемлекеттер өздерін 

қалай белгілейтіні туралы үлкен сұрақ туды. Мұның себебі – бұл мемлекеттерге ортақ 

«түрік» атауын Түркия Республикасы өзінің ұлттық ерекшелігі ретінде қабылдады.

Сондықтан өз тәуелсіздігін жаңа ғана жариялаған мемлекеттер өздерін «түркі» 

деп атаудан аулақ болды. Мұны сырттан енгізілген Кеңестік-ресейлік бірегейліктен 

құтылып, өздерінің ұлттық бірегейлігін шоғырландыруға тырысқан жас 

мемлекеттер екіұштылықпен қабылдады. Мүмкін, профессор, доктор Решат Генч, 

егер Анадолыдағы түрік мемлекеті «түрік» деген кеңірек атауды емес, «оғыз» атауын 

қабылдаған болса, онда мұндай проблемалар туындамас еді деп айтқаны ішінара 

дұрыс болды. Алайда, нәтижесінде түркі мемлекеттерінің басшылары осы геомәдени 

бірлестікке қатысты «түркітілдес мемлекеттер» терминін қолдануға келісті.

Екінші жағынан, жаңа одақтың мәдениет пен сәйкестілік мәселелеріне басымдық 

беру жаңа мемлекеттердің мүдделеріне сәйкес келді. Шын мәнінде, қарастырылып 

отырған мемлекеттер түркі сәйкестігі тепе-теңдік факторы ретінде қарастырылатын 
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ұлт құру процесінде Кеңестік-ресейлік бірегейліктен барынша алыстауы керек 

еді. Осы тұрғыдан алғанда, жас мемлекеттердің Түркі сәйкестігін нығайту, сайып 

келгенде, олардың ұлттық сәйкестігін нығайтуды білдіреді. Бұл тұрғыда ТҮРКСОЙ 

мәдени ұйымының түркі әлемінің интеграциясына жауапты мекемелер арасында 

бірінші болып құрылғаны кездейсоқ емес.

Геоэкономикалық тұрғыдан алғанда, Еуразия құрлығының тереңінде орналасқан 

жаңа түркі мемлекеттері әлемге ашық болу үшін әлемдік мұхитқа қол жеткізуі керек 

еді. Шын мәнінде, халықаралық сауданың өте үлкен бөлігі теңіз арқылы жүзеге 

асырылды. Түркі мемлекеттерінің алдында бес бағыт бар.

Біріншіден, ресейлік бағыт. Мұнда кеңес дәуірінен мұраға қалған темір жолдар 

болған. Бұл дайын инфрақұрылымды бұзбай, өзара қызығушылық негізінде пайдалану 

қисынды болды. Алайда, бұл бағыт бұл мемлекеттердің Мәскеуге тәуелділігін 

арттырар еді. Сондықтан маршруттарды әртараптандыру қажет болды. 

Екіншіден, қытайлық бағыт. КСРО мен Қытай арасындағы «Темір перде» 1990 

жылы бұзылып, екі ел арасында теміржол торабы салынды. Экономикасы өсіп 

келе жатқан Қытай дамудың үлкен перспективаларын уәде етті. Кейінгі жылдары 

Түркістан мемлекеттері мен Қытай арасындағы қатынастар Шанхай Ынтымақтастық 

Ұйымы негізінде институционализацияланды. Алайда, 90-шы жылдардың басында 

Қытай негізінен арзан және сапасыз тауарлармен байланысты болды.

Үшіншіден, ирандық бағыт. Шын мәнінде, бұл Түркістан үшін ең жақын және 

ыңғайлы бағыт болды. 1996 жылы Серахста Иран-Түрікменстан темір жолдарының 

қосылуынан кейін аймақтың Парсы шығанағына шығу мүмкіндігі пайда болды. 

Алайда, Иранның ядролық бағдарламасына байланысты шиеленіскен АҚШ-Иран 

қатынастары мен санкциялар белгілі бір дәрежеде осы бағыттың тартымдылығына 

әсер етті.

Төртіншіден, Ауғанстан арқылы Оңтүстік Азияға шығу бағыты. Бұл бағыт әлі 

күнге дейін өзекті болып қалғанымен, Ауғанстандағы тұрақсыздыққа байланысты 

ол әлі іске асырылған жоқ.

