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Diplomatik gullugyň esaslary (taryh – kadalar – nazaryýet –
– tejribe). Ýokary okuw mekdepleriniň halkara gatnaşyklary we
diplomatiýa, halkara hukugy, halkara ykdysady gatnaşyklary,
halkara žurnalistikasy, syýasaty öwreniş hünärleriniň talyplary
üçin okuw kitaby. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012.
“Diplomatik gullugyň esaslary” okuw kitabynda döwlet işiniň aýratyn
görnüşi hökmünde diplomatiýa hemmetaraplaýyn häsiýetnama berilýär, diplo
matik gullugyň esaslaryna, şol sanda onuň diplomatik gepleşikler, diplomatik
wekilhananyň we onuň işgärleriniň hukuk statusy, diplomatik protokol, diploma
tik resminamalar we diplomatiýanyň dili ýaly ençeme meselelerine jikme-jik se
redilip geçilýär. Kitapda türkmen diplomatik gullugynyň gadymy, orta asyrlardaky,
täze we iň täze taryhyna hem uly üns berilýär, diplomatik däp-dessurlara, halkara
hukugynyň kadalaryna daýanýan diplomatik wekilhanalaryň işiniň däp bolan we
täze ugurlary beýan edilýär.
Okuw kitaby Türkmenistanyň daşary syýasatyny, diplomatiýasyny we diplo
matik gullugyny öwrenýän talyplar üçin niýetlenýär. Şeýle hem okuw kitabyndan
aspirantlar we mugallymlar, şol meseleler bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligi
peýdalanyp bilerler.
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TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET TUGRASY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGY

TÜRKMENISTANYŇ
DÖWLET SENASY
Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr k öňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.
Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.
Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

GIRIŞ
XX asyryň 80-nji ýyllarynyň ahyry we 90-njy ýyllarynyň
başy ençeme onýyllyklara çeken «sowuk urşuň» tamamlanmagy,
adamzadyň ösüşiň täze döwrüne aýak basmagy bilen häsiýetlendi.
Halkara gatnaşyklarynda bolup geçen oňaýly öňegidişlikler ählu
mumy parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmagyň we durnukly
ösüşi üpjün etmegiň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek
üçin täze mümkinçilikleriň açylmagyna ýardam etdi, netijede ýadro
urşunyň howpy hem azaldy.
Şol bir wagtyň özünde «sowuk uruş» döwründe biri-birine
gapma-garşy duran iki sany syýasy ulgamyň dargamagy bilen döw
letleriň öz hereketlerinde has takatly we seresaply bolmak meýillerini
döreden ençeme çäklendiriji ýagdaýlar aradan aýryldy. Netijede, bir
tarapdan milli, etniki, dini alamatlar boýunça bölünişmek bilen bagly
täze meseleler ýüze çykdy, beýleki tarapdan bolsa XX asyryň aýa
gynda we XXI asyryň başynda halkara terrorçylygy, guramaçylykly
jenaýatçylyk, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy, ekologiýanyň
bozulmagy, şol sanda howanyň üýtgemegi ýaly hadysalarynyň ýüze
çykmagy halkara howpsuzlygyna we durnuklylyga çynlakaý howp
döredip başlady. Özleriniň esasy boýunça bu we beýleki düýp
li üýtgeşiklikler döwletleriň diplomatik gullugyna hem özleriniň
gönüden-göni täsirini ýetirdiler: bu gullugyň wezipeleri we borçlary
soňky birnäçe ýylyň içinde ep-esli giňeldi.
1991-nji ýylda äpet totalitar döwlet bolan Sowet Sosialistik Res
publikalary Soýuzynyň, ýagny Sowet Soýuzynyň synmagy netije-
sinde Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe boldy. Watanymyzyň
garaşsyzlygy halkymyza öz milli döwletini döretmäge we milli bäh
bitleriniň esasynda özbaşdak içeri we daşary syýasat alyp barmaga
ýol açdy.
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
tarapyndan döwletimiziň turuwbaşdan saýlap alan daşary syýasy
ugrunyň tebigaty barha açylmak, mazmuny bolsa baýlaşmak bilen
boldy. Munuň özi bolsa bitaraplyk syýasatymyzyň ähmiýetiniň gün-günden artmagyna alyp barýar. Bu guwandyryjy hadysalaryň hem
mesi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň baş ugrunyň ylmy esasda işlenip
düzülmegi we onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen gönüden-göni bagly boldy.
Netijede ýurdumyzyň daşary syýasaty hil taýdan täze derejä eýe
boldy: onuň köptaraplylygy iş ýüzünde barha aýdyň ýüze çykdy;
halkara gatnaşyklarymyz hem ikitaraplaýyn, hem köptaraplaýyn esas
da ösdürilýär. 2012-nji ýylyň ahyryna çenli bitarap Türkmenistanyň
dünýäniň 129 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goý
magy we ösdürmegi, iri halkara guramalaryň 42-siniň agzasy bolup
durmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Bitarap döwlet hökmünde
Türkmenistanyň halkara gatnaşyklar ulgamyna goşulmaga gönük
dirilen ugurlaryň tutuş toplumyny maksadalaýyk ösdürmegi onuň
ýokary durmuş derejeli, depginli ösýän ykdysadyýetli döwletleriň
hataryna goşulmagyny çaltlandyrdy.
Türkmenistanyň bitaraplyk syýasatynyň dünýä bileleşigi tara
pyndan ykrar edilen wagtyndan soňky döwürde Bitaraplyk biziň ýur
dumyza ençeme artykmaçlyklary berdi. Hususan-da, Bitaraplyk:
– ýurdumyzyň döwlet garaşsyzlygynyň we özbaşdaklygynyň
kepilnamasyna öwrüldi;
– bitaraplyga esaslanýan daşary syýasatyň alnyp barylmagy
ýurdumyzyň içerki asudalygyny üpjün etdi;
– biziň bitaraplygymyz parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly
lygy pugtalandyrmagyň täsirli guraly boldy.
Netijede, Bitaraplyk türkmen halkynyň aňynda berk ornaşdy.
Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ýyllary içinde daşary syýasy
kararlary durmuşa geçirmek, daşary syýasatyň döremegine we ös
megine işjeň ýardam etmek bilen türkmen diplomatiýasy, diplo
matik gullugy hem uly ýol geçdi. Muňa garaşsyzlyk şertlerinde
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Türkmenistanyň öňe gidýän ösüşiniň taryhy aýdyň şaýatlyk edýär.
Hususan-da, Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolmagy bilen
bitaraplyk syýasatyny döretmek boýunça ilkinji ädimler ädýän
döwründe ýaş türkmen diplomatiýasy ýurdumyzyň daşary syýasy
bähbitleriniň ýüze çykarylmagyna we olaryň üpjün edilip başlanma
gyna özüniň saldamly goşandyny goşupdy.
Türkmenistanyň bitaraplyk statusynyň halkara bileleşigi tarapyn
dan resmi taýdan ykrar edilmegini gazanmak hem ençeme ýyllaryň
dowamynda döwlet derejesinde, şol sanda ýurdumyzyň diplomatik
wekilhanalarynyň derejesinde işjeň diplomatik işiň alnyp barylma
gyny talap etdi we bu uly syýasy-diplomatik iş orän maksada okgunly
alnyp baryldy.
Türkmenistanyň Bitarap döwlet hökmünde Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň derejesinde ykrar edilmegi
ýurdumuzyň diplomatik işine has-da uly itergi berdi. Şol bir wagtyň
özünde hem bu hadysa ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňünde
bitaraplyk statusymyzy yzygiderli durmuşa geçirmek bilen bagly
örän möhüm wezipeleri goýdy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tara
pyndan dünýä bileleşiginde gyzgyn goldaw tapýan parahatçylygy,
howpsuzlygy, durnukly ösüşi pugtalandyrmaklyga gönükdirilen täze
daşary syýasy başlangyçlaryň hemişe öňe sürülmegi ýurdumyzyň
diplomatiýasynyň we diplomatik gullugynyň ähmiýetiniň yzygi
derli ýokarlanmagyna getirdi. Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň
ýurdumyzyň diplomatik korpusy bilen ýygy-ýygydan duşuşyp dur
magy, DIM-iň düzüminde täze bölümleriň, 2008-nji ýylyň 20-nji
martynda Halkara gatnaşyklary institutynyň açylmagy, 2009-njy
ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň
gününiň döredilmegi, umuman milli Liderimiziň diplomatik gullu
gymyza berýän gündelik ünsi we goldawy bu gullugyň günsaýyn
kämilleşmegini üpjün edýär.
Netijede, şu günki gün Türkmenistanda daşary syýasatyň we
diplomatiýanyň täsirli ulgamy döredildi, diplomatik gullugyň bitewi
täsirli guraly emele geldi. Bu bolsa döwletimize halkara durmuşynyň
islendik meselesiniň çözgüdine barha işjeň, netijeli gatnaşmaga müm
kinçilik berýär.
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Häzirki döwürde diplomatiýanyň halkara gatnaşyklarynyň
gün tertibiniň ähli ugurlarynda diýen ýaly hereket edýändigi sebäp
li, diplomatik gullugyna niýetlenen ýokary hünärli hünärmenleri
taýýarlamak meselesi dünýäniň ähli ýurtlary üçin barha möhüm
häsiýete eýe bolýar. Diplomatik gullugyň ägirt uly akyl zähmetini
talap edýändigi, onuň örän inçe, çylşyrymly we agyr zähmetdigi bel
lidir. Bu bolsa geljekki diplomatik işgärleriň seçilip alynmagyna we
taýýarlanylmagyna aýratyn talaplary bildirýär. Bu barada hormatly
Prezidentimiz 2011-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň täze
binalar toplumynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda geljek
ki diplomatlaryň, ykdysatçylaryň, hukukçylaryň we halkara žur
nalistleriniň öz degişli ulgamlarynda netijeli işlemeli boljakdyk
laryny nygtamak bilen şeýle diýdi: «Olary taýýarlamak çuňňur
bilimi, syýasy we hukuk medeniýetini, giň gözýetimi talap edýär. Bu
wezipeleri çözmek üçin innowasiýalary, ylmyň täze gazananlaryny
we usulyýetleri özleşdirmek möhümdir».
Türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebine bildirilýän ýokary
talaplara jogap edip, Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary
institutynyň mugallymlary dünýäde Türkmenistana mynasyp wekilçi
lik etmäge ukyply, öz işiniň hakyky ussatlaryny taýýarlamak ugrunda
tutuş okuw – terbiýeçilik işlerini hem-de özleriniň hünär ussatlyk
laryny yzygiderli kämilleşdirmek üçin uly tagallalary edýärler.
«Diplomatik gullugyň esaslary» atly dersiň okuw maksatna
masynyň esasynda ylmyň we diplomatik tejribäniň häzirki zaman
talaplaryna laýyklykda ýazylan bu okuw kitaby hem türkmen diplo
matiýasynyň milli mekdebiniň mugallymlarynyň we geljekki diplo
matlaryň professional taýýarlygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmek
ligi maksat edinýär.
Daşary aragatnaşyklaryň döwlet edaralaryndan, şol sanda daşary
işler edaralaryndan başga-da, halkara gatnaşyklarynda ministrlikleriň,
pudak edaralarynyň, «halk diplomatiýasynyň» (jemgyýetçilik gura
malaryň) ähmiýetiniň birsyhly ýokarlanmagy häzirki zaman dünýä
ösüşiniň häsiýetli alamatlaryndan biri bolup durýar. Muňa husu
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san-da, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ministrliklerinde we pudak
edaralarynda halkara gatnaşyklary bilen meşgullanýan bölümleriň
döredilmegi we olaryň düzüminde häzirki zaman dünýäsiniň ösüşini
we sebit gatnaşyklaryny, öňdebaryjy tejribäni öwrenýän seljeriş we
çaklaýyş ulgamyň emele gelmegi hem şaýatlyk edýär.
Şeýle şertlerde diplomatik gullugyň esaslaryny gowy bilmeklik
diňe bir diplomatlar we döwlet işgärleri üçin zerur bolman, eýsem
ol ýa-da başga derejede daşary syýasy iş, halkara gatnaşyklary bilen
bagly bolan adamlaryň hemmesi üçin möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Häzirki zaman dünýäsinde diplomatiýa baradaky bilimlere bolan
isleg jemgyýetçilik-syýasy işiň ähli çäklerinde barha artýar.
«Diplomatik gullugyň esaslary» atly şu okuw kitaby Türk
menistanyň daşary syýasatynyň, halkara gatnaşyklarynyň, esasan
hem diplomatik gullugyň meselelerine bagyşlanyp biziň ýurdu
myzda türkmen dilinde hünärmen tarapyndan ýazylan ilkinji kitap
dyr. Kitabyň predmetini saýlap almakda, onda goýlan meseleleri
seljermekde we olara baha bermekde Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň daşary syýasaty
nyň we halkara gatnaşyklaryň meseleleri boýunça eden maksatna
malaýyn çykyşlaryndan, permanlaryndan, kararlaryndan, şeýle hem
türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň binýadyny emele getirýän
parahatçylyk taglymatyny düzen, kitabyň hakyky nazary-usuly esa
sy bolan milli Liderimiziň Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gat
naşyklary institutynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasynda
eden taryhy çykyşyndan ugur alyndy.
Okuw kitaby ýazylan wagtynda Türkmenistanyň Daşary işler mi
nistrliginiň arhiwinden giňden peýdalanyldy. Aýratyn hem ministrlik
tarapyndan çap edilen «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty we
diplomatiýasy» (Aşgabat, 1998), «Bitarap Türkmenistan we halkara
guramalary» (Aşgabat, 2000) atly resminamalar ýygyndylary, daşary
syýasat işiniň netijeleri boýunça TDIM-iň ýyllyk metbugat habarlary
örän peýdaly boldy.
Diplomatik gullugyň meselelerini has doly açyp görkezmek
maksady bilen okuw kitabynda käbir daşary ýurtly halkara gat
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naşyklary ugrundan alymlaryň neşir edilen ylmy işlerinden hem peý
dalanyldy. Şeýle hem onda seredilýän meseleler bilen baglylykda,
Türkmenistanyň gündelik metbugatynda berilýän maglumatlar hem
giňden ulanyldy.
Okuw kitabynyň gurluşy ondaky okuw materialynyň gowy öz
leşdirilmegi üçin zerur bolan mümkinçiligi berýär. Munuň üçin, hu
susan-da, bölümleriň her paragrafynyň yzynda berkidiji soraglar, ki
tabyň yzynda bolsa gysgaltmalaryň sanawy, wakalaryň seneleri we
gysgaça sözlük berildi. Umumylaşdyryjy sapaklarda paragraflardaky
berkidiji soraglardan peýdalanmaklyk maslahat berilýär. Kitapda esa
sy adalgalary we kesgitlemeleri talyplaryň içgin özleşdirmegine üns
çekmek maksady bilen olar gara reňkde tapawutlandyrylyp berildi.
Diplomatik gullugyň meselelerine bagyşlanan bu okuw kitaby
diňe bir öz okuwynyň we işiniň ugry boýunça diplomatik gullugyň
esaslaryny öwrenýänler üçin däl, eýsem halkara gatnaşyklarynyň
meseleleri bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligi üçin hem belli
bir derejede gyzykly we peýdaly bolar.

