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ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН АТАП ӨТТІ 
 

 
 
16 желтоқсанда Қазақстан өзінің басты мемлекеттік мерекесі – Тәуелсіздік күнін атап өтті.                 
28 жыл бұрын – 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзін егеменді, тәуелсіз 
мемлекет деп жариялап, өзінің жаңа тарихын бастады. 
Сол тарихи күні Жоғарғы Кеңес мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. 
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылғы бүкілхалықтық сайлаудан кейін ант берді: 
«Құрметті қазақстандықтар! Мен көпұлтты республикамыздың халқына адал қызмет етуге, 
Қазақстан Республикасының Конституциясын ұстануға, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының Президентіне жүктелген 
міндеттерді адал орындауға ант етемін». 
Қызметіне ресми кірескен соң бір аптадан кейін  1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол кездегі ең маңызды және ең қажет 
«Республиканың мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңға қол қойды. 
1991 жылы Қазақстанмен қатар тағы төрт түркі елі: Әзербайжан, Қырғызстан, Түркіменстан 
және Өзбекстан тәуелсіздік алды ... 
Дәстүр бойынша 16 желтоқсан күні бүкіл елде салтанатты іс-шаралар өтті. Мереке күні 
қарсаңында Қазақстанда бірқатар жаңа әлеуметтік нысандар ашылды. 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа әлемнің жетекші мемлекеттері басшыларынан 
құттықтау хаттары мен жеделхаттары келіп түсті. 
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БАКУДЕ ТҮРКПА ОТЫРЫСЫ ӨТТІ 
 

 
 
18 желтоқсанда Әзербайжанның астанасы Бакуде түркітілдес елдердің Парламенттік 
Ассамблеясының (ТүркПА) отырысы өтті. Отырыс барысында Әзербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан парламенттерінің басшылары ұйым қызметін кеңейту 
жолдарын талқылады. Сонымен қатар, отырыстың күн тәртібінде модельдік заң жобасы, 
туризм, материалдық емес мәдени мұраны қорғау, сондай-ақ ұйымның сайлауды байқау 
туралы Ережесі туралы мәселелер қозғалды. 
Әзербайжан Милли Мәжілісінің спикері Октай Асадовтың айтуынша, «ТүркПА әлемдегі 
беделді парламенттік ұйымға айналды. Біздің елдеріміздің арасындағы саяси, экономикалық 
және мәдени байланыстарды нығайтуда ұйымның рөлі жыл сайын артып келеді. Болашақта 
ұйым жетілдіру жұмыстарын жалғастырады, жаңа модельдік заңдар қабылданады, 
комиссиялардың жұмысы күшейтіледі». 
Кездесудің қорытындысы бойынша тараптар бірқатар құжаттар, соның ішінде модельдік 
заңдар, Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын бақылау жөніндегі 
миссияның есебі, сондай-ақ Баку декларациясын қабылдады. 
Бұл құжат мәдени мәселелермен қатар Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Түркі 
көзқарасы-2040» бағдарламасы және Түркі кеңесін Түркі мемлекеттерінің ұйымы атауына 
өзгерту туралы бастамасын қолдайды. 
ТүркПА-ның өткен отырысында түркітілдес елдердің Парламенттік Ассамблеясына төрағалық 
ету Түркиядан Әзербайжанға өтті. 
ТүркПА-ның оныншы отырысы келесі жылы Қазақстанда өтеді. 
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
 ЖАПОНИЯҒА САПАРЫ 

 
17 желтоқсанда Ш. Мирзиёев Жапонияға ресми сапармен келді. Өзбекстан басшысының 
сапары бағдарламасындағы бірінші тармақ – Нагоя қаласы. Тюбу халықаралық әуежайында 
Өзбекстан басшысын Жапония Сыртқы істер министрінің орынбасары Синичи Накатани, 
Нагоя қаласының мэрі Такаси Кавамура және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. 
18 желтоқсанда таңертең ол Айчи Хидэки Омура префектурасының губернаторымен және 
Нагоя мэрі Такаси Кавамурамен кездесті, кездесуден кейін ол әлемдегі ең беделді ғылыми 
және білім беру мекемелерінің бірі, континенттегі алғашқы ондықтың бірі – Нагоя 
университетіне барды. Ш.Мирзиёевке Нагоя университетінің құрметті докторы атағы берілді. 
Университетке келгеннен кейін Шавкат Мирзиёев Нагояда білім алып, ғылыммен 
айналысатын отандастарымен кездесті, содан кейін Жапония астанасы Токио қаласына ұшты. 
19 желтоқсанда Ш. Мирзиёев Токиодағы Акасака резиденциясында Жапондық халықаралық 
ынтымақтастық агенттігінің (JICA) президенті Синичи Китаокуды қабылдады. 
Кездесу барысында құны 3,5 миллиард доллардан асатын жаңа ұзақ мерзімді ынтымақтастық 
бағдарламасы, оның ішінде энергетика, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын модернизациялау, 
инфрақұрылым, қоршаған орта, денсаулық сақтау және басқа да салалар бойынша жобалар 
келісілді. Шағын және орта бизнес жобаларын қолдауға, сондай-ақ білім алмасуды кеңейтуге 
ерекше көңіл бөлінді. 
Өзбекстан мен JICA арасындағы әр ынтымақтастық жобасының уақытылы және сапалы 
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында «жол картасын» әзірлеу туралы келісімге қол 
жеткізілді. 
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Сонымен қатар Токиода Ш. Мирзиёев Жапония Парламенті Кеңесшілер палатасының 
президенті Акико Сантомен кездесті. Кездесу барысында өзбек-жапон достығы мен 
стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайту мәселелері талқыланды. 
Бұдан басқа Ш.Мирзиёев Өкілдер палатасының төрағасы Тадамори Осимамен кездесті. 
Кездесуде парламентаризмнің жапон тәжірибесін зерделеу және өзара алмасуды кеңейту 
бойынша бірлескен іс-шаралар өткізу туралы келісімге қол жеткізілді. 
Ш. Мирзиёев сондай-ақ Жапонияның Премьер-министрінің орынбасары, Қаржы министрі 
Таро Асо, «Өзбекстан-Жапония» парламенттік достық лигасының белсенділерімен, шығыс 
еліндегі жетекші компаниялар мен банктердің өкілдерімен кездесті. 
Ш. Мирзиёев «Nikkei»  жапон газетіне берген сұхбатында: «Мен алдағы өзбек-жапон саммиті 
аясында қол жеткізілген келісімдер екі ел арасындағы қарым-қатынастарды дамытуда маңызды 
рөл атқарады және біздің серіктестіктің жаңа бағыттарын анықтайды деп сенемін» деді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
САУД АРАБИЯСЫНА САПАРЫ 