Бесіншіден, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Тұран дәлізі» деп атаған жаңа түркі 

мемлекеттеріне Еуропаға жол ашуға мүмкіндік беретін батыс бағыты. Каспий, 

Оңтүстік Кавказ және Түркия арқылы өтетін бұл бағыт түркі мемлекеттерін 

жалғастырып қана қоймай, Қытай мен Еуропа арасындағы маңызды артерияға 

айналуға мүмкіндік береді.

Аталған себептер бойынша түркі мемлекеттерінің геоэкономикалық бірігуі 

қажеттілікке айналды, өйткені ол олардың экономикасын жандандырып қана 

қоймай, жалпы әлемдік экономикадағы түркі әлемінің позициясын нығайтады. 

2009 жылы Түркі кеңесінің құрылуымен осы саладағы ынтымақтастық қарқын ала 

бастады.

Геомәдени және геоэкономикалық бірігу табиғи түрде түркі әлемінің геосаяси 

шындық ретінде қалыптасуына әкелді. Ол 2015 жылы Түркия мен Ресей арасындағы 

саяси дағдарысты шешуде Қазақстан мен Әзербайжанға делдал бола отырып, Анкара 

мен Мәскеу арасындағы қатынастарды жақсартуға көмектесті. Бұл жағдай түркі 

мемлекеттерінің халықаралық саясаттың белсенді субъектісі ретінде әрекет ете 

бастағанын көрсетті. 2020 жылы 44 күнге созылған Қарабах соғысы кезінде түркі 

мемлекеттері мен халықтары, әсіресе Түркі кеңесі, Түркі академиясы мен ТҮРКСОЙ 

құрылымдары Әзербайжанға қолдау білдіріп, Түркі әлемі қазір геосаяси шындыққа 
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айналды деп мәлімдеді. Сол сияқты 2021 жылы 27 қыркүйекте Түркі кеңесіне 

мүше елдердің Сыртқы істер министрлерінің Ауғанстан бойынша кездесуі түркі 

мемлекеттерінің Ауғанстандағы жағдайға қатысты бірлескен әрекеттерінің символы 

болып табылады.

Сонымен, қазіргі кезеңде түркі әлемі геосаяси шындыққа айналды. Бұған кейбір 

түркі емес елдердің түркі интеграциялық институттарына деген қызығушылығы 

дәлел бола алады. Әлемдік державалар арасындағы бәсекелестіктің шиеленісуімен 

түркі әлемінің тепе-теңдік факторы ретіндегі стратегиялық маңызы одан әрі артады 

деп айтуға болады.

 
Д-р Дінмухаммед Әметбек, 

Халықаралық Түркі академиясының сарапшысы
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3 қазан күні Қазақстанның елордасы Нұр-Сұлтан қаласындағы «Астана Арена» ста-
дионында Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі және Халықаралық Түр-
кі академиясының ұйымдастыруымен Түркі мемлекеттері тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
мен түркітілдес елдердің ынтымақтастық күніне арналған футбол турнирі өтті.

Жарысқа Нұр-сұлтан қаласында аккредиттелген түркі мемлекеттері елшіліктерінің 
– Әзербайжан, Қырғызстан, Венгрия, Түркия, Түрікменстан, Өзбекстан, ҚР Сыртқы 
істер министрлігінің құрама командалары, сондай-ақ Түркі академиясы, азық-түлік қа-
уіпсіздігі Ислам ұйымы (IOFS), Азиядағы өзара іс-қимыл және Сенім Шаралары жөнін-
дегі кеңес сияқты халықаралық ұйымдардың командалары қатысты.

Турнир қорытындысы бойынша бірінші орынды Венгрияның Қазақстан Республика-
сындағы Елшілігінің командасы, екінші орынды ҚР Сыртқы істер министрлігі, үшінші 
орынды Түркі академиясының командасы иеленді.

Естеріңізге сала кетейік, Түркітілдес мемлекеттердің Ынтымақтастық Кеңесі (Түр-
кі кеңесі) 2009 жылдың 3 қазанында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасының, Түркі кеңесінің құрметті төрағасы Н. Ә.Назарбаевтың бастамасымен 
штаб-пәтері Стамбул қаласында құрылған болатын. Әзербайжан, Қазақстан, Қырғыз-
стан, Түркия және Өзбекстан ұйым мүшелері болып табылады, ал Мажарстан бақыла-
ушы мәртебесіне ие.