I bap
DIPLOMATIÝA – DÖWLET IŞINIŇ
AÝRATYN GÖRNÜŞIDIR
§1. Daşary syýasat, diplomatiýa
we diplomatik gulluk
Halkara gatnaşyklaryň meselelerine seretmek bilen, biz ýygy-ýygydan daşary syýasat, diplomatiýa we diplomatik gulluk ýaly
düşünjeler ýa-da adalgalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Şonuň üçin hem
diplomatiýa käriniň özboluşlylygyna düşünmek, onuň inçe syrlaryny
we aýratynlyklaryny ele almak üçin, ilki bilen şol esasy düşünjelere
kesgitleme bereliň. Munuň şeýle edilmegi şol düşünjelere köp halat
larda biri-birinden tapawutlanmaýan şol bir adalgalar hökmünde se
redilýändigi nukdaýnazaryndan hem möhümdir. Hakykatda bolsa, şol
düşünjeler biri-birinden tapawutlanýarlar. Şol tapawut hem olaryň
her haýsysynyň jemgyýetçilik durmuşyndaky ornuny we ähmiýetini
açyk görkezýär. Şonuň üçin hem, ilkinji nobatda diplomatiýanyň nä
medigine düşünmek üçin oňa kesgitleme bereliň. Eýsem, diplomatiýa
näme?
Diplomatiýa – döwletleriň daşary syýasatynyň maksatlaryny
we wezipelerini amala aşyrmak, daşary ýurtlarda döwletleriň,
olaryň edaralarynyň we raýatlarynyň hukuklaryny we bäh
bitlerini goramak boýunça döwlet we hökümet baştutanlarynyň,
daşary işler ministrleriniň, daşary ýurtlardaky diplomatik wekil
hanalaryň, halkara maslahatlardaky wekiliýetleriň resmi işidir.
«Diplomat» sözi gadymy grek dilindäki «diploma» sözünden
gelip çykypdyr we «resmi resminama» diýmegi aňladypdyr. Gady
my Gresiýada ilçiler tagtajyklar görnüşindäki we biri-biriniň üstüne
goýlan görkezmeleri, hatlary alypdyrlar. Olary «diploma» diýip at
landyrypdyrlar. Şu ýerden hem biraz gijräk «diplomatiýa» adalgasy
gelip çykypdyr.
Has takygy, bu adalga daşary aragatnaşyklar çäginde döwlet işini
aňladýan düşünje hökmünde monarhlaryň köşkleriniň ýanynda XVI13

XVII asyrlarda hemişelik diplomatik wekilhanalaryň döredilmegi
bilen ulanylyşa giripdir. Ilkinji gezek ol 1645-nji ýylda Angliýada
ulanylypdyr. Şol asyryň aýagynda belli nemes filosofy we matema
tigi G.B. Leýbnis «Diplomatik hukugyň ýygyndysy» atly kitaby çap
edipdir. Onda ol «diplomatik» (latynça diplomaticus) sözüni ulanyp
dyr we bu söz şol döwürden bäri «halkara gatnaşyklaryna degişliligi»
aňladypdyr.
Ýöne «diplomatiýa» adalgasy özüniň şu günlerdäki ýaly ma
nysynda XVIII asyrda ulanyşa giripdir diýen maglumatlar hem bar.
Bu adalga ilkinji gezek fransuz diplomaty, 1716-njy ýylda «Höküm
darlar bilen gepleşikler alyp barmagyň usullary» atly kitabyny çap
eden Fransua Kaler tarapyndan ulanylypdyr. Kaleriň şol kitabynyň
biziň günlerimize çenli özüniň ähmiýetini ýitirmändigini hem belläp
geçmek gerek. Häzirki wagtda hem şol kitap hökmany okuw kitaby
hökmünde diplomatlary taýýarlamak boýunça günbatar we gündo
gar mekdepleriniň köpüsinde öwrenilýär. Bu kitabyň peýda bolmagy
bilen diplomatiýa taglymatlaýyn çemeleşilip, ýokary ahlak ýörelge
lerine esaslanan ylym we sungat hökmünde seredilip başlanypdyr.
Sebäbi özüniň grek, rim döwründe diplomatiýa kär hasap edilipdir
we şol kär üçin mekirlik, ýalançylyk kada bolupdyr. Wizantiýanyň
orta asyrlar döwürlerinde bolsa ýalançylygyň we ýalan sözlemekligiň
usullary ussatlyk derejesine ýetirilipdir. Günbatar diplomatiýasynda
gepleşikleriň serişdesi hökmünde ýalançylygy ilkinjileriň hataryn
da ret eden F. Kaler bolupdyr. Bu barada ol şeýle ýazypdyr: «Ýalan
sözlemek – munuň özi hakykatda gepleşikleri alyp barýan adamyň
akylynyň çäkliliginiň görkezijisidir. Üstünlik gazanmak üçin elmy
dama ýalançylyga ýüz urlandygy gizlin däldir. Ýalançylyk özünden
soň hemişe awynyň damjasyny galdyrypdyr we şunlukda, hatda
ýalançylyk arkaly gazanylan diplomatiýanyň has şowly üstünlikleri
hem yranyp duran esasa esaslanýar. Üstünlikli alnyp barlan arassa we
ýokary akyl ýetirişe esaslanan gepleşikler diplomata onuň nobatdaky
alyp barjak gepleşiklerinde örän uly artykmaçlyklar döreder».
Indi diplomatiýa berilýän has gyzykly umumy kesgitlemeleriň
arasynda şu aşakdakylary belläp geçeliň:
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Diplomatiýa – döwletiň daşary aragatnaşyklary we daşary
işleri baradaky ylymdyr ýa-da halklaryň bähbitlerini özara
ylalaşdyrmagyň sungatydyr, sözüň has takyk manysynda bolsa,
diplomatiýa – gepleşikler baradaky ylymdyr ýa-da onuň sunga
tydyr;
Diplomatiýa – munuň özi döwletleriň arasynda köpçü
lik işlerini dogry alyp barmak üçin zerur bolan bilimleriň we
ýörelgeleriň jemidir;
Diplomatiýa – munuň özi halkara hukugy tarapyndan ýol
berilýän ýörite diplomatik çäreleriň, usullaryň, tärleriň esa
synda döwletiň daşary syýasatyny amala aşyrmaklygyň esasy
serişdelerinden we amaly gurallaryndan biridir. Sözüň dar ma
nysynda diplomatiýa – halkara gepleşiklerini alyp barmagyň
sungatydyr.
Şol bir wagtyň özünde diplomatiýa öz usullary, çemeleşmeleri
we serişdeleri bilen diňe bir daşary syýasy kararlary durmuşa geçir
mäge däl, eýsem daşary syýasaty işjeň döretmäge hem borçludyr. Şu
ýerde iňlis diplomaty we ýazyjysy, diplomatiýanyň nazaryýetiniň
klassygy Garold Nikolsonyň sözlerini ýatlap geçmek ýerliklidir. Ol
özüniň «Diplomatiýa» kitabynda şeýle ýazypdyr: «Diplomatiýany
öwrenýän ähli adamlar meniň bilen ylalaşsalar gerek: diplomatlar
özleriniň halkara gatnaşyklaryna bolan garaýyşlarynda syýasatçylar
dan köp halatlarda öň hatarda bardylar we şunlukda, hyzmatkär öz
jenabyna telim gezek oňaýly we aýgytly täsir etdi».
«Diplomatiýa» adalgasynyň ençeme halatlarda dürli manylar
da, hatda bu sözüň asyl manysy bilen känbir baglanyşygy bolmadyk
zatlary aňlatmak üçin ulanylýandygyny hem belläp geçmek gerek.
Kähalatlarda «diplomatiýa» daşary syýasata manydaş söz hökmünde
ulanylýar, başga ýagdaýlarda bolsa şol söz gepleşikleri aňladýar. Ga
lyberse-de, bu söz halkara gepleşiklerini alyp barmakda gowy many
da ýüze çykýan ussatlygy aňladýar. Şunlukda, ýokarda hem seredip
geçilişi ýaly, daşary ýurtlaryň syýasy edebiýatlarynda «diplomatiýa»
düşünjesine berilýän dürli kesgitlemeler hem azlyk edenok. Şol
kesgitlemeleriň has täsirlilerinden ýene-de käbirlerine degip geçeliň.
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Mysal üçin, ýokarda ady tutulyp geçilen diplomatik gullugyň
belli nazaryýetçisi G. Nikolson diplomatiýa şeýle kesgitleme berýär:
Diplomatiýa – munuň özi gepleşikler arkaly halkara gatna
şyklaryň alnyp barylmagydyr, ilçiler tarapyndan şol gatna
şyklaryň tertibe salynmagynyň we alnyp barylmagynyň usuly
dyr, diplomatyň işidir ýa-da sungatydyr».
Nikolson diplomatiýanyň sungaty barada gürrüň etmek bilen,
onuň maksadynyň «halkara ynamyny döretmeklik» bolup durýan
dygyny nygtaýar.
XIX asyryň birinji ýarymynda ýaşan we «Diplomatiýanyň doly
kursy» atly kitaby çap eden fransuz diplomaty G. Gardeniň pikiriçe:
Diplomatiýa – sözüň giň manysynda daşary aragatnaşyklar
ýa-da daşary işler baradaky ylymdyr, has takyk manysynda bolsa
ol – gepleşikler baradaky ylymdyr ýa-da olaryň sungatydyr.
Iňlis diplomatiýasynyň görnükli işgäri, diplomatiýa boýunça en
çeme kitabyň awtory Ernst Satou bolsa özüniň «Diplomatik tejribe
boýunça gollanma» atly kitabynda şeýle ýazýar:
Diplomatiýa – munuň özi garaşsyz döwletleriň hökümetle
riniň arasynda resmi aragatnaşyklary alyp barmakda akylyň we
edep-ekramyň ulanylmagydyr, has gysgaça bolsa – parahatçy
lykly serişdeleriň kömegi bilen döwletleriň arasynda işleriň alnyp
barylmagydyr.
Seredýän meselämiz bilen baglylykda diplomatiýa has doly
we dogry kesgitleme bermekde görnükli rus diplomaty we alymy
W. I. Popowyň diplomatiýa beren kesgitlemesi hem üns bererlikdir.
Onuň ýazmagyna görä:
Diplomatiýa – munuň özi halkara gatnaşyklarynyň ylmydyr
we döwlet, hökümet baştutanlary we daşary aragatnaşyklar
boýunça ýörite edaralar: daşary işler ministrlikleri, diplomatik
wekilhanalar tarapyndan gepleşikleri alyp barmagyň sungatydyr,
ýurduň daşary syýasatynyň ugruny kesgitlemäge we parahatçy
lykly serişdeler arkaly ony durmuşa geçirmäge diplomatlaryň
gatnaşmagydyr. Diplomatiýanyň esasy maksady we wezipesi
döwletiň we onuň raýatlarynyň bähbitlerini goramakdyr.
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Belli rus diplomaty Ý.W. Dubinin diplomatiýany halkara bile
leşiginiň durmuşyna ýurduň gatnaşmagy üçin mümkingadar has
amatly şertleri döretmek boýunça gaty kyn, hysyrdyly iş hök
münde kesgitleýär. Iňlis diplomaty we syýasatçysy D.Kuper bolsa
«diplomatiýanyň wezipesini syýasaty durmuşa geçirmekde, diplo
matiýa sungatyny bolsa ony durmuşa geçirmegiň usulynda» görüpdir.
Şunlukda, ýokardaky kesgitlemeleri umumylaşdyrsak:
diplomatiýa – munuň özi döwletiň daşary syýasatynyň aýryl
maz bölegi hökmünde şol syýasaty durmuşa geçirmegiň möhüm
serişdesidir, şeýle hem ol özüniň usullary, çemeleşmeleri we
serişdeleri bilen daşary syýasatyň döremegine we ösmegine hem
işjeň ýardam edýändir. Diplomatiýa – ylymdyr, sungatdyr.
Käbir Günbatar diplomatlarynyň pikiriçe, diplomatiýa ylym
bilen deňeşdirilende, köp derejede sungatdyr. Şeýle diýmek bilen olar
gepleşiklere gatnaşyjylar hökmünde diplomatlaryň şahsy häsiýetleri
ne has ýokary ähmiýet berýärler.
Eger diplomatiýa daşary syýasaty amala aşyrmagyň serişdesi
bolsa, onda daşary syýasat näme?
Daşary syýasat – munuň özi halkara giňişliginde döwletleriň
we halklaryň özara gatnaşyklaryny tertibe salmaga borçly bo
lan syýasatdyr. Başga sözler bilen aýdylanda, daşary syýasat –
munuň özi döwletiň halkara giňişligindäki işidir. Daşary syýasat
döwletiň maksatlaryna we ýörelgelerine laýyklykda şol döwletiň
beýleki döwletler bilen gatnaşyklaryny ýola goýýar. Daşary syýa
sat döwletiň içerki syýasatynyň dowamydyr we ol döwletiň yk
dysady, demografiýa, harby, ylmy-tehniki we medeni kuwwatyna
esaslanýar. Daşary syýasat diplomatiýanyň maksatlaryny we
wezipelerini kesgitleýär.
Daşary syýasatyň nazaryýeti barada aýdylanda bolsa, onda
ol döwletler tarapyndan işlenip düzülen esas goýujy ýörelgelerde,
ylmy işlerde öz beýanyny tapýar. Şol nazaryýetiň esasynda bolsa
daşarysyýasy maksatlara ýetmekligiň has täsirli serişdeleri we usul
lary işlenip düzülýär, daşarysyýasy çäreleriň meýilleşdirilmegi we
utgaşdyrylmagy alnyp barylýar.
2. Sargyt № 1175
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Ýokarda getiren kesgitlemelerimizden hem görnüşi ýaly,
daşary syýasat we diplomatiýa biri-biri bilen örän ýakyn arabag
lanyşykdadyrlar. Diplomatiýa daşary syýasatyň iň möhüm serişdesidir,
onuň bir bölegidir. Meşhur sowet, rus diplomaty A.A. Gromyko
daşary syýasatyň we diplomatiýanyň gatnaşygy barada şeýle ýazýar:
«Daşary syýasat düşünjesi döwletiň halkara işlerindäki
umumy ugruny öz içine alýar. Diplomatiýa bolsa döwletiň daşary
syýasatynyň, halkara işiniň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar.
Hut daşary syýasat onuň amala aşyrylmagy üçin peýdalanyl
ýan amaly çäreleriň, serişdeleriň we usullaryň jemi bolup duran
diplomatiýanyň maksatlaryny we wezipelerini kesgitleýär. Diplo
matiýa daşary syýasatyň bir bölegi bolsa-da, daşary syýasat we
diplomatiýa ýeke-täk bitewiligi düzýärler, olaryň bölekleri bolsa
biri-birinden aýrylmazdyr».
Daşary syýasat we onuň iň möhüm serişdesi bolan diplomatiýa,
elbetde, jemgyýetçilik ösüşiň esasy kanunlaryna garaşlydyrlar. Şonuň
üçin hem taryhy ýagdaýyň gidişiniň kanunalaýyklyklaryna laýyk
lykda hereket etmek isleýän diplomatlar şol kanunlary, şeýle hem şol
kanunlaryň ol ýa-da başga döwletler, olaryň arasyndaky gatnaşyklar
babatda ýüze çykmalarynyň aýratynlyklaryny öwrenmelidirler. Olar
diplomatiýa işiniň usullaryny we olardan peýdalanmaklygyň tärlerini
kämilleşdirmäge borçludyrlar.
Syýasat – munuň özi hem ylymdyr, hem sungatdyr. Bu netije
daşary syýasat we diplomatiýa babatda hem şeýledir. Akylly, paýhasly
daşary syýasat we diplomatiýa ylmyň netijelerine esaslanmalydyrlar,
öz usullary we tärleri boýunça kämilleşmelidirler. Muny islendik
syýasy işiň sungaty talap edýär.
«Diplomatiýa», «diplomatik gulluk» düşünjeleri hem biri-birine
örän ýakyn düşünjelerdir.
Diplomatik gulluk – munuň özi özüniň özboluşlylygy bilen
döwlet gullugynyň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýan döwlet
gullugynyň belli bir görnüşidir. Başgaça aýdanymyzda, diplo
matik gulluk – ýurduň daşary syýasy wezipelerini amaly taýdan
durmuşa geçirmek boýunça gündelik işi alyp barýan diwandyr.
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Diplomatik gulluk daşary işler boýunça edarany we daşary
aragatnaşyklaryň daşary ýurt edaralaryny, ýagny ilçihanalary, mis
siýalary, konsullyklary we halkara guramalaryň ýanyndaky wekil
hanalary öz içine alýar. Daşary işler edarasy olara operatiw gör
kezmeler berýär, olaryň işine gözegçilik edýär. Şunlukda, diplomatik
gulluk döwlet diwanynyň aýratyn bölegidir we ol halkara gatna
şyklary çäginde öz döwletiniň hukuklaryny goramak wezipesini öz
öňünde goýmak bilen, öz ýurdunda-da, daşary ýurtlarda-da here
ket edýär. Onuň wezipesi beýleki döwletleriň daşarysyýasy gulluk
lary bilen hemişelik aragatnaşyklary we halkara meseleleri boýunça
gepleşikleri üpjün etmeklik bolup durýar.
2000-nji ýylyň 19-njy dekabrynda kabul edilen «Diplomatik
gulluk hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň I babynyň 1-nji mad
dasyna laýyklykda:
«Diplomatik gulluk – munuň özi döwlet gullugynyň görnüşi
bolup, ol Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny durmuşa
geçirmek boýunça ygtyýarlyklary ýerine ýetirmek, halkara
gatnaşyklary çygrynda Türkmenistanyň hukuklaryna we kanuny
bähbitlerine wekilçilik etmek hem şolary goramak bilen bagla
nyşyklydyr».
Soraglar:
1. Daşary syýasat, diplomatiýa we diplomatik gulluk näme?
2. «Diplomatiýa» adalgasynyň gelip çykyşy barada näme bilýärsiňiz?
3. Gepleşikleriň serişdesi hökmünde ýalançylygy ilkinji bolup kim ret edipdir?
4. Diplomatiýa nähili kesgitlemeler berilýär?
5. Diplomatiýa ylym we sungat hökmünde seredilmegine nähili düşünýär
siňiz?

