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28 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаев Түркістан қаласындағы жаңа нысандармен танысты. Атап айтқанда, оған 
«Керуен-сарай» кешені таныстырылып, «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі аумағындағы  
археологиялық зерттеулердің қорытындысы бойынша ақпарат ұсынылды. 

Сонымен қатар, Елбасыға Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың биылғы тамыз айында берген хаттамалық тапсырмаларын орындау аясында 
жүзеге асырылып жатқан жобалары туралы айтылды.

Н. Назарбаев туристік және қалалық инфрақұрылым құрылысының жоғары қарқы-
нын атап өтіп, оның 2018 жылы Түркістанды жаңғырту туралы қабылдаған шешімін  
Қазақстан халқы қолдағанын баса айтты.

– Бүгін біз Түркістанның жаңа нысандарымен таныстық. Олар қаланың жаңа көрік-
ті жерлеріне, Қазақстан мен әлемнің бүкіл туристерін қызықтыратын орынға айнала-
ды. Түркістанның ауқымды құрылысы – тұтас өңірдің экономикалық дамуына серпін  
береді, –  деді Қазақстанның Тұңғыш Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев қаланың орналасуы, сондай-ақ оның түркі әлемінің аса  
маңызды рухани орталықтарының бірі ретіндегі мәртебесі Орталық Азия интеграциясы-
ның болашақ тұғырнамасы болатынын атап өтті.

ЕЛБАСЫ ТҮРКІСТАННЫҢ ДАМУ 
ЖОСПАРЛАРЫМЕН ТАНЫСТЫ
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3 қазан - бүкіл түркі әлемінде Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық күні ретін-
де аталып өтеді. Осыған байланысты Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдад Әміреев ресми 
үндеу жариялады:

«Бүгін Түркі әлемі берік бауырластық байланыстар орнатуға және жарқын болашақты 
бірлесіп құруға бағытталған ортақ саяси ерік-жігерді іске асырудың символы болып табы-
латын Нахчыван келісімінің 11 жылдығын мақтанышпен атап өтуде.

Осыған орай, 3 қазан - Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық күні ретінде ата-
лып өтеді. Бұл түркі әлеміндегі көпғасырлық тарихи байланыстардан туындайтын ын-
тымақтастық пен қарым-қатынастар негізіндегі нақты іс-ірекеттер нәтижесінде саяси 
ынтымақтастықтан бастап экономикаға, көлікке саласынан бастап жастар саясаты мен 
спортқа, білім беруден бастап туризм мен денсаулық сақтауға дейін түрлі салаларда жү-
зеге асырылып жатқан жемісті іс-әрекеттерді іске асырып келе жатқан Түркі кеңесінің 
құрылған күні.

Осы тарихи күні бүкіл жер шарының түркі халықтарына деген құттықтауымыз бен 
шынайы тілектерімізді жеткізу біз үшін үлкен мәртебе!

Осы күннен бастап түркі мемлекеттері арасында қалыптасқан үш онжылдық серік-
тестік көптеген институционалдық құрылымдардың арқасында ұдайы нығайып келеді, 
осылайша тарихы, мәдениеті және тілі ортақ түркі халықтары өзара мүдделер негізінде 
кемел келешекке ұмтылуда.

3 ҚАЗАН - ТҮРКІТІЛДЕС МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КҮНІ
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...Былтыр қазан айында Бакуде өткен Түркі кеңесінің 7-ші саммитінен кейін Түр-
кі кеңесі неғұрлым жемісті және перспективалы кезеңге кірді. Атап айтқанда, ұйым 
құрылғаннан бері алғаш рет Өзбекстан мен Мажарстанның қосылуы, сондай-ақ Будапеш-
тте өз өкілдігінің ашылуы нәтижесінде ауқымы кеңейе түсті. Түрлі ынтымақтастық бой-
ынша салаларындағы белсенділік артып, түркі әлемінің интеграциясы нығая түсті. Мүше 
мемлекеттер арасындағы көпжақты қатынастар жаңа сапалы деңгейге көтерілді.

COVID-19 пандемиясы басталғаннан бері ұйым бүкіл күн тәртібін осы дағдарыстың ке-
леңсіз салдарын жоюға  арнап, індетке қарсы уақтылы жедел шаралар қолдана алды.

...Бауырлас Әзірбайжан халқы үшін осы сындарлы кезеңде біз тілектестігімізді біл-
діреміз және Таулы Қарабахтағы армян-әзербайжан жанжалын Әзербайжан Республика-
сының егемендігі, аумақтық тұтастығы және халықаралық деңгейде мойындалған шека-
раларының мызғымастығы негізінде тез арада шешудің маңыздылығын тағы да растай-
мыз.

…Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біз әлемдегі және біздің ұйымға мүше елдеріміз-
дегі барлық түркі халықтарын тағы да шын жүректен құттықтаймыз және түркі әлемін-
дегі ынтымақтастықтың мәңгі болуын тілейміз».
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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ИЛЬХАМ ӘЛИЕВ 
БІРҚАТАР ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ АЗАТ ЕТІЛГЕНІН 

ХАБАРЛАДЫ

4 қазанда Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Джабраил ауданы 
аумағында оккупациядан босатылған елді мекендердің тізімін жариялады.

Әзербайжан мемлекетінің басшысы халыққа үндеуінде Әзірбайжан армиясы Джабраил 
қаласын және Джабраил ауданының Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралян, Чаракан, 
Дашкесан, Хорлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал ауылдарын азат еткенін мәлімдеді.

Айта кету керек, Әзірбайжан армиясы бөлімшелерінің шешуші іс-әрекеттерінің 
нәтижесінде елді мекендерде оқ атқан Армения Қарулы күштерінің атыс позициялары 
бірнеше бағытта басылды.

Әзербайжан Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі ауыр шайқастар нәтижесінде 
Тертер ауданының Суговушан және Талыш елді мекендері, Физули ауданының Ашағы 
Абдуррахманлы ауылы, Джебраил ауданының Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, 
Шейбей және Гуйджаг ауылдары әскерлердің батылдығының арқасында оккупациядан 
босатылғанын хабарлады.
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ПАРЛАМЕНТ САЙЛАУЫ 
АЯҚТАЛДЫ

4 қазанда Қырғызстан Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) өзінің ресми сайтында 
парламенттік сайлаудың алдын ала қорытындысын жариялады.

Қырғызстандағы парламенттік сайлауда бес саяси партия 7 пайыздық межеден өтіп, 
жаңа шақырылымның заң шығарушы органына өту мүмкіндігіне ие болды. Алдын ала 
мәліметтер бойынша, олар – «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бүтүн Кыргызстан», 
«Кыргызстан» және «Республика» партиялары.

Қырғызстандағы дауыс беру учаскелері жергілікті уақыт бойынша 20.00-де жабылды. 
ОСК мәліметтері бойынша 18:00-де сайлауға қатысу 45,26% - ды құрады. Учаскелер 
жабылғаннан кейін учаскелік сайлау комиссияларының басшылары электрондық 
жәшіктерден жиналған қорытынды хаттамаларды Орталық сайлау комиссиясына 
жібереді. Осыдан кейін олар тиісті мәліметтерді жариялайды.

Айта кету керек, Қырғызстандағы парламенттік сайлау тек партиялық тізім бойынша 
өтті. Жоғары заң шығарушы органның жаңа құрамында 120 орынға 16 партия үміткер 
болды. Қырғызстанның қазіргі Парламентінде алты саяси партия бар.

Дауыс беру күні елде 2475 сайлау учаскелері жұмыс істеді, оның 45-і республикадан 
тыс жерлерде орналасқан.

Олардың кейбіреулері уақыт айырмашылығын ескере отырып, жұмысын 
жалғастыруда. Сайлау барысын 43 мемлекет пен 33 халықаралық ұйымнан 270-тен астам 
бақылаушы қадағалады.
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ТӘЖІКСТАН САУДА 
КЕЛІСІМДЕРІНЕ ҚОЛ ҚОЙДЫ

29 қыркүйегінде Өзбекстан Республикасының Премьер-Министрі А.Арипов пен 
Тәжікстан Республикасының Премьер-Министрі К.Расулзоданың төрағалық етуімен 
Өзбекстан Республикасының үкіметтік делегациясының Тәжікстан Республикасының 
Душанбе қаласына сапары аясында Өзбекстан мен Тәжікстанның сауда-экономикалық 
ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссиясының 7-ші отырысы өтті.  

Іс-шара барысында тараптар инвестициялық, сауда, қаржы-банк, ғылыми-білім беру, 
туристік және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі 
жағдайы мен оны одан әрі кеңейту мәселелерін жан-жақты талқылады.

Үкімет басшылары деңгейіндегі ашық диалог әрі қарайғы өзара әрекеттесу үшін 
өзара қызығушылық тудыратын бағыттарды нақты анықтауға, бірлескен жобалардың 
ілгерілеуін жеделдетудің нақты қадамдарын белгілеуге және ведомствоаралық 
ынтымақтастықтың одан әрі форматын келісуге мүмкіндік берді.