НҰР-СҰЛТАНДА «ТҮРКІ КУБОГЫ» ҮШІН 
ШАҒЫН ФУТБОЛДАН ТУРНИР ӨТТІ



6

Turkic Weekly #247                                                                                                     International Turkic Academy

ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ӨЗБЕКСТАНҒА 
РЕСМИ САПАРМЕН БАРДЫ

2021 жылғы 4-5 қазанда Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов 
Өзбекстан Республикасына екі күндік ресми сапармен келді.

4 қазанда «Яшнабад» инновациялық технопаркінде Инновациялық жобалар 
жүзеге асырылатын және түрлі салаларда ғылыми әзірлемелер мен зерттеулер 
жүргізілетін түрікмен-өзбек экономикалық форумы өтті.

Түрікменстан делегациясының мүшелеріне Өзбекстанда өндірілетін 
автомобильдер мен ауыл шаруашылығы техникасы, сондай-ақ елде және шетелде 
үлкен тұтынушылық сұранысқа ие өзбек өндірушілерінің өнімдерінің кең 
ассортименті көрсетілді.

Жоғарыда аталғандай, бүгінде жүзеге асырылып жатқан ауқымды өзгерістер, бай 
табиғи ресурстар және Түрікменстан мен Өзбекстанның орасан зор экономикалық 
және экспорттық әлеуеті түрлі бағыттарда, атап айтқанда, отын-энергетика және 
көлік-коммуникация секторында, өнеркәсіпте, химия индустриясында, электр 
энергетикасында, ауыл шаруашылығында, денсаулық сақтауда және т. б. өзара іс-
қимыл аясын кеңейту үшін үлкен перспективалар ашады.

Форум аясында 13 екіжақты құжатқа, оның ішінде жалпы сомасы 13,5 миллион 
АҚШ долларына жуық экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыруға қол 
қойылды.

Форум соңында жекелеген министрліктер мен ведомстволар басшыларының, 
мемлекеттік және жеке құрылымдар өкілдерінің қатысуымен бірқатар екіжақты 
кездесулер өтті.
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2021 жылғы 4 қазанда Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрі Руслан Қазақ-
баевтың Мажарстанға ресми сапары шеңберінде Қырғыз Республикасы Президентінің 
2021 жылғы 8 қыркүйектегі Жарлығымен құрылған Қырғыз Республикасының Мажар-
стандағы Елшілігінің ресми ашылу рәсімі өтті.

Елшіліктің ашылу салтанатына Мажарстанның Сыртқы экономикалық байланыстар 
және сыртқы істер министрі Петер Сийярто, Мажарстандағы ТМЫК Өкілдігінің өкіл-
дері, Қырғыз Республикасының Мажарстандағы Құрметті Консулы Э.Эрдош, сондай-ақ 
Мажарстанның жоғары оқу орындарында білім алып жатқан Қырғыз Республикасының 
азаматтары қатысты.

Мажарстандағы Қырғыз Республикасы Елшілігінің ашылу салтанаты барысында 
Қырғыз Республикасының Сыртқы істер министрі Р.Казакбаев мажарстандық тарапқа 
және Мажарстанның Сыртқы экономикалық байланыстар және сыртқы істер министрі 
П. Сийяртоға Қырғыз Республикасының Мажарстандағы Елшілігін ашу мәселесіне қол-
дау көрсеткені және көмек көрсеткені үшін алғысын білдірді.

Елшіліктің ашылуы Қырғызстан мен Венгрия арасындағы екіжақты қарым-қаты-
настарды дамытудағы тарихи оқиға болып табылады және екі тараптың да табысты 
және қажырлы еңбегінің нәтижесі болды. Министр Р.Казакбаев Мажарстанмен страте-
гиялық серіктестіктің табысты дамуын және ү. ж. 4 қазанда Қырғыз-Мажар Стратеги-
ялық Кеңесінің 1-ші отырысын өткізу туралы атап өтті.