§2. Diplomatiýanyň we diplomatik gullugyň
döremegi we ösmegi
Häzirki zaman ylmy diplomatiýanyň ilkinji kämilleşmedik
başlangyçlarynyň baryp ilkidurmuş urugçylyk jemgyýetiniň döre
megi, taýpalaryň ýüze çykmagy, harytlaryň ilkinji alyş-çalyş edilip
başlanmagy we başga ençeme meseleleriň çözülmegi bilen baglylyk
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da dörändigini subut edýär. Ilkibaşda adamlaryň arasyndaky dawalar
güýç bilen çözülipdir, ýöne olar basym agzalalyklaryň köp halatlarda
uruş arkaly däl-de, eýsem ylalaşygyň üsti bilen çözülmeginiň has
peýdaly bolýandygyna düşünip başlapdyrlar. Munuň hem üstesine,
– kim güýçli bolsa, şol hem mamla – ýörelgesi boýunça dawalaryň
tertibe salynmagy dawalaryň çözülmegine däl-de, eýsem olaryň
has-da gazaplanmagyna we täze, has ýiti görnüşleriniň ýüze çykma
gyna getiripdir. Jedelleriň tertibe salynýan wagtynda ylalaşyklaryň
başlangyçlary hem peýda bolupdyr. Bu «diplomatiýa» durşuna
tejribäniň diplomatiýasy, «pähim-paýhasyň diplomatiýasy», «ýönekeý
diplomatiýa» bolupdyr.
Gadym zamanlarda has kuwwatly halklar ähli serişdeler, ozaly
bilen bolsa, harby serişdeler arkaly öz täsiriniň çäklerini giňeltmäge
çalşypdyrlar, olarda basybalyjylyk, täze ýerleri edinmek, goňşy döw
letleri ýapja, paç töleýän ýurtlara öwürmeklik ruhy ornaşypdyr.
Şonuň üçin hem şol döwürleriň diplomatiýasynyň tutuşlygyna beýleki
halklary harby taýdan basybalmak we gul etmekligi ýeňilleşdirmek
maksadyna tabyn edilmegi, onuň imperiýalary döretmekdäki, täze
çäkleri özlerine birleşdirmekdäki, gowşak halklary özüne tabyn et
mekdäki hyzmaty düşnüklidir. Şol döwrüň halkara gatnaşyklarynda
ýeke-täk güýçliniň hukugy höküm sürüpdir.
Şol bir wagtyň özünde gadymy Gündogaryň döwletleri diploma
tik işi hem ösdüripdirler. Diplomatik gatnaşyklar patyşanyň adyndan
alnyp barlypdyr we olar tarapyndan ýolbaşçylyk edilipdir. Eýýäm şol
döwürde biziň şu günki günlerimizdäki diplomatik resminamalaryň
güýji ýaly güýji bolan şertnamalaryň, ylalaşyklaryň dürli görnüşleri
peýda bolupdyr.
Mysal üçin, biziň eýýamymyzdan öň XV asyrda ýa-da 3,5 müň
ýyl mundan ozal, Müsüriň diplomatik sungatyň kadalary boýunça
häzirki zaman halkara şertnamalaryna gaty meňzeş bolan halkara
şertnamalary baglaşandygyny biz taryhdan bilýäris. Bu bolsa baryp
şol döwürde müsür diplomatiýasynyň ýeten ýokary derejesinden ha
bar berýär.
Aziýada, hususan-da, Hindistanda, mundan hem has öň, ýagny
b.e. öň III müňýyllykda, ýa-da – takmynan 5 müň ýyl mundan ozal,
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diplomatiýa bolupdyr. B.e. öň I müňýyllykda ýazylan Hindistanyň
gadymy ýadygärligi bolan Manuyň kanunlaryna görä1, eýýäm şol
döwürde Hindistanda sungat hökmünde halkara hukugynyň we
diplomatiýanyň başlangyçlary goýlupdyr. Şonuň üçin hem, hin
di diplomatiýasy diplomatlaryň professional häsiýetlerine uly üns
beripdir, sebäbi olar bilen diplomatiýa işiniň netijeliligi gönüden-göni bagly hasap edilipdir. Hindi diplomatlary urşuň öňüni almagyň
usullary barada hem pikirlenipdirler (häzirki zaman Öňüni alyş
diplomatiýasy). Şonuň üçin ýurduň daşarky diplomatik gullugynyň
öňünde döwletleriň meýillerini öňünden aňmak, olaryň meýilnamala
ryny bilmek we şunlukda, ýurdy oňa abanýan howpdan goramak ýaly
wezipeler goýlupdyr.
Gadymy Hytaýyň diplomatiýasy hem özüniň ýokary dereje
si bilen tapawutlanypdyr. Ol dawaly meseleleri çözmek baradaky
şertnamalara gol çekmegiň, birek-biregiň üstüne çozmazlyk barada
ylalaşyklary baglaşmagyň tejribesini işläp düzüpdir. B.e. öň VIII
asyrda gadymy Hytaý döwleti ençeme özbaşdak döwletlere bölünip
dir we olaryň arasynda ýakyn aragatnaşyklar ýola goýlupdyr. B.e. öň
VI asyrda şol döwletler dawalary parahatçylykly ýollar bilen, husu
sanda, ylalaşdyryjy edaranyň üsti bilen çözmek barada ylalaşyklar
baglaşypdyrlar. Hytaý imperatorlary we hindi imperiýalarynyň
patyşalary işjeň daşary syýasat alyp barmak bilen, ençeme ýurtlar,
ozaly bilen bolsa, Orta Aziýa döwletleri bilen ilçihanalary alşypdyrlar.
Hytaýyň diplomatiýasy gadym döwürde gowy işlenip düzülen
diplomatik gullugyň ulgamyny kämilleşdiripdir. Gadymy Hytaýyň
diplomatiýasynyň aýratyn häsiýetli alamaty, ol hem onuň döwlet
diplomatiýasy bolmagydyr we oňa merkezleşdirilen häkimiýetiň
ýolbaşçylyk etmegidir. Şol döwürde Hytaý diplomatiýasy nesil
şalyklaryň, ýagny nebereleriň döwlet häkimiýetini pugtalandyrmak
we ýurduň bitewiligini saklamak ugrunda göreşipdir. Ýewropadan
tapawutlylykda, Hytaýda dini täsirler we buthananyň aýratyn bäh
bitleri düýpli ähmiýete eýe bolmandyr.
M a n u – hindileriň hususy we jemgyýetçilik durmuşda dini taglymatyň düzgünlerine laýyklykda özlerini alyp barmak boýunça öwüt-nesihatlarynyň
ýygyndysy.
1
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Esasy maksatdan – dolandyryjy synpyň we onuň döwlet gura
masynyň bähbitlerini goramakdan başga hytaý diplomatiýasy beýik
ýurdy oňa çarwalaryň çozup girmelerinden goramak üçin göreşipdir,
feodal imperiýanyň basybalyjylykly syýasatynyň amala aşyrylma
gyna ýardam edipdir we öz ýurdy üçin peýdaly söwda ylalaşyklaryny
gazanmaga ymtylypdyr.
Hytaýyň daşary aragatnaşyklary imperatoryň köşgi tarapyndan
amala aşyrylypdyr. Hytaý imperiýasynyň syýasaty we diplomatiýasy
onuň goňşy ýurtlaryna uly täsir edipdir.
Grek diplomatiýasy döwletara gatnaşyklarynyň öwrenilmegi
üçin köp iş edipdir. G. Nikolson greklerde baryp b.e. öň V asyrda
halkara gatnaşyklaryň ösen diwanynyň bolandygyny belleýär. Şol
bir wagtyň özünde hem iňlis diplomaty grekleriň ýaramaz diplomat
lar bolandygy barada ýazypdyr. Sebäbi Gadymy Gresiýanyň diplo
matiýasynyň juda açyklygy, onuň köpçülige niýetlenen häsiýeti iňlis
diplomatyna ýaramandyr. Gadymy Gresiýanyň diplomatiýasynyň
hemişe ýalançylyk bilen baglanyşdyrylmagy hem onda ýigrenç
döredipdir. G. Nikolson diplomatiýada ýalançylygyň we mekirligiň
däpleriniň greklerden rimlilere geçendigini hem belläpdir. Äpet
döwlet bolan Rimiň diplomatiýasynyň esasy täri «bölüşdir we höküm
sür», ýa-da «agzyny alardyp, höküm sür» ýörelgesi bolupdyr: onda
aldaw kada, peýda bolsa esasy zat hasaplanypdyr. Hatda Rim tarapyn
dan halkara hukugynyň esasy kadalary işlenip düzülen hem bolsa, olar
Rimiň kuwwatyny artdyrmak we onuň hyzmatdaşlaryny gowşatmak
üçin ulanylypdyr.
F.Kalerden başlap fransuz diplomatik gullugy ýuwaş-ýuwaşdan
(şol sanda fransuz diplomatlarynyň özleriniň hem garşylyklaryny ýe
ňip geçmek bilen) halkara gatnaşyklarynyň has ahlakly görnüşlerin
den peýdalanyp we olary durmuşa geçirip başlapdyr.
Orta asyrlarda ençeme döwletlerde diplomatiýa tutuşlygyna
ýokary ruhanylygyň elinde bolupdyr. Katolik buthanalarynyň ýo
kary baştutanlary bolan ençeme belli papalar şol bir wagtyň özünde
öz döwrüniň beýik diplomatlary hem bolupdyrlar. Haçan-da feodal-dagynyk döwletleriň ýerine özleriniň daşky kuwwatyny güýçlendir
mäge we serhetlerini giňeltmäge ymtylan güýçli merkezleşdirilen
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çäklendirilmedik monarhiýalaryň gelmegi bilen, diplomatiýa basyp
almak syýasatyna uýgunlaşypdyr we şol basyp almalaryň guraly hök
münde «ýalançylyk diplomatiýasy» adyny alypdyr. Şol döwürlerde
monarhyň bähbitleri üçin ählumumy içalylyk, mekirlik, dönüklik
we para berip, öz tarapyna çekmek adaty zat bolupdyr, şeýle tärler
diplomatiýanyň esasy wezipesini düzüpdir.
Kuwwatly Rim imperiýasynyň ýykylmagy netijesinde IV asyrda
dörän Wizantiýa, ýagny Gündogar Rim imperiýasy diplomatik
gullugy guramaklyga möhüm ähmiýet beripdir. Ýewropadaky feo
dal döwletleriň arasynda ilkinji bolup onuň paýtagty Konstantino
polda daşary aragatnaşyklar boýunça ýörite edara döredilipdir, onda
diplomatik aragatnaşyklaryň görnüşleri işlenip düzülipdir. Wizantiýa
beýleki ýewropa döwletleri we Gündogaryň ýurtlary bilen giň halkara
aragatnaşyklary alyp barypdyr. Wizantiýanyň diplomatiýasynyň ýo
kary derejede guralmagy, onuň dabarasy, mekirligi, islendik pirimleri
oýlap tapmaklyga, öz duşmanlaryny biri-birinden aýyrmaklyga bolan
ukyby, onuň öz maksatlary üçin dürli aragatnaşyklardan peýdalan
magy – bularyň hemmesi orta asyr döwrüniň diplomatiýasyna öz tä
sirini ýetiripdir.
Orta asyrlarda Hindistanda demirgazykda Deli soltanlygy we
Beýik Mogollaryň imperiýasy, Günorta Hindistanda bolsa Wijaýana
gar ýaly, ençeme ownuk hanlyklaryň birikdirilmegi netijesinde
dörän uly döwlet birleşmeleri bolupdyr. Uly hindi döwletleriniň
diplomatiýasynyň esasy wezipelerinden biri kiçi hanlyklary özle
rine tabyn etmek we olary garaşly ýurtlaryň hukuklarynda imperiýa
goşmak bolupdyr. Orta asyr Ýewropasy bilen deňeşdirilende Hindis
tanda din ondan hem uly rol oýnapdyr.
XV asyryň ahyryndan başlap Ýewropada ylmyň we sungatyň
täzeden dikeldilmeginiň täsiri bilen gazanylan üstünlikler ahlaga
we jemgyýetçilik terbiýesine hem täsir edipdir. Bu ýagdaý iň bol
manda daşyndan diplomatiýada hem ýüze çykypdyr. Iş ýüzünde
diplomatiýanyň esasy serişdeleri öňküleri ýaly ýalançylyk, şyltak, giz
linlik, hilegärlik bolup galan hem bolsa, oňa döwletara gatnaşyklaryny
alyp barmakda wyždanlylyk we dogruçyllyk ýörelgeleri goşulypdyr.
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Fransuz rewolýusiýasynyň we Napoleon imperiýasynyň döw
rüniň uruşlary diplomatiýa üçin az orun galdyrypdyr. Ýöne, hut şol
döwürlerde diplomatiýa sungatynyň belli wekillerinden biri bolan
Ş.M. Taleýran öňe saýlanypdyr. Napoleon Fransiýasynyň bu döwlet
işgäri diplomata geň kesgitleme beripdir. Ol: «diplomat – munuň özi
öz döwletiniň peýdasyna ýalan sözlemek üçin daşary ýurda ugradyl
ýan ak ýürekli adamdyr» – diýip ýazypdyr. Napoleonyň özüniň diplo
matiýany «Bezegli kostýumdaky syýasat» diýip häsiýetlendirmegi
hem geňdir. Fransuz diplomaty F. Kaler bolsa «Diplomatiýa bilen
titul we pul üçin meşgul bolýan adamlaryň bu kär barada hiç hili
düşünjeleri ýokdur. Şeýle adamlar özlerine ynanylan işe örän uly
zyýan ýetirýärler» – diýip aýdypdyr.
Napoleon agdarylandan soň, halkara gatnaşyklarynyň esasy gör
nüşiniň kongresler eýýamy atlandyrylan döwründe diplomatiýanyň
roly esli ýokarlanypdyr. Ýewropada 30 ýyllyk urşy tamamlan West
fal parahatçylyk şertnamasy baglaşylandan (1648 ý.) soň bar bolan
meseleleri tertibe salmagyň täsirli mehanizmi hökmünde halkara
gatnaşyklarynyň tejribesine olaryň gidişinde Ýewropa döwletleriniň
ähli möhüm halkara meselelerini çözen kongresleri çagyrmaklyk gi
ripdir. Muňa Wena kongresini (1815), Berlin kongresini (1878 ý.),
