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18 қазанда Әзербайжанда Әзербайжанның мемлекеттік тәуелсіздігінің қалпына  
келуінің 29 жылдығы – мемлекеттік тәуелсіздік күні атап өтіледі.

ХХ ғасырдың соңында Кеңес Одағының ыдырауымен байланысты тарихи мүмкін-
дік пен тағдыр мүмкіндігінің арқасында әзербайжан халқы өткен ғасырда екінші рет  
Тәуелсіздік туын көтерді. Бұл ХХ ғасырдағы әзербайжан халқының саяси тарихындағы 
екінші жарқын жеңіс болды.

1991 жылғы 30 тамызда халықтың талабы бойынша шақырылған Әзербайжан 
Жоғарғы Кеңесінің кезектен тыс сессиясында Әзербайжан Республикасының мемлекет-
тік тәуелсіздігін қалпына келтіру туралы Декларация қабылданды.

1991 жылғы 18 қазанда Әзербайжан Жоғарғы Кеңесінің тарихи сессиясында  
«Әзербайжан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық заң 
қабылданды.

29 желтоқсанда Әзербайжанда жалпыхалықтық дауыс беру өткізілді. Әзербайжан 
халқы Республиканың мемлекеттік тәуелсіздігі үшін бірауыздан дауыс берді.

1992 жылғы мамырда Милли Мажлис (Парламент) Әзербайжан Республикасының 
Мемлекеттік әнұранын (музыкасы – Узейра Гаджибейли, сөзі – Ахмед Джавад), сәл  
кейінірек – сегіз бұрышты жұлдыз бейнеленген Мемлекеттік Туды, Мемлекеттік  
Елтаңбаны бекітті.

1991 жылдың 18 қазанынан бастап Әзербайжан тәуелсіз, егемен мемлекет болып  
табылады және халық бұл күнді мереке ретінде атап өтеді. Биыл Әскери іс-қимыл-
дарға байланысты ауқымды Мерекелер өткізілмейді. Алайда, 18 қазандағы даңқты күн  
бауырлас Әзербайжанның бүкіл халқы үшін мереке болып қала береді.

ӘЗЕРБАЙЖАН ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
29 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТТІ
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12 қазанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Еуропалық 
Кеңестің Төрағасы Шарль Мишельмен телефон арқылы сөйлесті. Сөйлесу барысында 
ЕО-ны Әзербайжанның аумақтық тұтастығына қатысты тұрақты ұстанымын көрсету-
ге шақырды. Президент Ердоған Әзербайжанның Товуз ауданы мен Гянджа қаласына  
жасалған қарулы шабуылдардың Еуропаға жеткізілетін энергия қауіпсіздігіне қауіп  
төндіргенін атап өтті.

Сонымен қатар, әңгіме барысында тараптар Түркия-ЕО қарым-қатынастарын,  
сондай-ақ Шығыс Жерорта теңізіндегі оқиғаларға назар аудара отырып, өңірлік мәселе-
лерді талқылады.

Түркия басшысы Түркия мен ЕО арасындағы қарым-қатынасты жандандыру, 2016 
жылғы 18 наурыздағы Анкарамен көші-қон келісімі аясында Еуроодақтың өз міндет-
темелерін орындауы, сондай-ақ Кеден одағы мен ЕО-ның Түркиямен визасыз режимі 
мәселесі бойынша ілгерілетуді қамтамасыз ету қажеттігін атап өтті.

Р. Т. Ердоған Анкара ЕО-дан Шығыс Жерорта теңізіне байланысты конференцияға 
шақыруға қатысты нақты қадамдар күтетінін айтты.

ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ 
АУМАҚТЫҚ ТҰТАСТЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ ЕО-НЫ 

ТҰРАҚТЫ ҰСТАНЫМҒА ШАҚЫРДЫ
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯ ҒАРЫШ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

ЖОСПАРЛАУДА

14 қазанда Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэро-
ғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин Түрік ғарыш агенттігінің президенті Сердар 
Йылдырыммен жұмыс кездесуін өткізді. Кездесу барысында ғарыш саласындағы 
екіжақты ынтымақтастық мәселелері талқыланды.

Түрік ғарыш агенттігінің делегациясы Қазақстанның елордасы Нұр-сұлтан қаласында 
орналасқан Ұлттық ғарыш орталығында болып, Қазақстан Республикасының Жерді 
қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінің жұмысымен танысты.

Жұмыс кездесуі Байқоңыр қаласында жалғасты. Түрік делегациясының мүшелері 
қалалық космонавтика тарихы мұражайында болып, Байқоңыр ғарыш айлағының 
нысандарын аралап, «Союз МС-17» көліктік басқарылатын кемесімен «Союз-2.1 а» 
зымыран-тасығышының сәтті ұшырылуын бақылады.

