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ӘЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКА КҮНІН АТАП ӨТТІ 

 

28 мамырда Әзербайжан халқы Республика күнін (ӘДР) атап өтті. 

ХХ ғасыр ғылым мен техниканың ғасыры ғана емес, сонымен бірге ұлттық жаңғыру, 

халықтарды отаршылдықтан азат ету және ұлттық мемлекеттердің қалыптасу ғасыры ретінде 

тарихқа енді. 

ӘДР тек Әзербайжанда ғана емес, бүкіл Шығыс елдеріндегі алғашқы демократиялық 

республика болды. Бұл парламенттік республика болды. ӘДР – ту, елтаңба, әнұран 

мемлекеттік атрибуттарын қабылдады. Оның үштұғырлы туында түркизм, ислам және 

еуропалық қағидат үйлесімді түрде біріктірілді. Алайда ӘДР бар болғаны 23 айға созылды. 

1920 жылы 28 сәуірде большевиктердің 11-ші Қызыл Армиясы Бакуды басып алып, 

республика құлады. 

Республика күні – мемлекеттік тәуелсіздікті қалпына келтіру күні 1990 жылдан бастап 

Әзербайжанда мемлекеттік мереке ретінде аталып келеді. 
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ТАТАРСТАН  ТАССР-ДЫҢ  

100 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТТІ  

 

27 Мамырда Татарстан қазіргі Татарстан Республикасының негізін қалаушы Татар АССР-дың 

құрылу күнінің 100 жылдығын атап өтті. 

Республиканың құрылу мерейтойына орай Татарстан Президенті Рустам Минниханов «Біздің 

мақтанышымыз және болашаққа деген сенім» тақырыбында тарихи өткен және қазіргі 

Татарстан туралы эссе-мақала дайындады. 

Р.Минниханов өзінің мақаласында Татарстанның даму кезеңдері туралы әңгімелейді. 

Соғыстан кейінгі онжылдықты республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы ең 

жемісті кезең деп атайды: «Кеңестік кезеңнің соңында Татарстан бүкіл Балтық 

республикаларынан асатын жалпы өнімі бар Кеңес Одағының ең дамыған 

республикаларының бірі болды», - делінген мақалада. 

Бүгінде Татарстан – Ресей мен бүкіл әлемде мұнай өндіру және мұнай өңдеу аймағы, мұнай-

химия, машина және авиақұрылымдағы негізгі роль атқарушы, сондай-ақ Ғылыми-білім беру 

орталығы, ауыл шаруашылығы өндірісі көшбасшыларының бірі ретінде алдыңғы қатарлы 

және экономикалық табысты аймақ. 

"Ресей – Ислам әлемі" стратегиялық көзқарас тобы шеңберінде байланыстардың дамуын, 

республикада ЮНЕСКО конференцияларын, БРИКС елдерінің туысқан қалалары мен 

муниципалдық құрылымдарының форумдарын, KazanSummit халықаралық форумын өткізу 

республиканың жоғары халықаралық беделінің айқын дәлелі болып табылады. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН 

ҚҰРБАНДАРЫН АҚТАУ ЖӨНІНДЕ КОМИССИЯ 

ҚҰРУДЫ ТАПСЫРДЫ 

 

30 мамырда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жыл сайын 31 мамырда 

атап өтілетін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай ел 

халқына үндеу жолдады. Қ. Тоқаевтың жолдауында: «Құрметті отандастар! ХХ ғасырдың 20-50 

жылдарындағы саяси қуғын-сүргін зобалаңы – халқымыздың тарихындағы қасіретті кезең.  

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін осы нәубеттің құрбандарын мәңгі есте қалдыру үшін 

мемлекеттік деңгейдегі тиісті шараларды жүзеге асыра бастады. 1993 жылы «Жаппай саяси 

қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» заң қабылданды. 1997 жылы Елбасы 

Н.Назарбаевтың Жарлығымен 31 мамыр Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 

ретінде белгіленді. 

Кеңес заманында өмір сүрген халықтарға «үлкен террордың» орасан зор қасірет әкелгені 

есімізде. Зұлмат жылдарда Қазақстанға КСРО-ның түкпір-түкпірінен бес миллионнан астам 

адам жер аударылды. 100 мыңға жуық азаматымыз қуғын-сүргінге ұшырап, соның 20 мыңнан 

астамы атылды.   

Жазықсыз жазаланғандардың қатарында Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. Тынышбаев,                  

М. Дулатұлы, Т. Рысқұлов, М. Жұмабаев, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин,                              

С. Асфендияров сияқты көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері, басқа да ұлт зиялылары 

бар.   

Бүгін біз ұжымдастыру жылдарында аштыққа ұшырағандарды, сондай-ақ туған жерінен кетуге 

мәжбүр болғандарды да еске аламыз. Бұл зобалаңның қасіретін үш миллионға жуық адам 

тартты.      

Біз жазықсыз жазаланғандардың әрқайсысын есте сақтау арқылы ғана кемел келешекке жол 

ашамыз. Болашақтың берік негізі Тәуелсіздіктен бастау алады.   