Gaaga maslahatlaryny (1899, 1907 ý.) we başgalary mysal getirse
bolar. Esasy zat, ol hem, hut şol döwürde häzirki dünýäde onuň äh
miýeti örän uly bolan köptaraplaýyn diplomatiýanyň ýörelgeleriniň
esaslarynyň goýulmagydyr. Diplomatik sungat şol ýyllarda ösüşiň
ýokary derejesine ýetipdir. Hut şonda Fransiýa, Beýik Britaniýa, Ger
maniýa, Italiýa, Awstriýa, Russiýa ýaly häzirki zaman döwletleriniň
diplomatik däp-dessurlary döräpdir. Özleriniň stili boýunça tapawut
lanýan, ýöne umumy kökleri bolan şol däp-dessurlar diplomatik
sungatyň milli mekdepleriniň esasyny tutupdyrlar.
Eger-de diplomatik gulluga häzirki zaman düşünjesi nukdaý
nazaryndan garasak, onda XVII asyryň ahyryna we XVIII asyryň
başlaryna çenli hakykatda diplomatik gulluk bolmandyr: daşary
gatnaşyklara degişli ähli meseleler monarhlaryň, ýagny korollaryň,
soltanlaryň, imperatorlaryň, hanlaryň, knýazlaryň garamagynda
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bolupdyr, olar wagtal-wagtal gepleşikler geçirmek üçin öz ilçile
rini daşary ýurt döwletlerine ýollapdyrlar. Diplomatiýasy has ösen
Italiýanyň daşary ýurtlaryň köşkleriniň ýanyndaky ilkinji hemişelik
diplomatik wekilhanalary (bailo) baryp XV asyrda peýda bolupdyr
lar. Osman soltany Süleýman Kanunynyň döwründe 1521-nji ýylyň
14-nji dekabrynda Wenesiýa bilen 30 maddadan ybarat ähtnama gol
çekilipdir. Oňa görä iki tarapyň arasynda söwda erkinligi ykrar edilip
dir. Wenesiýa her üç ýylda çalyşmak şerti bilen Stambulda öz ilçisini
saklamaga hukuk berlipdir. Süleýman Kanuny 1558-nji ýylyň 25-nji
aprelinde çykaran permany bilen genuýalylara Osman döwletiniň ähli
çäginde erkin söwda etmek mümkinçiligini bagyş edipdir. Genuýa
Beýoglunda hemişelik ilçi saklamaga (bailo) rugsat berlipdir. Ýöne
Ýewropanyň aglaba köp döwletleriniň tejribesine hemişelik diploma
tik wekilhanalary ýollamak diňe XVII asyrda adaty kada öwrülýär,
XVIII asyrda bolsa ol barha giň gerime eýe bolýar.
Günbatar Ýewropada wekilçilikli edaralaryň ýaýrap başlamagy
bilen diplomatiýanyň häsiýeti düýpli özgerişliklere duçar bolup
ugrapdyr. Döwlet ýa-da parlament işinde meşhurlyga eýe bolan bel
li syýasy işgärler ýygy-ýygydan diplomatlaryň rolunda çykyş edip
başlapdyrlar. XIX asyryň ikinji ýarymynyň has zehinli diplomat
laryndan biri german kansleri Otto fon Bismark bolupdyr. Diplomat
hökmünde Bismark diňe bir köne, däbe öwrülen diplomatik tärleri
ulanmandyr. Onuň täze çemeleşmeleri tapmak ýaly seýrek duşýan
başarnygy bolupdyr. Şeýle çemeleşmeler arkaly Bismarka halkara
işlerinde uly netijeler gazanmak başardypdyr.
Biziň şu günki günlerimizde döwletleriň ösen diplomatiýalary
nyň, gowy gurnalan diplomatik gulluklarynyň bardygyny belläp geçmek gerek. Mysal üçin, Beýik Britaniýa ençeme wagtlardan bäri
özüniň ösen diplomatiýasy bilen tapawutlanýar. Hususan-da, iňlis dip
lomatiýasy XIX-XX asyrlarda dünýä diplomatiýasynyň ösmegine uly
täsirini ýetirdi. Iňlis diplomatiýasynyň iň güýçli taraplaryndan biri, ol
hem onuň predmeti, çözülmeli meseleleri, diplomatyň özüniň işlejek
ýurduny gowy bilmegi; onda daşary ýurt döwletleri barada nesilden
nesle geçirilýän giň düşünjeleriň bolmagydyr. Galyberse-de, biziň şu
günki günlerimizde hem ençeme ýurtlarda, şol sanda ABŞ-da, diplo
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matlary taýýarlamak boýunça okuw kitaplarynyň aglaba köpüsi iňlis
diplomatlarynyň we alymlarynyň eserleri bolup durýar.
Fransuz diplomatiýasy hem häzirki zaman dünýä diplomati
ýasynyň esas goýujylaryndan biri hasap edilýär; ol hem şu günki
günüň diplomatiýasyna gaty köp derejede täsir etdi. XVIII asyrdan
başlap fransuz dili latyn diliniň ýerine gelip, diplomatik dile öwrüldi.
Fransiýanyň diplomatik gullugy beýleki döwletleriň şeýle gulluk
lary bilen deňeşdirilende iň ulularyndan biri bolup durýar. Fransuz
diplomatlarynyň hünär derejesi hem ýokarydyr.
Italýan diplomatiýasynyň ençeme müňýyllyk taryhy bolup,
ol ägirt uly tejribä we däbe eýedir. Ýapon diplomatiýasynyň bary-ýogy 100 ýyldan gowrak taryhy bolsa-da, onuň ussatlygy ýokary
dyr. «Günüň dogýan ýurdunyň» diplomatik gullugy diplomatiýada
neberäniň oňaýly rolundan gelip çykýar, ýaponlaryň pikiriçe, bu ýag
daý diplomatlaryň ussatlyklarynyň, olaryň döwlete wepalylygynyň
ýokarlanmagyna ýardam edýär.
Latyn Amerikasynyň döwletleriniň diplomatik gulluklarynyň
taryhy XIX asyryň ortalaryndan başlanýar. Latyn Amerikasy ilaty
400 million adama golaý bolan 30-dan gowrak döwleti öz içine alýar.
Şonuň üçin hem Latyn Amerikasy ýurtlarynyň diplomatiýalarynyň
we diplomatik gulluklarynyň aýratynlyklarynyň bolmagy tebigy zat
dyr. Bu sebitiň diplomatlarynyň ýokary ussatlyklaryny belläp geçmek
gerek. Latyn Amerikasynyň diplomatik okuw jaýlarynda dürli
wezipelerde otstawka çykan ilçileriň sany agdyklyk edýär. Aýratyn
hem pensiýa çykan ýokary derejeli diplomatlaryň diplomatik mek
deplerde işjeň peýdalanylmagy şol döwletleriň «diplomatlary oza
ly bilen diplomatlar taýýarlamaly» diýip atlandyrylýan amerikan
ýörelgesine eýerýän bolmaklaryndan habar berýär. Latyn Amerikasy
ýurtlary halkara hukugynyň meseleleriniň işlenip düzülmegine hem
uly goşant goşdular.
Elbetde, soňky ýyllarda diplomatiýanyň usullarynda, tärlerinde
hem düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Häzirki zaman diplomatiýasy
nyň öňünde parahatçylygy gorap saklamak wezipesi bilen bir hatarda
halkara syýasaty, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-gumanitar
we başga çäklerdäki aragatnaşyklaryň ösmegine, ikitaraplaýyn we
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köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çuňlaşmagyna, adamlaryň arasynda
ky aragatnaşyklaryň giňelmegine ýardam etmek ýaly wezipeler hem
durandyr.
Şol bir wagtyň özünde soňky ýyllarda diplomatiýanyň görnüş
leriniň sany hem artdy. Däp bolan ikitaraplaýyn diplomatiýa bilen bir
hatarda köptaraplaýyn, şeýle hem ýokary we iň ýokary derejelerdäki
diplomatiýa hem peýda boldy.
Ikitaraplaýyn diplomatiýa – diňe iki döwletiň wekilleriniň
özara hereketi bilen häsiýetlendirilýär. Diplomatiýanyň bu görnüşiniň
mysaly ilçihana bilen onuň bolýan ýurdunyň daşary işler ministrligi
niň arasyndaky ikitaraplaýyn gepleşikler ýa-da aragatnaşyklardyr.
Eger-de diplomatik gatnaşyklara iki döwletden köp döwletiň wekil
leri gatnaşýan bolsa, onda munuň özi eýýäm köptaraplaýyn diplo
matiýadyr. Halkara maslahatlaryň we halkara guramalaryň işi mu
nuň aýdyň mysalydyr.
Eger-de diplomatik wezipeleriň ýerine ýetirilmegini profes
sional diplomatlar däl-de, eýsem döwletleriň we hökümetleriň
baştutanlary, ýa-da ýokary derejeli beýleki döwlet ýolbaşçylary öz
üstüne alýan halatlarynda, onda ýokary we iň ýokary derejelerdä
ki diplomatiýa barada gürrüň gidýär. Daşary ýurt hökümetleriniň
premýer-ministrleriniň, ýagny hökümet baştutanlarynyň daşary ýurt
lara saparlary ýokary derejedäki diplomatiýanyň mysalydyr. Türk
menistanda ýurduň Konstitusiýasyna laýyklykda, Prezidentiň we
hökümet baştutanynyň wezipeleri bir adamda jemlenýär. Şonuň üçin
hem Türkmenistanyň Prezidenti we Premýer-ministri hökmünde
Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary we onuň
daşary ýurtlaryň degişli wekilleri bilen gepleşikleri ýokary we iň
ýokary derejelerdäki diplomatiýadyr. Dünýäniň ösen döwletleriniň
liderleriniň dünýä syýasatynyň we ykdysadyýetiniň möhüm mesele
lerini ara alyp maslahatlaşmaklaryny (mysal üçin, «Uly sekizligiň»,
«Uly 20-ligiň» sammitleri) hem iň ýokary derejedäki diplomatiýanyň
mysaly hökmünde görkezse bolar.
Soňky birnäçe ýylyň içinde döwletleriň daşary syýasatyň dür
li ugurlaryna we halkara gatnaşyklaryň çäklerine laýyk gelýän
diplomatiýanyň belli görnüşleri hem tapawutlandyrylyp başlandy.
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Döwletleriň harby wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn derejede, şeýle
hem harby birleşikleriň, ýa-da harby-syýasy guramalaryň çäklerinde
geçirilýän gepleşikler harby diplomatiýa atlandyrylýar. «Ykdysady
diplomatiýa» adalgasy ykdysady meseleler boýunça gepleşikleri
ýa-da halkara ykdysady guramalaryň işine gatnaşylmagyny we ş.m.
aňladýar. Şeýle hem meňzeş ölçegler boýunça diplomatiýanyň awia
siýa, deňiz, kosmos we başga görnüşleri tapawutlandyrylýar.
Soňky onýyllyklaryň içinde resmi diplomatiýa bilen bir hatar
da «halk diplomatiýasy», ýagny jemgyýetçilik guramalaryň daşary
syýasy işi hem giň gerim aldy. Şeýle hem resmi däl diplomatiýa ady
ny alan diplomatiýa hem ösüp başlady. Resmi däl diplomatiýa döwlet
gurluşlarynda hiç hili wezipe eýelemeýän, ýöne ol ýa-da beýleki
daşary syýasy wezipeleriň çözgüdine ýardam edip biljek aýry-aýry
adamlaryň işi hökmünde häsiýetlendirilýär. Şeýle diplomatiýanyň
mysaly hökmünde dawaly meseleleri düzgüne salmak boýunça üçün
ji tarapyň borçlaryny ýerine ýetirip biljek adamlar hökmünde çykyş
edýän abraýly jemgyýetçilik we syýasy işgärleri getirip bolar.
Soraglar:
1. Gadymy Müsüriň, Hytaýyň we Hindistanyň diplomatiýasy barada näme
bilýärsiňiz?
2. Orta asyr Wizantiýanyň, Hytaýyň we Hindistanyň diplomatiýasynyň aýra
tynlyklary nämeden ybarat?
3. Ýewropada ylmyň we sungatyň täzeden dikeldilmegi diplomatiýa nähili
täsir edipdir?
4. Fransiýada Napoleondan öň we soňky döwürde diplomatiýanyň roly nähi
li bolupdyr?
5. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň ýörelgeleriniň esaslary haçan goýlupdyr?
6. German kansleri Otto fon Bismarkyň diplomatik tärleri barada näme
bilýärsiňiz?
7. Häzirki zaman diplomatiýasynyň usullary we wezipeleri barada näme
bilýärsiňiz?
8. Häzirki döwürde döwletleriň diplomatiýasynyň we diplomatik gullugynyň
derejesi nähili?
9. Diplomatiýanyň haýsy görnüşlerini bilýärsiňiz?
10. «Diplomatlary ozaly bilen diplomatlar taýýarlamaly» diýen ýörelgäni
haýsy ýurt esasy ýörelge edinýär?
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§3. Diplomatyň käri. Professional
diplomatlara bildirilýän talaplar
Dünýä diplomatiýasynyň taryhy diplomatiýa käriniň gadym
dan gelýän kärdigine, ähli döwürlerde onuň uly abraýdan peýdala
nandygyna, diplomatik iş üçin işgärleriň hünär taýýarlygyna hemişe
uly ünsüň berlendigine şaýatlyk edýär. Eýsem, häzirki döwürde biz
diplomat diýip kime düşünýäris? Geliň, bu baradaky kesgitlemeleri
seljereliň!
Diplomat – diplomat diýlip terjime edilýär, sözüň göçme
manysynda bolsa diplomat diplomaty, başarjaň, pähimli adamy
aňladýar.
(Большой русско-туркменский словарь. – Москва, 1987).