Кездесу аясында білім, ғылым, денсаулық сақтау, туризм, мәдени алмасу, спорт, көші-
қон және халықты жұмыспен қамту саласындағы жүйелік ынтымақтастықты орнатудың 
кең ауқымды мәселелері қаралды.

Үкіметаралық комиссияның отырысынан кейін өзбек-тәжік бизнес-форумы өткізіліп, 
оның қорытындысы бойынша 724 млн.доллар сомасына 308 инвестициялық және сауда 
келісіміне қол қойылды.
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БҰҰ ТҮРКИЯ МЕН ЛИВИЯ АРАСЫНДАҒЫ 
«ТЕҢІЗ КЕЛІСІМІН» ТІРКЕДІ

2 қазанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Түркия мен Ливия арасындағы теңіз юрисдикция-
сын бөлу туралы келісімді тіркеді.

Тіркеу туралы куәлікке сәйкес, Келісім «Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 
102-бабына сәйкес БҰҰ Хатшылығында тіркелді».

Бұл акт Шығыс Жерорта теңізі аймағында ұзақ мерзімді тұрақтылықты орнатуға 
ықпал етеді.

Естеріңізге сала кетейік, Ливия мен Түркия Үкіметтері 2019 жылғы 27 қарашада өзара 
түсіністік туралы екі меморандумға қол қойды; біреуі әскери ынтымақтастық туралы, ал 
екіншісі теңіз юрисдикциясын бөлу туралы.
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ТҮРКІМЕНСТАННЫҢ ЮНЕСКО-МЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢДЕРІ 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

30 қыркүйекте Түркіменстанның Сыртқы істер министрі Рашид Мередов пен ЮНЕСКО-
ның Бас директоры Одри Азулай ханымның бейнеконференция форматында кездесуі өтті.

Кездесу барысында тараптар Түркіменстан мен білім, ғылым және мәдениет мәселелері 
жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы (ЮНЕСКО) арасындағы ынтымақтастықтың жоғары 
деңгейін атап өтті. Осыған байланысты Түрікменстанның ұлттық және жалпы әлемдік 
құндылықтарды қорғауға, мәдени-гуманитарлық өзара іс-қимыл негізінде елдер мен 
халықтар арасындағы диалогты ілгерілетуге бейілділігі атап өтілді. Өздеріңіз білетіндей, 
соңғы уақытта Түркіменстанның ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының 
қызметі айтарлықтай күшейе түсті.

О.Азулай Түркіменстанның Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовке Түркіменстан 
мен ЮНЕСКО арасындағы ынтымақтастықты сындарлы дамытуға, елдер мен 
халықтар арасындағы достықты нығайтуға қосқан маңызды үлесі үшін алғыс білдірді. 
Ынтымақтастықтың басым бағыттарының қатарында білім беру, ғылым, ақпараттық 
процестер, су ресурстарын басқару ерекшелігі атап өтілді. Осыған байланысты О. Азулай 
сарапшылардың кездесулерін ұйымдастырудың, қашықтықтан оқыту жобаларына 
тараптардың қатысуының маңыздылығын атап өтті.

Түрікменстан мен ЮНЕСКО арасындағы ынтымақтастықтың перспективалық 
бағыттарының бірі түркімен халқының материалдық емес мәдени және тарихи 
мұраларын сақтау саласы болып табылады. Түркіменстанның маңызды мәдени орындары 
материалдық емес мәдени мұралар тізіміне еніп үлгерді.

Тараптар Түркіменстан мен ЮНЕСКО арасындағы өзара қызығушылық тудыратын 
барлық салалардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға үміт білдірді.
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН МАЖАРСТАН 
КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ

29 қыркүйекте Мажарстанның астанасы Будапешт қаласындағы «Кармелита» 
сарайында Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбековтың Мажарстан 
Премьер-Министрі Виктор Орбанмен ресми кездесу рәсімі өтті.

Құрметті қарауыл сапқа тұрғызылып, Қырғызстан мен Венгрияның әнұрандары 
шырқалды. Қырғызстанның Президенті С. Жээнбеков пен Мажарстанның Премьер-
Министрі В. Орбан Құрмет қарауыл ротасы мен ұлттық ат жасағын қарап шыққаннан 
кейін өз делегацияларының мүшелерін таныстырды.

Әскери оркестрдің салтанатты шеруімен әскери құрмет аяқталды, содан кейін 
«Кармелита» сарайының фойесінде қол алысу және суретке түсу рәсімі өтті.

Одан әрі тараптар екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылау 
бойынша шағын құрамдағы келіссөздер жүргізді.

Естеріңізге сала кетейік, С.Жээнбеков Мажарстанға 28 қыркүйекте В.Орбанның 
шақыруымен жауап сапарымен келді.