Сонымен қатар, келесі жылы Қырғызстан мен Мажарстан дипломатиялық қатына-
стардың орнағанына 30 жыл толуын атап өтеді, осыған байланысты бірқатар бірлескен 
іс-шаралар өткізу жоспарлануда. 

ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МАЖАРСТАНДАҒЫ ЕЛШІЛІГІНІҢ РЕСМИ 

АШЫЛУ РӘСІМІ ӨТТІ
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ӨЗБЕКСТАН «ҚҰРҒАҚ ПОРТТАР»
 ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОСЫЛДЫ

Өзбекстан БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхитқа арналған экономикалық және 
әлеуметтік комиссиясының (АТМЭӘК) «Құрғақ порттар» туралы үкіметаралық 
келісіміне қосылды. Тиісті қаулыға 5 қазанда Өзбекстан Республикасының 
Президенті Шавкат Мирзиёев қол қойды.

Халықаралық маңызы бар «құрғақ порт» - бұл бір немесе бірнеше көлік түріне 
қосылған логистикалық орталығы бар елдің аумағындағы халықаралық сауда 
процесінде тасымалданатын тауарларды өңдеуге, уақытша сақтауға және заңды 
түрде тексеруге арналған орын және қолданылатын кедендік бақылау функциялары 
мен формальдылықтарды орындау.

Құрғақ порттардың меншігі мемлекеттік, жеке немесе мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік болуы мүмкін.

Жүктерді теңіз арқылы тасымалдау рәсімін жеңілдетуге мүмкіндік беретін 
«Құрғақ порттар» туралы келісім 2013 жылғы 1 мамырда Бангкокта жасалды.

Өзбекстан Республикасы Көлік министрлігі халықаралық шартты орындаудың 
құзыретті органы болып тағайындалды.
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ
 МӘДЕНИЕТ КҮНДЕРІ БАСТАЛДЫ

7 қазанда Қырғызстанда Қазақстанның Мәдениет күндері басталды.
Бішкек қаласында Қазақстан Республикасының Мәдениет күндерінің ресми 

ашылуының алдында Қырғыз Республикасының Мәдениет, ақпарат, спорт және 
жастар саясаты министрі Қайрат Иманалиев пен Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова кездесті.

Бауырлас екі елдің өкілдері екі түркі мемлекетінің мәдениет және өнер 
ұйымдарының мәдени-гуманитарлық байланыстарын талқылады. Әңгіме 
барысында көрші мемлекеттер арасындағы берік көпір болып табылатын мәдениет 
саласында іске асырылып жатқан бірқатар жобалар айтылды, сондай-ақ бірқатар 
іс-шараларды іске асыру мәселелері қозғалды.

А.Райымқұлова Қырғыз Республикасында бастау алған Қазақстанның мәдениет 
күндеріне қазақстандық шығармашылық ұжымдар ерекше құлшыныспен 
дайындалғанын атап өтті. Ол сондай-ақ қазақ және қырғыз халықтарының тарихы 
мен мәдениеті бір-бірімен тығыз байланысты екенін атап өтіп, бауырлас елдің 
өкілдерін 2022 жылы Қырғызстанның Қазақстандағы мәдениет күндерін өткізуге 
шақырды.

Қ. Иманалиев Қазақстанмен барлық деңгейдегі ынтымақтастықты нығайтуға 
мүдделілігін білдіріп, барлық өнер қайраткерлері мен қазақстандық делегация 
басшысына мәдениет күндерін өткізуге тілектестігін білдірді.

Кездесу соңында екі министр елдер арасындағы бейбітшілікті, достық пен 
гуманитарлық байланыстарды нығайтуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруда 
бірлескен күш-жігерге дайын екендіктерін растады.
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6 қазанда Түрікменстан мен Румыния СІМ даму үшін үлкен резервтік қуаттары бар 
«Каспий теңізі – Қара теңіз» көлік дәлізін іске асыру процесін қарады.

Онлайн-форматта сыртқы саяси ведомстволар бөлімдерінің бастықтары деңгейінде 
білім беру және сауда саласындағы ынтымақтастық жоспарлары бойынша консульта-
циялар өтті.

Бұдан басқа, ынтымақтастықтың шарттық-құқықтық базасына пункттер мен бағдар-
ламаларды енгізуді қоса алғанда, билатералдық сауда айналымын ұлғайту мәселелері 
талқыланды.