Келіссөздер қорытындысы бойынша Аэроғарыш комитетінің төрағасы ҚР цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Баубек Оралмағамбетов пен 
түрік ғарыш агенттігінің президенті Сердар Йылдырым ғарыш саласындағы екіжақты 
ынтымақтастыққа бағытталған меморандумға қол қойды. «Бұл құжат біздің елдеріміздің 
ғарыш ведомстволары мен кәсіпорындары арасындағы практикалық ынтымақтастық 
жұмысын бастауға мүмкіндік береді», – деп атап өтті меморандумға қол қойылғаннан 
кейін С. Йылдырым.  
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ САДЫР 
ЖАПАРОВ ПРЕЗИДЕНТ МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ 

15 қазанда Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі Садыр Жапаров өзін 
Президенттің міндетін атқарушы деп жариялады. Бұл туралы ол Үкімет үйінің жанын-
дағы ескі алаңда митингілермен кездесуде мәлімдеді. 

«Президент Сооронбай Жээнбеков отставкаға кету туралы өтініш жазды. Жогорку 
Кенештің спикері Қанат Исаев президент міндетін атқарудан бас тартып, өтініш жазды. 
Президент пен премьер-Министрдің өкілеттігі маған өтті», – деді С.Жапаров.

Сооронбай Жээнбеков отставкаға кету туралы шешім қабылдағаны белгілі. 14 қазанда 
ол «Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі мен Үкімет мүшелерін тағайындау 
туралы» Жарлыққа қол қойды. Жарлықта Жапаров Садыр Нұрғожаұлы Қырғыз 
Республикасының Премьер-министрі болып тағайындалған болатын.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН ТРАНЗИТТІК 
ЖҮК ТАСЫМАЛЫН ЖАНДАНДЫРУДЫ 

ТАЛҚЫЛАДЫ

14 қазанда türkmendemirýollary агенттігінің басшысы Азат Атамұрадов бейнекон-
ференция байланысы жүйесі бойынша Түркіменстандағы «Қазақстанның ұлттық темір 
жол компаниясы» өкілдігінің басшысы Шыңғыс Кәкеновпен және Түркіменстандағы 
Қазақстан дипмиссиясының басшысы Еркебұлан Сапиевпен кездесті. Көлік-транзиттік 
дәліздерді жандандыру мәселелері талқыланды. 

Кездесу барысында тараптар үкіметаралық келісімдерді ілгерілетумен, сондай-ақ 
транзиттік-көлік саласындағы өзара іс-қимыл перспективалары туралы пікір алмасты. 
Тараптар Түркіменстан-Қазақстан-Иран трансұлттық дәлізінің жұмыс істеу мәселелеріне 
назар аударды.

Айта кетейік, дәліз Еуропа мен Азия арасындағы байланыстырушы буын болып 
табылады.

Сонымен қатар, Қазақстан-Түркіменстан-Иран теміржол магистралі жобаға қатысушы 
мемлекеттер президенттерінің қатысуымен 2014 жылдың желтоқсан айында пайда лануға 
берілді. Кейінірек Қытай маршрутқа қосылып, 2016 жылдан бастап контейнерлері бар 
сынақ пойыздары осы дәліз бойымен жүріп келеді.
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ӨЗБЕКСТАН БҰҰ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСІНЕ САЙЛАНДЫ

13 қазанда БҰҰ Бас Ассамблеясының делегаттары 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 
үш жылдық мерзімге БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің (АҚК) 15 жаңа мүшесін 
сайлады. Алғаш рет Өзбекстан кеңес мүшесі болды. 

«Өзбекстан Президент Шавкат Мирзиеевтің басшылығымен ауқымды реформаларды 
жалғастыруға және бүкіл әлемде адам құқықтарын ілгерілетуге үлес қосуға ниетті», 
– деп жазды Сыртқы істер министрінің орынбасары Шерзод Асадов Twitter-де. Ол оны 
тарихи күн деп атады.

Естеріңізге сала кетейік, Өзбекстан 2018 жылғы ақпанда Женевада өткен кеңестің  
37-ші сессиясында алғаш рет АҚК мүшесі болып сайлануға ниетін білдірген болатын. 
Осы жазда Өзбекстан президенті Ш. Мирзиеев адам құқықтары жөніндегі ұлттық 
стратегияны бекітті.

Адам құқықтары жөніндегі кеңес БҰҰ Бас Ассамблеясының органы болып 
табылады. Ол жылына кемінде үш рет жиналады. Оның сессияларының бірі негізгі 
болып табылады және 10 аптаға созылады. Кеңес өз мүшелерінің үштен бірінің талап 
етуі бойынша, оның ішінде жекелеген елдерде адам құқықтарының дабыл тудыратын 
жағдайларын қарау үшін арнаулы төтенше сессиялар өткізе алады.

Кеңес мүшелері үш жылдық мерзімге Бас ассамблея делегаттарының көпшілік 
даусымен тікелей жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Олар қатарынан екі мерзім 
өткеннен кейін қайта сайлануға құқылы емес. Олар адам құқықтарын қорғаудың жоғары 
стандарттарын сақтауға міндетті.