 

 
     
15-16 желтоқсанда Қырғызстан Президенті Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына ресми 
сапармен барды. 
Сауд Арабиясының патшасы Салман бен Абдель-Азиз Аль Саудпен ресми кездесу 16 
желтоқсанда Эр-Риядтағы патша сарайында өтті. 
Келіссөздер кеңейтілген және санаулы құрамда өтті, онда екіжақты ынтымақтастықтың өзекті 
мәселелері талқыланды. 
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар зейнетақымен қамтамасыз ету, спорт, білім, 
ветеринарлық қауіпсіздік және ауылшаруашылық өнімдері саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімге қол қойды. 
Сонымен қатар, Сауд Арабиясының Даму қоры Ыстық көлдің айналасындағы жолды қалпына 
келтіруге несие береді. Бұл келісімнің егжей-тегжейі әлі ашылған жоқ. Бұған дейін жұмыс 
құны 550 миллион долларға бағаланады деп хабарланған болатын. 
Сооронбай Жээнбековтің Сауд Арабиясы патшалығына ресми сапарының негізгі 
тақырыптарының бірі экономикалық ынтымақтастықты нығайту болды. 
Екі мемлекет басшылары инвестиция тарту, ірі инвестициялық жобаларды тереңдету және 
іскерлік байланыстарды нығайту мәселелерін қозғады. 
Атап айтқанда, С.Жээнбеков KСA патшасы Салман бен Абдель-Азиз Аль Саудқа және Сауд 
Арабиясының Даму қорының басшысына қырғыз-саудиялық экономикалық ынтымақтастық 
қорын құруды ұсынды. 
Қазақстанды Қырғызстанмен байланыстыратын, туризмнің дамуына ықпал ететін Балықчи-
Қаракөл-Балықшы тас жолы бойынша құжаттарға қол қойылды. 
Сонымен қатар тараптар энергетика, құрылыс, көлік және инвестиция саласындағы 
ынтымақтастық мәселелерін де талқылады. 
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ТҮРКИЯ ТҮРКІ ЕЛДЕРІНЕ  
ЭКСПОРТ КӨЛЕМІН АРТТЫРДЫ 

 

 
 
17 желтоқсанда Түркия Сауда министрлігінің хабарлауынша, 2019 жылдың қаңтар-қазан 
айларында түркітілдес елдерге түрік экспорты 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
16,3 пайызға артып, 3,819 миллиард долларды құрады. 
Атап айтқанда, министрлік 2019 жылдың 10 айында көрсетілген мерзімде түркітілдес елдерден 
түрік импорты 6,9 пайызға артып, 2,634 миллиард долларды құрағанын атап өтті. 
Екінші жағынан, 2019 жылдың қазан айында түркітілдес елдерден түрік импорты 2018 
жылдың қазанымен салыстырғанда 19 пайызға артып, 212,328 миллион долларды құрады. 
Жалпы, 2019 жылдың қазан айында Түркияның сыртқы сауда айналымы 34,515 миллиард 
долларды құрады. 
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ТҮРКІМЕН КІЛЕМ ТОҚУЫ ЮНЕСКО 
МҰРАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗІЛДІ 

 

 
 
ЮНЕСКО шешімімен дәстүрлі түркімен кілем тоқуы ЮНЕСКО мұраларының тізіміне 
енгізілді. Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов халықты айтулы оқиғамен 
құттықтады. ЮНЕСКО-ның шешімі туралы Г. Бердімұхамедовке Премьер-Министрдің 
орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов хабарлады. 
«Түркіменстанның ұлттық кілем тоқу өнерін ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес 
мәдени мұрасы тізіміне енгізу – әлемдік қауымдастықтың таңғажайып кілемдерімізді өнер 
ескерткіші ретінде мойындауының айқын дәлелі», – деді Түркіменстан Президенті. 
Ұлттық түркімен кілемі музейінде осы шараға арналған салтанатты конференция өтті. 
Түркімен халқының материалдық және рухани мәдениетінің көптеген нысандарын ЮНЕСКО 
тізіміне енгізу туралы бастама көтерген Г.Бердімұхамедов болды. Олардың ішінде, ахал-текин 
және алабай кілемдері. 
Кілем тоқу туралы айтатын болсақ, Г. Бердімұхамедовтің өзі осы өнерге арналған «Тірі аңыз» 
және «Көктегі сұлулық» атты екі кітап жазған. 
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