Diplomat – şol bir döwletiň daşary ýurt döwletleri bilen res
mi aragatnaşyklaryny amala aşyrmak boýunça işi alyp barýan
we munuň üçin zerur bolan ýörite taýýarlygy bolan döwletiň
wezipeli adamsydyr.

(Дипломатический словарь. – Москва, 1985).

Ýokardaky kesgitlemelerden ugur alsak:
Diplomat – munuň özi döwletiň daşary işler edarasynyň, şol
sanda onuň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň
öz Watanynyň milli bähbitlerine gowy düşünýän we olary uly
mertebe, çuňňur bilimlilik we içki ynamlylyk bilen üpjün et
mäge ukyply resmi wezipeli adamdyr, daşary işler ministrliginiň
işgäridir.
Eýsem diplomatiýa käriniň wekilleriniň nähili häsiýetleri bol
maly? Syýasy edebiýatda bu meseleler boýunça dürli pikirler bardyr.
Adamzat jemgyýetiniň ösüşinde her bir döwür diplomatlar ba
batda öz talaplaryny öňe sürüpdir we bu käriň esasyny özüçe kes
gitläpdir. Mysal üçin, «Manuyň kanunlarynda» şu käriň eýesiniň
nähili häsiýetiniň bolmalydygy sanalyp geçilýär. Onda patyşa ilçi
hökmünde diňe bir ähli ylymlardan baş çykarýan adamyny däl, eýsem
ümlere, aýlap aýtmalara, ýüzüň görnüşlerine, hereketlere hem gowy
düşünýän adamy bellemek maslahat berilýär. Şu gadymy ýadygär
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likde şeýle hem ilçiniň daşary ýurt döwletiniň hereketlerini hökman
duýmalydygy, onuň meýillerini öňünden bilmelidigi barada aýdylýar.
Diplomatik sungat, diplomatyň käri barada Gadymy Gresiýa
da hem gyzykly maglumatlar galdyrylypdyr. Ol ýerde ilçi edilip
has ýokary abraýdan peýdalanýan we özleriniň başarnyklary we
aragatnaşyklary bilen meşhur bolan adamlar saýlanypdyr. Adatça,
olar hormatly we sylagly adamlar bolupdyrlar.
Gadymy Rimde hem diplomatyň kärine uly ähmiýet berlipdir.
Aklawjy, dilewarlyk we başga ş.m. kärler bilen bir hatarda diplomatyň
käri onuň eýesini jemgyýetde ýokary dereje we esli girdeji bilen üpjün
edipdir. Rimde bu kärleri öwretmek üçin ýörite mekdepler bolupdyr.
Olarda baryp şol döwürlerde okuwçylar ýagdaýy seljermek, degişli
delillerden peýdalanmak boýunça türgenleşipdirler. Hususan-da, olar
«Filipp Makedonskiniň garşysyna grekleriň goranyş birleşmesi»,
«Afinanyň we Peloponnes birleşmesiniň arasyndaky parahatçylyk»
ýaly temalary işläpdirler.
Orta asyrlarda esasan hem günbatar ýurtlarynyň diplomat
lary üçin kart oýnap, tans edip, aýallara ýarap bilmeklik möhüm
bolupdyr, sebäbi şeýle edilende ýokary gatlakdan bolan aýallardan
köşgüň gizlin syrlaryny ýeňillik bilen alyp bolupdyr. Şol döwürlerde
diplomatyň daş görnüşine hem uly üns berlipdir. Geýim jemgyýetiň
ýokary toparlarynyň modasyna we talaplaryna laýyk gelmeli bolup
dyr, nepislige has hem uly hormat goýlupdyr.
Diplomatiýa käri diplomatlara, ozaly bilen bolsa ilçilere mahsus
bolmaly gylyk-häsiýetler, sypatlar baradaky gymmatly eserlere türk
men diplomatiýasynyň orta asyrlar taryhynyň maglumatlarynda hem
duş gelse bolýar. Muňa ozaly bilen beýik seljuk-türkmen soltanlary
bolan Alp Arslan Türkmeniň (1063-1072 ýý.) we Mälik şa Türkmeniň
(1072-1092 ýý.) beýik weziri bolan Nyzamylmülk tarapyndan ýa
zylan «Syýasatnama» atly ajaýyp kitaby mysal getirse bolar.
Şu ýerde ozaly bilen Nyzamylmülküň kim bolandygy we onuň
kitabynyň ýazylyşynyň taryhy barada kelam-agyz söz aýdalyň.
Weziriň doly ady Abu Ali al - Hasan ibn Ali ibn Ishak at-Tusi bolup,
Nyzamylmülk bolsa (arap dilinden terjimede ol «döwletiň daýanjy»
manyny berýär) onuň lakamydyr. Hut şol lakam bilen ol ylmy dünýäde
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has meşhurdyr. Nyzamylmülk Tusa (Horasan) şäheriniň golaýyndaky
Rakan atly obada garyp düşen asylly maşgalada dogulýar.
Nyzamylmülküň «Syýasatnama» kitaby döwleti dolandyrmak
bilen bagly meselelere bagyşlanandyr. Wezir bu kitaby ömrüniň ahy
rynda ýazypdyr. Aslynda bu kitabyň ýazylmagyna soltan Mälik şa
sebäp bolupdyr: beýik hökümdar imperiýanyň jogapkär, tanymal,
ýokary wezipeli adamlaryna döwleti dolandyrmak (onuň öň nähili
dolandyrylandygy we häzir nähili dolandyrylýandygy) barada hiç
bir zady ýaşyrman, hakyky kitap ýazmaklygy buýrupdyr. Şunlukda,
ýazylan kitaplaryň içinde Mälik şa Nyzamylmülküň «Syýasatnama»
kitabyny iň gowy ýazylan kitap hasap edipdir.
Eseriň 21-nji babynda awtor ilçiler we olaryň işleri, olarda bo
laýmaly sypatlar barada durup geçýär we şol maglumat XI asyrda
döredilen beýik seljuk-türkmen imperiýasynda diplomatik wekilleriň
gaty üns bilen seçilendiginden habar berýär.
«Syýasatnamada» Nyzamylmülk şeýle ýazypdyr: «Ilçi bolmak
üçin şalaryň hyzmatynda bolan, batyrgaý gürläp bilýän, ýöne az gepli,
köp syýahat eden, her bir ylymdan baş çykarýan, ýatkeş, ätiýaçly, öz
mertebesini bilýän, görk-görmekli bolmak gerekdir. Bu aýdylanlaryň
üstesine, ol danyşment (alym), akyly goýalyşan adam bolsa, has hem
gowudyr. Eger-de ilçi edilip nädip (tanymal adam) iberilse, bu has
ynamdar bolar. Eger ilçi edilip batyr hem edermen adam iberilse,
özem at çapyp, ýarag tutup bilýän bolsa, muňa ýetesi zat ýokdur.
Munuň özi biziň adamlarymyzyň hemmesi şeýle kişilerdir diýildigini
aňladýar.
Eger ilçi pygamber neslinden bolsa, bu-da biçem däldir, sylag
sarpasy, asylzadalygy üçin oňa uly hormat goýlar.
Ilçi patyşanyň edim-gylymlarynyň, pähim-paýhasynyň aýnasydyr».
Ilçilere mahsus bolmaly sypatlar barada soltan Mahmyt
Gaznalynyň nesli bolan Mübärek şa hem jikme-jik durup geçipdir.
Ol Gaznalylar imperiýasynyň, Gur döwletiniň we Deli soltanlygynyň
hem-de geçen asyrlardaky patyşalyklaryň tejribelerini jemläp, XIII
asyryň başynda ýazan «Uruş alyp barmagyň hem-de edermenligiň
kada-kanuny» atly (orta asyrlarda heniz bolmadyk) ylmy eserinde
şeýle ýazypdyr: «Eger-de tagtdan-tagta adam ýollananda, onuň ge
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lip çykyşy alymlar maşgalasyndan, dindar, ýa-da döwletiň tanymal
adamlarynyň neberelerinden bolmalydyr. Şeýle-de onuň ata-babala
ry tanymal ýa-da çagalykdan patyşanyň köşgünde önüp-ösen, beýik
seýitler maşgalasyndandygy doly subut edilen bolmalydyr. Olar
özlerini alyp barşy, gowy işleri bilen tapawutlanýan, edepli, höküm
dara hyzmat etmekde at gazanan, bilimde we sungatda uly netijeler
gazananlar bolmalydyrlar. Ilçiniň haýran galdyrýan görki, daşky syra
ty owadan, dilewar, ugurtapyjy, uzyn boýly, köpçülige ýaraýan adam
bolmalydyr. Ilçi akmak, kiçi boýly, görksüz, erbet gylykly, agsak,
köp gürleýän, gülegen, serhoş, gabanjaň, agzy hapa, gysganç, nahara
sabyrsyz, ahlaksyz bolmaly däldir. Ol gelip çykyşy boýunça daýhan
lardan, ýazgarylan ýa-da onuň ata-babalary erbet gylyk-häsiýetli,
erbet ady we lakamy bolan bolmaly däldir. Ilçi gowy terbiýe alan,
gowy gylykly, dilewar, ýumşak, ýüregi açyk, eli açyk, sadaka beriji
bolmalydyr. Onuň nökerleri hiç zada mätäç bolmaly däldir. Ilçiniň
ýanynda ylymly-bilimli ymamlar we gelip çykyşy boýunça mynasyp
alym bolup, gerek bolan ýagdaýynda degerli kömek edip bilýän we
kimde bolsa birini öz tarapyna çekip bilýän adamlar bolmalydyr. Ilçi
ýola ugranda ol mätäçlik çekmez ýaly, ähli zady bolmalydyr. Eger-de
berlen serişdeler haýsy-da bolsa bir iş üçin ulanylsa, ol-da ýer tut
masa, onda onuň üçin gynanmagyň geregi ýokdur. Sebäbi, döwletiň
we patyşanyň işi ― derýadaky suw ýalydyr: ol bir-de azalar, bir-de
köpelip durýandyr. Ilçi bilen çalt hereket edýän çaparlar toparyny,
akylly-başly atly goşuny, ýolda synagdan geçen çydamly düýeleri
we ýyndam atlary ýollamaly. Şeýle hem, uzak ýollara tabşyryk bilen
barýan ilçiniň ýanynda degerli menzile wagtynda ýetmek üçin we
köşkde kabul edilmegi üçin, ýolbeledi bolmalydyr. Ilçä söz berilme
dik ýagdaýynda, ol geplemeli däldir. Eger-de ondan bir zat soralan
ýagdaýynda, ol sypjyklyk we owadanlyk bilen jogap bermeli. Oňa
kemakyl hereketleri etmek, daş-töweregine ýaltaklamak we ýerliksiz
gülmek bolmaýar. Haçan-da kabul edişlik gidip duran ýagdaýynda,
ylmyň haýsy-da bolsa bir ugry boýunça gürrüň edilende, şol ugurdan
baş çykarýan bolsa, goý gowy edip gürrüň bersin; emma bilmeýän
bolsa, onda jedele goşulmaly däl-de, ýuwaşja oturmaly – ýagdaýy
özüni synagdan geçirmeklige ýetirmeli däl, sebäbi bu ýagdaý ony hiç
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zady düşündirip bilmeýän, hiç zatdan baş çykaryp bilmeýän adam
hasapladar, öz üstünden güldürer. Nakylda aýdylyşy ýaly, «synag
adamy arşa çykaryp-da, kemsidip-de biler». Ilçi özüni Allatagalanyň
wekili diýip duýmalydyr».
Mübärek şanyň ilçiniň sözleýän sözi barada aýdanlary hem
gyzyklydyr. Ol bu barada şeýle ýazypdyr: «Ilçi şeýle bolmalydyr. Ol
gürläp başlanda ýumşak başlasa, sözüni tamamlanynda-da ýumşak