Айта кетейік, Румыния Түрікменстаннан 100 млн. еуродан астам түрлі өнім сатып 
алған.

ТҮРІКМЕНСТАН МЕН РУМЫНИЯ «КАСПИЙ 
ТЕҢІЗІ – ҚАРА ТЕҢІЗ» КӨЛІК ДӘЛІЗІН ІСКЕ 

АСЫРУДЫ ТАЛҚЫЛАДЫ
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Қазақстан Республикасының Түркістан облысында, «Tau Samalı» демалыс аймағын-
да «Nur Otan» жетекшілігімен «Jas Otan» жастар қанатының, Ислам Ынтымақтастығы 
Ұйымы (ИЫҰ) Жастар Форумының Еуразиялық өңірлік орталығының және басқа да ұй-
ымдардың бірлескен ұйымдастыруымен Халықаралық саяси жастар форумы өз жұмысын 
бастады.

Форумның негізгі мақсаттары – жастардың көшбасшылық, шешендік дағдылары мен 
коммуникациялық қабілеттерін дамыту, олардың ақпараттық технологияларға деген қы-
зығушылығын арттыру, жастар арасында қайырымдылықты көтермелеу және т.б. болып 
табылады.

7 қазанда іс-шара аясында Низами Гәнджауидің 880 жылдығына арналған «Руханият 
көпірлері – Фарабиден Низамиге дейін» атты сессия өтті. «Jas Otan» төрағасы Нұржан 
Жетпісбаев сессияны аша отырып, оның маңыздылығын атап өтіп, сөзін ИЫҰ Еуразия 
өңірлік жастар форумы орталығының бас директорының міндетін атқарушы Вусал Курба-
новқа берді. В.Курбанов өз сөзінде Ұлы әзербайжан ақыны поэмаларының маңыздылығы, 
оларға әлемге берілген гуманистік мессидждер туралы, сондай-ақ Қазақстанда гумани-
стік идеяларды таратуда өмір сүрген және жұмыс істеген ғалым Фараби мен жазушы Абай 
Құнанбаевтың рөлі туралы айтып берді.

Сессия соңында Нұржан Жетпісбаев президент Ильхам Әлиевтің Жарлығымен Әзер-
байжанның мәдени астанасы болып жарияланған босатылған Шуша қаласы туралы өз 
пікірімен бөлісіп, соңғы айларда тарихи және мәдени ескерткіштерді қайта құру бойын-
ша атқарылған жұмыстарға жоғары баға берді.

ҚАЗАҚСТАНДА НИЗАМИ ГӘНЖАУИГЕ 
АРНАЛҒАН СЕССИЯ ӨТТІ
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ҚЫРҒЫЗСТАН ЕЛШІСІ ҚАЗАҚ МИНИСТРІМЕН 
ЕКІЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

ТАЛҚЫЛАДЫ

Қырғыз Республикасының Қазақстандағы елшісі Дастан Дүйшекеев Қазақстан Респу-
бликасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевпен 
кездесу өткізді.

Қырғызстан елшілігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, тараптар су-энергетика са-
ласындағы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастықтың жай-күйі мен 
перспективаларын, сондай-ақ Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың Қазақстанға 
мемлекеттік сапары және ү.ж. наурыз және сәуір айларында өткен қырғыз-қазақстан 
үкіметаралық кеңесінің 9-шы отырысы барысында қол жеткізілген уағдаластықтардың 
жүзеге асырылу барысын талқылады.

Министр С.Брекешев Елші Д. Дүйшекеевті қызметке тағайындалуымен құттықтап, 
жауапты қызметіне табыс тіледі.
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8 қазанда Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы 
сөйлесу барысында Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Каспий маңы 
мемлекеттері басшыларының кезекті Саммитін ашық форматта өткізуді ұсынды.

Көпжақты әріптестік шеңберіндегі әңгіме барысында «Каспий бестігі» форматындағы 
өзара іс-қимыл маңызды бағыт болып белгіленді. Осыған байланысты Г.Бердімұхамедов 
Түрікменстанның ағымдағы жылы Каспий маңы мемлекеттері басшыларының кезекті 
Саммитін қабылдауға дайындығын растады.

