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КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ ЖЫЙЫНЫНДА БАШКЫ КАТЧЫ БАГДАД 

АМРЕЕВДИН СҮЙЛӨГӨН СӨЗҮ 

2022-жылдын 11-январы, Стамбул шаары 

 

Урматтуу министрлер, 

Урматтуу Түркия Республикасынын Тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу, Түрк 

мамлекеттер Уюмунун Төрагасы катары негиздөөчү мамлекетибиз болгон Казакстанга 

колдоо көрсөтүү боюнча жана акыркы окуяларды талкуулоо үчүн өз убагында көтөргөн 

демилгеңизге  терең ыраазычылыгымды  билдирем. 

Казакстан түрк дүйнөсүнүн өтө маанилүү жана ажырагыс бөлүгү. Казак жери бүт түрк 

элдеринин мекени, ошондуктан Казакстандын туруктуулугу жана гүлдөп-өнүгүүсү 

калган түрк дүйнөсүнүн бакубаттуулугу менен  тыгыз байланышкан. 

   Казакстан  Алматыдагы жана башка шаарлардагы экстремисттик күчтөрдүн зордук-

зомбулук жана мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында өзүнүн жаңы тарыхындагы эң 

оор учурга туш болууда. Бүткүл Казакстан, өлкөнүн  көз карандысыздыгы жана анын 

суверенитети бутага алынды. Мына ушундан улам бул боордош өлкөнүн жетекчилиги, 

өзгөчө президент Касым-Жомарт Токаев деструктивдүү аракеттерди токтотуп, 

тартиптин жана мыйзамдын кызыл сызыгынан өткөндөргө карата зарыл чараларды 

көрүү үчүн оор, бирок  күтүүсүз  чечимдерди кабыл алууга аргасыз болду. Ошондуктан 

биз казак бийлигинин аракетин туура баалап,  Казакстандын мыйзамдуу жетекчилигине 

бекем колдоо көрсөтүшүбүз керек экендигин белгилегим келет. 

Мындай кырдаалда, Катчылык катары, биз биринчи күндөн тартып окуяларга көз 

салып, мүчө жана байкоочу мамлекеттердин ортосунда координацияны камсыз кылуу 

үчүн бардык күч-аракетибизди жумшап жатабыз. 

Биз мүчө мамлекеттерибиздин атынан билдирүү жасап, Казакстандагы тынчтык, 

стабилдүүлүк, мыйзамдуулуктун сакталышына  маани берилип жатканын баса 

белгилеп, Казакстан  менен бекем тилектештигибизди билдирдик. 

Аны менен бирге, бир тууган казак элинин акылмандыгы жана өлкө бүтүмдүгүн сактап 

калууга багытталган аракеттерине  таянып казак бийлиги өлкөдө тынчтыкты жана 

тартипти калыбына келтирерине бекем ишеничибизди баса белгиледик. 

Бул билдирүүнү биздин лидерлер жана тышкы иштер министрлерибиз да казак 

кесиптештери менен сүйлөшүүлөрүндө билдиришти. Биз регионалдык маселелерде, 
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ошондой эле өлкөлөрүбүздү жана түрк дүйнөсүн кабытыр кылган маселелерде 

мүчөлөрүбүздүн арасындагы бул консультативдик механизмге өзгөчө маани беребиз. 

Бир тууган негиздөөчү мүчө өлкөдө болгон бул акыркы окуялар Нахчыван 

келишиминин жана 8-Саммитте биздин лидерлер тарабынан кабыл алынган Түрк 

дүйнөсүнүн көз карашы - 2040 аттуу концепциянын негизги пунктарынын бири болгон 

Түрк дүйнөсүндөгү коопсуздук кызматташтыгын арттыруунун маанилүүлүгүн дагы бир 

жолу далилдеди. 

Чындыгында, Уюмубуз Түрк дүйнөсүнүн тилектештигин көрсөтүү үчүн жана эл аралык 

коомчулуктун жоопкерчиликтүү жана жаңыдан өнүгүп келе жаткан катышуучусу 

катары тиешелүү зарыл чараларды, өзгөчө акыркы эки жыл ичинде, биринчи жолу 

көрүп жаткан жок. 

Биринчиден, Азербайжандын Карабакта 44 күндүк Ата Мекендик согуш учурунда 

Уюмубуз мүчө жана байкоочу мамлекеттердин боордош Азербайжан эли жана Өкмөтү 

менен бекем тилектештигин көрсөткөн. 

Ошондой эле 2020-жылы Кыргыз Республикасындагы парламенттик шайлоодон 

кийинки окуяларга, андан тышкары 2021-жылдын апрель айынын аягында кыргыз-

тажик мамлекеттик чек арасында кырдаалдын курчушуна байланыштуу боордош 

кыргыз эли жана Өкмөтү менен тилектештигибизди билдиргенбиз. 

Аймактык маселелерге келсек, биз өлкөнүн жана аймактын тынчтыгына жана 

стабилдүүлүгүнө салым кошуу максатында биринчи жолу Ооганстан маселеси боюнча 

Тышкы иштер министринин кезексиз жыйынын уюштурганбыз. 

 

Урматтуу министрлер, 

Катчылык катары биз мүчө жана байкоочу мамлекеттерибиздин аракеттерин 

координациялоону улантууга даярбыз. 

Жолугушуунун соңунда Сиздер кабыл ала турган биргелешкен билдирүүдө 

Казакстандагы тынчтыктын жана туруктуулуктун маанилүүлүгүн баса белгилеп, 

Казакстан Республикасынын Конституциялык түзүлүшүн бузууну көздөгөн 

деструктивдүү күчтөргө  каршы Казакстандын Өкмөтүнүн антитеррордук 

операцияларын колдоорубузду билдирдик. 

Билдирүүдө Казакстандагы реформалардын күн тартибин колдоо да чагылдырылган. 

Бүгүн биз Президент Токаевдин казак парламентинин алдында боордош Казакстан 

элинин бакубаттуулугун мындан ары жогорулатуу үчүн алдыдагы мезгилде эмнелер 

аткарыла тургандыгы тууралуу жаңы дем берүүчү жана оптимисттик баяндамасын 
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уктук. Биздин мүчө жана байкоочу мамлекеттер бул реформаларда Казакстандын элин 

жана өкмөтүн колдоого даяр. 

Андыктан, биз сиздердин жетекчилигиңиздердин алдында бул милдеттерди тез арада 

ишке ашырууга даярбыз. 

Кайрылуумдун   жыйынтыктоодон  мурда өлкөдөгү окуяларда жакындарын жоготкон 

үй-бүлөлөргө терең кайгыруу менен көңүл айтам жана жабыркагандардын тезирээк 

сакайып кетишин каалайм. 

Кудай буйруса Казакстан бул кыйын күндөрдөн тез өтүп, өнүгүү  жолун улантат. 

Рахмат! 

 

 