tamamlamalydyr. Aýdylýan söz ýiti we döredijilikli bolmalydyr.
Gürläniňde kesgitli we batyrgaý geplemelidir. Goý, ol gürläninde
ýuwaş, naýynjar görünmesin. Eger-de patyşanyň, ýurduň nökerleriniň
we tabynlygyndakylaryň ýagdaýlary barada soralaýsa, ol öz döwle
tini ähli tarapdan ileri tutýanlygyny bildirsin. Biperwaýlyga, degişmä
ýol bermesin. Hiç bir zatda öte geçmän, artykmaçlyk saýmak pikirle
rini ýüze çykarman, jogap berende, onuň çykyşyny hiç kim tankyt
lap bilmez. Eger şeýle oňaýsyzlyk ýüze çykaýan ýagdaýlarynda,
ony şol ýurduň patyşasynyň adyna ý öňkärler. Ilçi baran ýurdunyň
ýolbaşçylary we adamlary bilen hoşamaý, sabyrly, dilewar gürleşip,
özüne akýüreklilik bilen garalar ýaly diniň kada-kanunlaryny hor
matlamalydyr…Wekil kemsidilýän we ýaňsylanylýan adam bolmaly
däldir. Berilýän her bir soraga degerli jogap bermegi başarmalydyr.
Kim-de kim bir zat hakynda soranda, gürleşýän adamda erbet pikir
döremez ýaly, ol ähli zada ätiýaçlyk bilen garap, seresaply jogap ber
melidir».
Dürli döwrüň diplomat kärine bolan dürli talaplaryna seret
mezden, ähli döwürlerde öz gymmatyny gaçyrmaýan sypatlar, häsi
ýetler gaty köpdür. Şeýle gymmatly sypatlar biziň ýokarda getiren
mysallarymyzda hem ýeterlik derejede bardyr. Şunlukda, halkara
çäkde bolup geçýän özgerişlere seretmezden, diplomatiýa tarapyn
dan toplanan tejribäniň ägirt uly gymmaty bardyr we şol gymmatlyk
döwürleriň arabaglanyşygynyň ýitirilmezliginiň örän möhüm bolup
durýanlygyndan habar berýär.
Uzak döwürleriň dowamynda öz gymmatlyklaryny saklaýan
klassyk eserler barada gürrüň edilende, fransuz diplomaty F.Kaleriň,
iňlis diplomaty E.Satouyň, iňlis diplomaty we publisisti G.Nikolso
nyň, fransuz diplomaty Jýuli Kambonyň we başga-da käbir belli dip
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lomat-alymlaryň diplomatiýa boýunça ýazan düýpli eserleriniň dip
lomat üçin şu günki günlerde hem ozalkylary ýaly peýdalydygyny
nygtamak zerur.
Seredilýän mesele bilen baglylykda we, umuman, Türkmenis
tanda soňky asyrlarda diplomatiýa bagyşlanan işler bolmandy.
SSSR-iň dowam eden döwründe, onda diplomatiýa boýunça neşir
edilen kitaplarda tutuşlygyna diýen ýaly daşary syýasatyň we halkara
gatnaşyklarynyň umumy meseleleri beýan edildi. Diplomatiýa, onuň
usullary we tärleri barada şol işlerde hiç zat ýazylmady. Muňa 1959njy ýyldan çap edilip başlanan «Diplomatiýanyň taryhy» atly köp
tomluk hem aýdyň mysaldyr. Bu kitabyň birinji we ikinji tomlarynda
diplomatiýa sanlyjy sahypa, üçünji tomunda oňa has hem azmaglumat
bagyşlanan bolsa, onda onuň soňky tomlarynda diplomatiýa barada
hiç zat aýdylmady. Olarda diňe daşary syýasata seredildi we günbatar
döwletleriň diplomatiýasy, buržuaz awtorlar tankyt edildi, günbatar
diplomatlarynyň we alymlarynyň diplomatik sungat baradaky pikir
leri «nädogry» hasaplandy. Hakykatda bolsa, şol diplomatlaryň we
alymlaryň eserlerinde pähimli pikirler, diplomatiýa üçin örän peýdaly
zatlar gaty köp bolupdy.
Beýleki tarapdan, şol döwürde SSSR-de diňe bir edebiýatda, ro
manlarda, belli ýazyjylaryň eserlerinde däl, eýsem ençeme syýasatçy
lar (şol sanda özüni beýik diplomatlar hasaplan syýasatçylar) tarapyn
dan hem diplomatlaryň işine kembaha garaldy. Şeýle syýasatçylara,
hususanda, Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi
Komitetiniň Birinji sekretary N.S. Hruşýow hem degişli bolupdyr. W.I.
Popow bu barada öz ýatlamalarynda şeýle ýazýar: «Hruşýow syýa
satda özüni az sowatly ýolbaşçy hökmünde görkezdi, diplomatiýada
Ženewadaky maslahaty bozmak, BMG-da özüni medeniýetsiz alyp
barmak bilen şöhratlandy… Ol şeýle diýdi: «Men diplomatiýany örän
çylşyrymly iş diýip hasaplaýardym, bu bolsa ýönekeý bir zat ekeni….
Bizde diplomatiýany Syýasy býuro, SSKP-niň MK-ty döredýär,
şunlukda, daşary işler ministri edip kolhoz başlygyny bellesek hem,
ol bu işiň hötdesinden geler».
Indi özleriniň gymmatyny ýitirmeýän geçmişiň belli diplo
matlarynyň diplomatiýa, diplomata mahsus bolmaly häsiýetler, sypat
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lar barada aýdanlaryna gaýdyp geleliň. Mysal üçin, diplomatlaryň köp
asyrlyk işiniň tejribesini gowy öwrenen Ž. Kambon diplomatyň käri
barada şeýle netijä gelipdir: «Men diplomatiýa kärinden başga şeýle
köpdürli işi bilmeýärin. Hernäme bolsa-da, berk düzgünleriň juda az
we däp-dessurlara esaslanýan zatlaryň juda köp, üstünlik üçin uly tu
tanýerliligi, şeýle hem häsiýetiň şeýle ýokary erjelligini we garaşsyz
akyly talap edýän kär başga ýok bolsa gerek».
F. Kaler özüniň «Hökümdarlar bilen gepleşikleri alyp barmagyň
usullary hakynda» atly kitabynda diplomatlara mahsus bolmaly sypat
lar barada şeýle ýazypdyr: «Ussat diplomata ony ýeňilkelleleriň keýp
lerinden, maýyl ediji zatlardan saklaýan ýiti akyl, tebigy tutanýerlilik
gerekdir. Dogry pikirler diplomata hadysalara olaryň hakykatda bolşy
ýaly baha bermäge mümkinçilik berýär, ony iň ýakyn we tebigy ýol
bilen manysyz hem tükeniksiz inçelikleriň we ujypsyz aýratynlyklaryň
çolaşyklarynda azaşdyrman, göni maksada alyp barýar. Diplomat
işjeň, iş başarýan, oýlap tapyjy, açykgöwünli, diňleýji, edepli, ünsli,
ýakymly bolmalydyr. Ýöne hemme zatdan ýokarda ussat diplomata
ýeterlik derejede özüne erk edip bilmek zerurdyr, munuň özi onuň
hakykatdan hem aýtjak bolýan zadyny pikirlenmezden aýtmagynyň
öňüni alýar. Diplomatyň parahat häsiýeti bolmalydyr. Ol şeraplara,
humarly oýunlara ýa-da beýleki keýplere durumsyz bolmaly däldir.
Ol şeýle hem edebiýat, ylymlar, matematika we hukuk barada belli
bilimlere eýe bolmalydyr».
Görşümiz ýaly, Kaler professional diplomatlara edilýän talap
laryň arasynda ilkinji nobatda ýiti akyly goýýar. Bu barada ol ýene-de
şeýle diýýär: «Akyllylygy bilen tapawutlanmaýan adama öz ýurdun
da işläni gowy. Sebäbi onuň daşary ýurtda eden hatasy köp halatlarda
düzedip bolmajak ýalňyşlykdyr».
Elbetde, işde üstünlik – diplomat üçin hem, onuň ýurdy üçin hem
möhüm zatdyr, ýöne mundan hem wajyp zat, ol hem ýalňyşlyk goýber
mezlikdir, sebäbi ýalňyşlyk ýurduň gatnaşyklaryna uly zyýan ýetirip
biler. Halkara gatnaşyklary we halkara syýasaty öz durmuşynyň hem-de işiniň bir bölegine öwrülen adamlar daşary ýurtdaky diplomatik
wekilhanadaky wezipede akylsyz we medeniýetsiz adamyň bolanyn
dan, şol wezipäniň ýeriniň boş duranynyň has gowudygyny belleýärler.
35

Diplomatyň ökde gepleşikçi, şeýle hem onuň diňe bir akylly
däl, eýsem akylynyň özbaşdaklygynyň bolmagyna uly baha berilýär.
Ž. Kambonyň pikiriçe, soňky talap diplomatyň özbaşdak pikir edip
bilmek, bu näçe kyn hem bolsa, başgalaryň aňlamaýan, ýa-da gaty
kynlyk bilen aňýan hakykatyny aňmak, şol hakykata düşünmek uky
byny aňladýar. Hut şeýle pikiri G. Nikolson hem ýöredipdir: ol syýa
satda diplomatyň şahsyýetiniň esasy faktor bolup durýandygyny bel
läpdir.
Şunuň bilen baglylykda, şu ýerde günbatar ýurtlarynyň diploma
tik gulluga adam seçip almaklyga barha uly ähmiýet berýändiklerini,
kabul ediş synaglary kämilleşdirýändiklerini we geljekki talyplaryň
diňe bir ol ýa-da başga zatlary bilmeklerine däl, eýsem olaryň pikir
ýöredip bilmek ukybyna, ol ýa-da başga meseläni çözüp, ýagdaýa
dogry baha berip, öz nukdaýnazaryny aýdyň we sowatly beýan edip
bilmek başarnygyna uly üns berýändiklerini belläp geçmek ýer
liklidir. Soňky wagtda dünýä diplomatiýasynyň liderleri Öňüni alyş
diplomatiýasyna aýratyn üns berýärler. Diplomatiýa üçin wakalary
öňünden çaklamaklygyň möhümligi indi hiç hili subutnama talap et
meýän hakykatdyr. Dawalary olaryň harby häsiýete eýe bolmazyn
dan we adam pidalaryna getirmezinden öň, olaryň başlangyjynda
söndürmek has ýeňil bolýar. XX asyryň 80-nji ýyllarynyň ahyrynda
Öňüni alyş diplomatiýasynyň nazaryýetini dünýä bileleşiginde işjeň
ýaýradan BMG-niň şol wagtky Baş sekretary Butros Gali bolupdy.
Akýüreklilik hemişe gowy syýasatdyr, ol diplomatiýanyň üs
tünliginiň kepilnamasy bolup durýar. Ýöne munuň özi (soraglara
jogap berlende) diplomatyň özüniň ähli bilýän zatlaryny aýtmaly
dygyny aňlatmaýar. Ol hakykaty we diňe hakykaty aýtmalydyr,
ýöne hemme hakykaty aýtmaly däldir. Diplomat döwletiň wekilidir,
döwletde bolsa jar edilmäge degişli bolmadyk gizlin syrlaryň bo
lup biljegi düşnüklidir. Eger diplomat haýsy-da bolsa bir zat bara
da aýtmak islemese, onda ol jogap bermekden boýun gaçyrmaly
dyr. Diplomatiýanyň dili munuň üçin diplomata uly mümkinçilikler
döredýär. «Ýok» sözüni ulanmazdan hem diplomat şol manyny berýän
jogaby bermegi başarmalydyr. Ýöne diplomat ýalan sözlemeli däldir.
36