Әлемдегі күрделі эпидемиологиялық жағдайдан туындаған қиындықтарды түсіне 
отырып, түрікмен тарапы оны ашық форматта өткізу керек деп санайды. Бұл Каспийдегі 
тұрақтылық пен қауіпсіздік, экология және қоршаған ортаны қорғау, Экономикалық ын-
тымақтастық сияқты күн тәртібіндегі бірқатар өзекті мәселелерді егжей-тегжейлі қарау 
қажеттілігімен байланысты.

Сонымен қатар, Саммит Каспий маңы мемлекеттері басшыларының екіжақты кездесу-
лерін өткізуге мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда Түрікменстан Саммитті ұйымда-
стыру мәселелері бойынша пікір алмасу үшін Ресей Федерациясының өкілін қабылдауға 
дайын.

ТҮРІКМЕНСТАН КАСПИЙ МАҢЫ 
МЕМЛЕКЕТТЕРІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 

КЕЗЕКТІ САММИТІН АШЫҚ ФОРМАТТА 
ӨТКІЗУДІ ҰСЫНДЫ
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8 қазанда Қазақстанның Тараз қаласында Жамбыл облысы әкімдігінің ұйымда-
стыруымен Халықаралық Түркі академиясының қолдауымен «Тараз және түркі өр-
кениеті» атты Халықаралық ғылыми конференция өтті.

Ашылу салтанатына Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев, Халықара-
лық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі, Қазақстан Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Берік Әбдіғалиұлы, Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігі Мұрағаттар істері және құжаттаманы басқару комитетінің төраға-
сы Қуат Бораш, Висконсин-Мэдисон және Назарбаев Университетінің профессоры 
Юлай Шамильоглу, «Нара» ұлттық мәдени мұрасы мен құндылықтарын зерттеу ин-
ститутының зертханалық археология секциясының директоры Күнитаке Садакатцу, 
Қазақстан Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, тарих ғылымдарының док-
торы Жәкен Таймағамбетов, тарих ғылымдарының докторы Жәкен Таймағамбетов, 
белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы Мадияр Елеуов, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, сондай-ақ Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан және 
АҚШ-тың белгілі түрколог ғалымдары бар.

«Көне Тараз» тарихи-этномәдени кешенінде өткен салтанатты шараны Түркі ака-
демиясының басшысы Дархан Қыдырәлі жүргізді. Конференция басында ол ҚР Мем-
лекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың атынан құттықтау хатын оқып берді. 
Сонымен қатар, ол өз сөзінде Тараз қаласының түркі әлемінің дамуына қосқан елеулі 
үлесі туралы айтып, Тараз әлемдік тарихнаманың жаңа бетбұрыс нүктесі болғанын 
атап өтті.

ТАРАЗДА «ТАРАЗ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІ» 
АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ
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Бердібек Машбекұлы бүгінгі кездесуге егжей-тегжейлі тоқталды. «Өркениеттің 
бастауы болған Тараз жері әрқашан қасиетті болған. Елбасының «Тараз – біздің та-
рихымыздың негізі» деген сөздерінің терең мағынасы бар... Сондықтан бүгінгі оты-
рыс ерекше сипатқа, терең мағынаға ие», – деді өңір басшысы.

Конференция барысында қатысушылар Тараз қаласының түркі әлеміндегі рөлі, 
оның терең тарихы туралы пікір алмасты.

Пленарлық отырыстан кейін конференция жеке секциялар аясында жалғасты, 
атап айтқанда: «Ұлы Талас құрылтайы: Алтын Орда», «Атлах шайқасы және жаңа 
өркениет», «Тараз және түркі әлемі», «Мәңгілік ел идеясы және Түркі елдері».

Конференция қорытындысы бойынша арнайы қарар қабылданды.



https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/264212?lang=ru
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2816
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/sostoyalas-oficialnaya-

ceremoniya-otkrytiya-posolstva-kr-v-vengrii
http://kabar.kg/news/uzbekistan-prisoedinilsia-k-soglasheniiu-o-sukhikh-portakh/
https://www.inform.kz/ru/dni-kul-tury-kyrgyzstana-v-kazahstane-predlozhila-provesti-

aktoty-raimkulova_a3846143
https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3494771.html
https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3495319.html
https://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/3495451.html
https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3495537.html
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