Өткен ғасырдағы ең қилы кезеңнің бірінде жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету –  

баршамыздың перзенттік борышымыз. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ТЕМІР ЖОЛ 

ТАРИФІН ТӨМЕНДЕТУГЕ КЕЛІСТІ 

 

29 Мамырда Өзбекстан мен Қазақстан өкілдері теміржол жүк тасымалына 50 пайыздық 

жеңілдік беру туралы келісімге қол қойды. Бұл туралы Өзбекстан Республикасының Қазақстан 

Республикасындағы Елшісі Саидикрам Ниязходжаев видеоконференцияда мәлімдеді. 

Дипломат пандемиядан шыққаннан кейін Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) елдерінің 

ынтымақтастығына арналған халықаралық конференцияға қатысты. С. Ниязходжаев 

Өзбекстан тарапы сондай-ақ Ауғанстан аумағы бойынша тасымалдау тарифтерін төмендету 

мәселесін қарастыратынын айтты. 

Естеріңізге сала кетсек, 2020 жылдың ақпан айында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев 

кедендік жүйені ұйымдастыруды тапсырған болатын. 

Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы темір жол тарифтерінің төмендеуі Орталық Азия мен 

Түркі әлемі елдерінің интеграциясындағы тағы бір маңызды қадам болмақ. 
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TURKISH AIRLINES ТҮРКМЕНСТАНҒА  

ҰШУДЫ ҚАЙТА БАСТАЙДЫ 

 

Turkish Airlines әуекомпаниясы 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап Түркменстан рейстерін 

қайта бастау туралы шешім қабылдады. Жалпы алғанда, қалыпты жұмыс режиміне оралудың 

бірінші кезеңінде компания 70 елге ұшуларын қайта бастайды. 

10 маусымнан бастап – Бахрейн, Болгария, Катар және Грецияға, 15 маусымнан бастап – 

Германия, Австрия, Чехия, Швейцария, Жапония, Солтүстік Македония, Литва, Венгрия, 

Польша, Румыния, Сербия және Әзербайжан елдеріне рейстер жоспарланған. Сондай-ақ,                  

20 маусымнан бастап –  Қазақстанға, 22 маусымнан бастап –  Қырғызстанға, 1 шілдеден 

бастап – Түркменстан, Беларусь, Молдова, Өзбекстан, ал 15 шілдеден бастап – Ресейге 

рейстер қайта басталады. 

Естеріңізге сала кетсек, Turkish Airlines әуе компаниясы коронавирус пандемиясына 

байланысты 2020 жылдың наурыз айында Түркменстанға барлық рейстерді уақытша тоқтату 

туралы шешім қабылдаған еді. 2020 жылдың 2 сәуіріне дейін жоспарланған барлық рейстер 

тоқтатылған болатын.  
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ТҮРКМЕН-КОРЕЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

 

28 мамырда Түркменстанның Сауда-өнеркәсіп палатасы басшылығы мен Орталық Азия – 

Корея Республикасы ынтымақтастық форумының хатшылығы арасында түркмен-корея 

ынтымақтастығының негізгі бағыттарын талқылау бойынша бейне-кездесу өтті. 

Онлайн-кездесуге Түркменстанның Сауда-өнеркәсіп палатасының басшысы, Ынтымақтастық 

форумы хатшылығының атқарушы директоры және халықаралық сауда корей 

қауымдастығының (KITA) өкілдері қатысты. 

Тараптар «Орталық Азия – Корея Республикасы» ынтымақтастық форумы шеңберіндегі өзара 

іс-қимыл жөніндегі негізгі мәселелерді, сондай-ақ іске асырылып жатқан ауқымды жобаларға 

оңтүстік кореялық компаниялардың қатысу мүмкіндігін талқылады. 

Түркменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің шетелдік инвестицияларды тартуға 

қолайлы жағдай жасау және халықаралық сауда-экономикалық байланыстарды ынталандыру 

жөніндегі қадамдары әлеуетті серіктестердің, оның ішінде Корея Республикасынан келген 

көптеген өкілдеріне қызығушылық тудырады. 
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ЫСТЫҚКӨЛ ТМД-НЫҢ  

ТАНЫМАЛ 5 КУРОРТЫНА КІРДІ 

 

Ыстықкөл емдеу-сауықтыру демалысы үшін ТМД-дағы ең танымал 5 орынға кірді. Рейтинг 

санаториялық-курорттық және сауықтыру демалысы үшін ТМД курорттарының 

танымалдығын талдау нәтижелері бойынша жасалды. 

ТурСтат туристік порталы жазда шипажай-курорттық және емдеу-сауықтыру демалысы үшін 

ТМД елдері мен курорттар рейтингісін ұсынды. Топ-5 құрамына Қазақстандағы Бурабай 

курорты, Әзербайжандағы Нафталан курорты, сондай-ақ Қырғызстандағы Ыстықкөл көлі 

кіреді. 

Туризмді дамыту болашақта бауырлас түркі елдері арасындағы ынтымақтастықтың басты 

бағыттарының бірі болуы тиіс. 

. 
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