Diplomatiýada ýalançylyk islenilmeýän netijelere alyp baryp biler.
Türkmenlerde «ýalan söz uzaga gitmez»; «ýalan sözleseň, tutularsyň,
düz sözleseň, gutularsyň» diýen nakyl bar. Şeýle hem diplomatiýada
päk ýüreklilik diplomatlar tarapyndan öz hökümetiniň nukdaýnaza
ryny beýan etmekde takyklygy, hakykylygy göz öňünde tutýar.
Diplomata zerur bolan sypatlar barada gürrüň edilende, onuň
häsiýeti barada hem durup geçmek zerurdyr. Tejribeli diplomatlar –
öz işiniň ussatlary diplomatyň başgalar tarapyndan kabul edilmeginiň,
onuň olara düşünmeginiň, olar bilen kyn we çylşyrymly ýagdaýlarda
hem işleşip bilmek ukybynyň bolmagynyň, onuň delil bilen hyýaly,
ähmiýetli we ähmiýetsiz zadyň tapawudyny, öz pikirini takyk we gys
ga beýan edip bilmeginiň, başgalaryň nukdaýnazaryna düşünmeginiň,
onuň özüniň gyzykly, özüneçekiji bolmalydygynyň hökmanydygyny
belleýärler. Diplomatyň özüni ulumsy alyp barmagy, öwünjeňligi
onuň çäkli akylyny, medeni derejesiniň pesligini görkezýär, bu bolsa
oňa öz kärdeşleri bilen umumy dil tapmaga mümkinçilik bermeýär.
Şeýle hem diplomat ähli zatda – sözlerinde, ýüzlenmelerinde, here
ketlerinde çeni-çaky bilmelidir. Diplomata «Ýedi gezek ölçe, bir
gezek kes» nakyly mahsus bolmalydyr.
Elbetde, diplomat diplomatiýanyň diline gowy düşünmelidir.
Bu dile diňe bir delilleri beýan etmekdäki hakykylyk däl, eýsem
hökümetiň syýasatyny we hereketlerini çuňňur seljermek we aýdyň,
takyk we gysga beýan etmek mahsusdyr. Özünde ýazmaça söze ukyp
bolmazdan ýa-da diplomatik usulyň endiklerini edinmezden, diplo
matiýa kärine baş goşmak, megerem, maksadalaýyk bolmasa gerek.
Diplomatyň iň möhüm sypaty onuň wepalylygydyr, ýa-da ygrarlylygydyr. Wepalylyk – munuň özi döwlete, hökümete,
Prezident we daşary işler ministri tarapyndan işlenip taýýarlanýan
syýasy ugra ilçiniň wepalylygydyr, bu şeýle hem ilçiniň alýan
görkezmelerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmegidir we sözüň giň many
synda düzgün-nyzamlylykdyr. Wepalylyk ýörelgesi türkmen diplo
matiýasyna we diplomatlaryna bildirilýän esasy talaplaryň biridir.
Diplomat özüne däl-de, eýsem öz döwletine wekilçilik edýär.
Şonuň üçin hem ol özüniň şahsy garaýyşlaryny däl-de, eýsem öz
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hökümetiniň bähbitlerini goraýar, olary üpjün edýär. Bu onuň esasy
borjy, işiniň esasy bolup durýar. Diplomat üçin öz Watanynyň bäh
bitlerini goramakdan başga gymmatly zat bolup bilmez.
Elbetde, wagtyň geçmegi bilen, halkara gatnaşyklary çylşy
rymlaşýar, syýasy we geografiýa kartasyndan ýurtlaryň bir topary
gaýyp bolsa, olaryň täze toparlary peýda bolýarlar. Soňky ençeme
onýyllyklaryň dowamyndaky adamzadyň okgunly durmuş we in
tellektual ösüşi döwletleriň diplomatiýasyna öz täsirini ýetirip gelýär.
Bu bolsa diplomatiýa edilýän talaplarda öz mysalyny tapýar. Başda
bellenilişi ýaly, diplomatlaryň köp sypatlary öňküleri ýaly örän
peýdaly hem bolsa, indi olar ýeterlik däldir.
Umuman, häzirki döwrüň diplomatlaryna aýratyn talaplar
bildirilýär. Hususan-da, olardan gaty giň gözýetim, ýokary hünär
taýýarlygy we örän oňat esasy bilim talap edilýär. Hukugyň dürli
ugurlary, ozaly bilen bolsa halkara (şol sanda diplomatik we konsul
lyk hukugy) we konstitusiýa esaslanýan hukuk boýunça düýpli bilim
ler gerek. Diplomatdan bütindünýä taryhy, halkara gatnaşyklarynyň
we diplomatiýanyň taryhy, filosofiýa, politologiýa, syýasy ykdy
sadyýet we hasabat, geografiýa boýunça çuňňur bilimler, halkara yk
dysady we maliýe gatnaşyklarda bolup geçýän çuňňur ýagdaýlara,
globallaşmak ýagdaýlarynyň möhümligine we göwrümine, olaryň
oňaýly we oňaýsyz netijelerine düşünmeklik talap edilýär. Dürli
derejelerde, döwlet we hökümet baştutanlarynyň derejelerine çenli
adamlar bilen aragatnaşyk saklap bilmeklik, öz döwletiň bähbitlerini
mertebe we tutanýerlilik bilen goramak başarnygy hökmany bolup
durýar. Daşary ýurt dillerini, aýratyn hem öz ýurduň resmi dilini su
wara bilmezden, hakyky diplomat bolup bolmaz, sebäbi dil hünär
ussatlygyny ulanmagyň serişdesi bolup durýar.
Elbetde, häzirki zaman diplomaty syýasy meseleleriň giň toplu
myndan başga-da, ençeme administratiw we tehniki meseleler bilen
meşgul bolýar. Mundan hem başga, ussat diplomat konsullyk işiniň
endiklerini hem doly ele almalydyr.
Eýsem, diplomatlara mahsus bolan sypatlar we häsiýetler nähili
döreýär? Ozaly bilen, bu kär bilen meşgul boljak adamlarda diplo
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matiýa kärine uly höwes, söýgi bolmaly. Adatça, geljekki diplomatyň
häsiýeti, ozaly bilen, maşgalada, mekdepde, şol sanda ýokary mek
depde, soňra bolsa diplomatik derejäniň iň pes basgançaklarynda
emele gelýär. Hut gündelik tabşyryklary ýerine ýetirýän wagtynda
ýaş hünärmen zerur bolan hünär endiklerini edinýär.
Geljekki diplomatlaryň öz halkyndan köp zatlary öwrenip biljek
dikleri gürrüňsizdir, sebäbi her bir halkyň öz mentalitetinde hem dip
lomatlar üçin hem zerur bolan sypatlaryň köpüsi bardyr.
Diplomat kärini saýlap almakçy bolýan ýaşlarda eýýäm mekdep
partasyndan başlap diplomatlara mahsus bolan wagtyňy sarpaly ulan
mak, sözüne ygrarly bolmak, sypaýyçylyk, adamlaryň dilini tapmak,
okuw, tejribe ýeriňde ýokary guramaçylyk, tertip-düzgüni saklamak
ýaly häsiýetler mese-mälim bolmaly. Geldi-geçerlik, el ujundan, dil
ujundan okan bolmaklyk, asla ýat bolmalydyr. Diňe şeýle edilende
ägirt uly akyl sarp etmegi talap edýän, inçe, çylşyrymly, gaty agyr,
ýöne asylly kär bolan diplomatiýa kärini düýpli ele alyp bolar.
Şunlukda, dürli taraply nazaryýet bilimlerinden başga-da, diplo
matik iş uly tejribäni, ýörite endikleri, uzak döwrüň tejribesiniň
netijesinde edinilýän ýokary hünär taýýarlygyny talap edýär. Şonuň
üçin hem ygtybarly we derejeli diplomatlary taýýarlamak maksady
bilen her bir döwletde daşary aragatnaşyklar edaralary üçin işgärleri
seçip almaklygy we olaryň gulluk basgançagy boýunça ösmeklerini
tertibe salýan aýratyn kadalar we düzgünler bardyr.
Soraglar:
1. Dürli döwürlerde diplomata nähili talaplar bildirilipdir?
2. Diplomatiýa baradaky klassyk eserleriň ähmiýeti nämeden ybarat?
3. «Ilçi özüni Allatagalanyň wekili diýip duýmalydyr» diýlip haýsy eserde
aýdylypdyr?
4. Häzirki döwrüň diplomatlaryna nähili aýratyn talaplar bildirilýär?
5. Diplomatlara mahsus sypatlar we häsiýetler nähili döreýär we kemala
gelýär?
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II bap
TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK GULLUGY:
ESASLARY, DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI
Türkmenistanda diňe bir Daşary işler ministrliginiň merkezi
diwanynyň we daşary ýurt edaralarynyň täsirli gurluşynyň däl,
eýsem diplomatik işgärleri taýýarlamak we olaryň taýýarlygynyň
derejesini ýokarlandyrmak boýunça ulgamyň döredilmegi, umuman
ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň bitewi, täsirli mehanizminiň
emele gelmegi döwletimiziň öz halkara borçlaryny üstünlikli ýerine
ýetirmeginiň, strategiki we taktiki wezipeleri çözmeginiň iň möhüm
şerti bolup durýar. Hünär taýdan taýýarlanan hem-de täsirli diploma
tik we konsullyk gullugy ýüze çykýan halkara meseleleriň çözgüdini,
daşary syýasy wezipeleriň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň
daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň toparynyň giňelmegini köp derejede
öňünden kesgitleýär. Şeýle diplomatiýa Türkmenistanyň töwereginde
hoşniýetli goňşuçylyk halkasynyň döremeginiň we pugtalanmagynyň,
ýurdumyzyň üstünlikli ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň amat
ly daşky şertleriniň döredilmeginiň, onuň halkara abraýynyň
ýokarlanmagynyň, demokratik döwlet hökmünde Türkmenistanyň
pugtalanmagynyň möhüm şerti bolup durýar.
Bitarap Türkmenistanyň diplomatik gullugy we onuň aýrylmaz
bölegi bolan konsullyk işi halkara hukugynyň degişli kada görkeziji
resminamalary tarapyndan düzgüne salynýar we dolandyrylýar. Şol
resminamalardan has möhümleri diplomatik gatnaşyklar hakyndaky
Wena konwensiýasydyr (1961 ý.), konsullyk gatnaşyklar hakyndaky
Wena konwensiýasydyr (1963 ý.). Özüniň amaly işinde Türkme
nistanyň diplomatik we konsullyk gulluklary Türkmenistanyň Konsti
tusiýasynyň degişli düzgünlerine, Türkmenistanyň Prezidentiniň de
gişli Permanlarynyň talaplaryna we Türkmenistanyň Hökümetiniň
kararlaryna, Türkmenistanyň DIM-iniň buýruklaryna we görkezme
lerine esaslanýar. Türkmenistanyň DIM-iniň hukuk statusyny do
landyrýan esasy resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen 1994-nji ýylyň 28-nji martynda tassyklanan №1728 belgili
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Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hakyndaky Düzgünnamadyr.
Onda Türkmenistanyň DIM-iniň wezipeleri, borçlary, ygtyýarlyklary
we hukuklary kesgitlenendir, şeýle hem ministrligiň işini guramak
lygyň meseleleri, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň hukuklary
we ygtyýarlyklary düzgüne salnandyr.
Türkmen diplomatik gullugynyň işini sazlaýan resminamalaryň
arasynda 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda kabul edilen bitarap
döwlet hökmünde Türkmenistanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasy
aýratyn orun tutýar. Oýlanyşykly, düýpli taýýarlanylan bu köptaraply
resminamada halkara ýagdaýy seljerilýär, biziň döwletimiziň daşky
dünýä bilen deňhukukly, özara peýdaly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň
döremegine gönükdirilen daşary syýasy işiniň mazmunyna, esasy
ugurlaryna we ileri tutýan ugurlaryna bolan garaýyşlar beýan edilýär.
Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hukuk esaslaryny pug
talandyrmakda Diplomatik gulluk hakynda 2000-nji ýylyň 19-njy
dekabrynda kabul edilen Türkmenistanyň kanunyna aýratyn orun
degişlidir. Şu kanun Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýa
sat ugrunyň esasy pikirine laýyklykda Türkmenistanyň diplomatik
gullugynyň guralyşynyň we hereketiniň hukuk esaslaryny goýdy.
Iş ýüzünde diplomatik gulluk Türkmenistanyň DIM-iniň merke
zi diwanynda, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekil
hanalarynda we konsullyk edaralarynda, Türkmenistanyň halkara
(döwletara we hökümetara) guramalarynyň ýanyndaky wekilhanala
rynda, Türkmenistanyň teritoriýasynda ýerleşýän ýurduň DIM-iniň
wekilhanalarynda döwlet wezipelerini eýeleýän gullukçylar tara
pyndan amala aşyrylýar. Umuman, bu gurluşlar Türkmenistanyň
DIM-iniň ulgamyny düzýär. Olar döwlet dolandyrylyşynyň merkezi
edarasy bolan we onuň işi döwletimiziň daşary syýasatyny amala
aşyrmaklyga gönükdirilen Türkmenistanyň DIM-iniň borçlaryny we
ygtyýarlyklaryny üpjün edýärler.
Şu günki gün Türkmenistanyň diplomatik gullugy professional
işiň aýratyn görnüşi hökmünde çykyş edýär. Şonuň üçin hem onuň
emele gelmeginiň we ösmeginiň esasy döwürlerine seredilip geçilme
gi ençeme nukdaýnazardan örän möhüm ähmiýete eýedir.
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§1.Türkmen diplomatiýasynyň we diplomatik
gullugynyň gadymy we orta asyrlardaky taryhyndan
Türkmenistan Müsür, Mesopotamiýa, Hindistan, Hytaý ýaly ga
dymy siwilizasiýalaryň iň uly merkezlerinden biridir. Eýýäm b.e. öň
III müňýyllykdan başlap Altyn depe, Marguş1, Parfiýa, Gürgenç we
türkmenleriň ata-babalarynyň beýleki döwlet birleşmeleri esli dere
jede Gündogaryň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynyň häsiýeti
ni, Gündogaryň we Günbataryň, Demirgazygyň we Günortanyň özara
gatnaşyklarynyň derejesini kesgitläpdir.
Şunlukda, gadym döwürlerden başlap häzirki Türkmenistanyň
we Mesopotamiýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň
halklary göni özara hyzmatdaşlykda bolupdyrlar.
Eger-de şu jähtden Türkmenistanyň we Hytaýyň gatnaşyklarynyň
üstünde has giňräk durup geçsek, onda türkmen we hytaý halklarynyň
taryhynyň bir böleginiň öz gözbaşyny gadym döwürden, haçanda
«Beýik Ýüpek ýolunda2» iki siwilizasiýanyň duşuşan wagtyndan
alyp gaýdandygyna göz ýetirse bolýar. Şolaryň biri Parfiýa siwiliza
siýasy bolupdyr. Parfiýa döwleti b.e. öň 247-nji ýyldan täze eýýamyň
224-nji ýylyna çenli ýaşapdyr we ol ägirt uly çäkleri – Amyderýadan
Ýewfrata çenli aralygy eýeläpdir. Onuň merkezi häzirki Aşgabatdan
günbatara tarap 15 kilometrlikde ýerleşýän Bagyr obasynyň golaýyn
daky Nusaý galasy bolupdyr. Şol gala soňra mongollar tarapyndan
ýumrulypdyr (galanyň harabaçylygynyň üsti 1931-nji ýylda sowet
alymlary tarapyndan açyldy). Siwilizasiýanyň ikinjisi hytaý siwili
zasiýasy bolupdyr. Uzynlygy 12 müň kilometr bolan Beýik Ýüpek
ýoly b.e. öň II asyrda Hytaýdan başlanypdyr, sebäbi şol döwre çenli
Hytaýyň ykdysadyýeti we medeniýeti ýokary derejä ýetipdir we ol
daşary ýurtlar bilen giň aragatnaşyklary ýola goýup başlapdyr.
1

Häzirki Mary şäheri gadymy pars golýazmalarynda «Marguş» atlandyrylyp
dyr, antik döwrüniň grek-rim awtorlary Maryny «Margiana», orta asyr Gündogar
awtorlary bolsa ony «Merw» atlandyrypdyrlar.
2
«Beýik Ýüpek ýoly» – munuň özi Hytaýdan Orta Aziýanyň üsti bilen Gün
batar Aziýa geçen we olar boýunça ýüpek matalary we beýleki harytlar daşalan
söwda kerwen ýollarynyň umumy adydyr. Bu at ylmy dolanyşyga XIX asyrda
nemes alymy Ferdinand fon Ritgofen tarapyndan girizilipdir.
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Türkmenistanyň çäkleriniň üsti bilen «Beýik Ýüpek ýolunyň»
ençeme şahalary geçip, olar Hytaýy Rim bilen baglanyşdyrypdyr,
siwilizasiýalaryň we döwürleriň arabaglanyşygyny üpjün edipdir. XIX
asyryň ajaýyp türkmen şahyry bolan Saib öz ülkesini «Dünýäniň ýedi
ýolunyň çatrygy» – diýip atlandyrypdyr. Gündogardan Günbatara we
Günortadan Demirgazyga tarap gidýän ýollaryň çatrygy bolmak bilen,
Türkmenistan XVI asyra çenli «Beýik Ýüpek ýolunyň» – parahatçylyk,
dürli halklaryň medeniýetleriniň, gepleşikleriniň ýolunyň esasy halka
synda möhüm rol oýnapdyr. Hut şonuň üçin hem, diňe bir kontinentleriň
arasyndaky söwda-da gazanan ägirt uly üstünlikleri üçin däl, eýsem, oza
ly bilen uly Ýewraziýa giňişliginde biri-birinden örän uzaklykda ýaşaýan
halklara gepleşikler alyp barmaga döreden mümkinçilikleri üçin «Ýüpek
ýoly» «Beýik» diýen häsiýetlendirmä eýe bolupdyr.
Şu ýerde ýene-de bir zat aýratyn bellenip geçilmäge mynasyp
dyr. Görnükli gündogarşynas akademik W.W. Bartold parfiýalylaryň
– türkmenleriň ata-babalarynyň (skif-saklar, massagetler, dahler,
alanlar, sarmatlar we başgalar hem türkmenleriň ata-babalary hasap
lanylýar) Hytaý bilen Rim imperiýasynyň arasynda amatly araçyllyk
roluny saklandyklaryny belleýär. Parfiýa döwleti dünýä taryhynda
Uzak Gündogaryň beýik döwleti (Hytaý), şeýle hem Günbataryň
beýik döwleti (Rim imperiýasy) bilen ýakyn syýasy-diplomatik
gatnaşyklary alyp baran ilkinji döwlet bolupdyr.
Käbir delillere ýüzleneliň. B.e. öň 221-nji ýylda Hytaýyň tary
hynda ilkinji gezek bitewi köpmilletli merkezleşdirilen feodal döwlet
– Sin imperiýasy döreýär. B.e. öň 206-njy ýylda imperator diýlip yg
lan edilen Lýu Ban kuwwatly Han nesilşalygyny esaslandyrýar. Han
nesilşalygynyň döwründe senetçiligiň, söwdanyň, oba hojalygynyň
ösüşi ýokary derejä ýetipdir, onuň daşary aragatnaşyklary hem ösüp
ugrapdyr.
Şunlukda, b.e. öň 140-130-njy ýyllarda irkihan imperatory
U-di-niň (b.e. öň 140-87-nji ýyllar) Günbatar ýurtlara ilçi hökmünde
ýollanan diplomaty Çžan Sýan Hytaýyň şol wagtky paýtagty bo
lan Çanandan1 Merkezi Aziýanyň günbatar bölegine çenli, soňra
1

«Çanan» türkmençä «müdimi parahatlyk» diýlip terjime edilýär; häzir Sian

şäheri.

43

bolsa Ortaýer deňziniň gündogar kenaryna çenli ýol açýar. Şondan
soň, esasan hem b.e. öň II asyryň aýaklaryndan başlap, Hytaýdan
Parfiýa ugradylýan ilçihanalaryň sany barha artypdyr.
Biziň ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly, ilçihanalar soňra
«Beýik Ýüpek ýoly» adyny alan iň kyn we uzak gadymy kerwen
ýolunyň çekilmegine ýardam edipdir. Hytaýlylar şol ýol bilen Merwe,
Ansä1, gadymy rim mülklerine ýüpek, owadan matalary, mundan hem
başga demir, bambukdan ýasalan, keramikadan edilen zatlary, däri,
çaý, derman otlaryny, merjen daşlaryny äkidipdirler.
Hytaý çeşmelerine laýyklykda hytaý ýüpegi baryp b.e. öň II
asyrda Merwde, Parfiýada giň ýaýrapdyr, b.e. öň I asyrda bolsa ondan
söweş baýdaklary taýýarlanypdyr. Şol döwürlerde Hytaý türkmenleriň
ata-babalary bilen söwdadan özüniň atly goşunyny güýçlendirmek
we çakyşdyrmak arkaly ýerli hytaý atlarynyň hilini gowulandyrmak
maksady bilen parfiýa atlaryny, şeýle hem ýarag, haly, Merwiň önü
mi bolan ajaýyp nah matalary, Parfiýanyň owadan matalaryny, gym
matbaha daşlary, çakyrlaryň dürli görnüşlerini, pagta, üzüm, ýorunja,
gawun ýaly oba hojalyk önümlerini alypdyr. Bu bolsa Hytaýyň gady
my medeniýetiniň ösmegine ýardam edipdir.
Şeýle hem Hytaýdan Günbatara kagyz öndürmegiň we kitap
neşir etmegiň, çoýnuň we däriniň, magnit kompasynyň we farforyň
syrlary baryp ýetipdir. Merkezi Aziýadan bolsa köpri gurluşygy we
pagta ýetişdirmek, halyçylyk hem-de metallary işlemek baradaky
bilimler ýaýrapdyr. Mundan başga-da, derman serişdelerini we luk
mançylyk bilimlerini, oba hojalyk ekinlerini hem-de dürli tagamlary
taýýarlamagyň usullary alşylypdyr.
Şol döwürlerde hytaý diplomatiýasynda ýüpegiň aýratyn
orun tutandygyny nygtap geçeliň. Hut şonuň üçin hem hytaý ilçi
hanalarynyň sanynyň köpeldigiçe, Hytaý bilen onuň ýakyn we uzak
daky goňşularynyň arasynda, şol sanda Orta Aziýa ýurtlary bilen
gyzgalaňly söwda ösüpdir, şol ýurtlaryň bazarlary özara harytlar bilen
gaty baýlaşypdyr.
1

Hytaý çeşmelerinde Parfiýanyň ady Ansi diýlip tutulýar.
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Şu ýerde özara söwdanyň ösmegi bilen baglylykda ýene-de
parfiýa atlaryna gaýdyp geleliň. Gadymy Hytaýda atlar döwlet serhet
lerini goramak we harby maksatlar üçin ulanylan hem bolsa, Hytaý
hökümdarlary üçin atlaryň syratlylygy, owadanlygy olaryň peýdaly
lygyndan hem esli derejede ileri tutulypdyr. Gadymy däp aty mukad
des hasaplapdyr, onuň Hudaý tarapyn gelip çykanlygynyň gürrüňsiz
alamatlary hökmünde oňa täsin häsiýetler beripdir. Hormatlanýan
rowaýat aty suwuň gizlin güýçlerine ýakyn aždarhanyň garyndaşy
yglan edipdir. Mälim bolşy ýaly, hytaýlylar aždarhany mukaddes
hasaplaýarlar.
Atlar – Günbataryň aždarhalary baradaky yrym öz gözbaşyny
imperator U-di-niň döwründen alyp gaýdýar. Imperator U-di özüniň
taňrylygyny müdimileşdirmek we özüne bakylygy üpjün etmek
maksady bilen at tirkewiniň özüni asmana alyp gitmegini gaty ar
zuw edipdir. Hut şonuň üçin hem hytaýlylar ahal-teke atlarynyň atababalaryny meşhur atlar-aždarhalar bilen deň hasap edipdirler. Han
nesilşalygynyň döwründe parfiýa atlary «asman atlary», «ganatly at
lar» atlandyrylypdyr.
Biziň bu aýdanlarymyza ençeme hytaý çeşmeleri, şol sanda hy
taý alymy Wan Çženşanyň «Gadymy Hytaýda türkmen atlarynyň
taryhy», «2100 ýylyň dowamynda Hytaýyň demirgazyk-günbatar
atlarynyň nesilleriniň döremegine ahal-teke atlarynyň täsiri» atly
ylmy işleri, professor Wan Teguanyň «Atlaryň arassa ganly Ahal-teke,
Arap nesli» atly 1996-njy ýylda Pekinde çapdan çykan kitaby aýdyň
şaýatlyk edýär. Hytaý alymlarynyň tassyklamaklaryna görä, ahal-teke
atlary arap atlaryndan 700 ýyl öň peýda bolupdyrlar.
Gadymda türkmenleriň ata-babalarynyň we hytaýlylaryň arasynda şol döwürlere mahsus bolan giň aragatnaşyklaryň bolandygy bara
daky gyzykly maglumatlar örän köp. Hususan-da, häzirki türkmenleriň
ata-babalary bolan hunlaryň1 hytaýlylar bilen gatnaşyklary dürli
görnüşli ikitaraplaýyn şertnamalarda, ýagny «hesin» şertnamasynda
Hunlar Merkezi Aziýada ýaşapdyrlar we IV asyryň 70-nji ýyllaryndan başlap
olaryň bir bölegi Günbatara göçüpdir. Hytaýda hunlar «sýunlar», Ýewropada bolsa
«gunlar» diýlip atlandyrylýar.
1
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(«ýaraşyk we garyndaşlyk hakynda»), «di go» şertnamasynda
(«güýçleri deň döwletler»), «men ýuýe» şertnamasynda («kasamly
şertnama») berkidilipdir. Çeşmeler Hun döwleti bilen Hytaýyň ara
synda «kasamly şertnamanyň» ilkinji gezek b.e. öň 49-njy ýylda
baglaşylandygyna şaýatlyk edýärler. «Kasamly şertnamada» iki kuw
watly döwletiň özara gatnaşyklary düzgünleşdirilipdir. Bu Şertnama
şondan beýläk Han nebereleriniň we hunlaryň bir maşgalany emele
getirýändigini we olaryň hiç haçan birek-biregiň üstüne çozmaly däl
diklerini tassyk etmek bilen çäklenmän, eýsem, ol geljekki nesillere
hem gönükdirilipdir. «Kasamly şertnama»: «Goý, biziň ogullarymyz
we agtyklarymyz nesilden-nesle bu kasama wepaly bolsunlar!» diýen
ýüzlenmäni öz içine alypdyr.
Türkmen-hytaý gatnaşyklary soňky asyrlarda has-da uly ösüşe
eýe bolupdyr. Taryhdan mälim bolşy ýaly, Tan nesilşalygy döwründe
(618-907 ýý.) feodal Hytaýyň kuwwaty gaty ýokarlanypdyr. Tan
imperiýasynyň ýaşamagynyň üç ýüz ýylynyň dowamynda ýurduň
ykdysadyýetinde täze üstünlikler gazanylypdyr, hytaý poeziýasy hem
ölmez-ýitmez eserler bilen baýlaşypdyr. Sin imperatory Kan Siniň
döwründe düzülen «Tan poeziýasynyň antologiýasy» 900 tomdan
ybarat bolupdyr. Tan nesilşalygynyň eýýamy Hytaýyň taryhyna ýenede bir hakyky altyn asyr hökmünde giripdir. Bu döwürde Hytaýyň
Orta Aziýa döwletleri bilen ykdysady we medeni aragatnaşyklary
giňäpdir. VIII asyrda Hytaýdan beýleki ýurtlara gidýän ýedi söwda
ýollarynyň iň uzagy günbatar kerwen ýoly bolupdyr. Şol ýol Hytaýyň
şol wagtky paýtagtyndan ýurduň demirgazyk-günbataryndaky şäher
bolan Haminiň we häzirki Sinszýanyň üsti bilen Orta Aziýa gelipdir.
Şol döwürde Hytaýyň Ansi bilen işjeň söwda aragatnaşyklary barada
tan şahyry Çžan Sziniň şu setirleri hem aýdyň şaýatlyk edýär: «Uzak
dan gelýän sansyz jaňjagazlaryň sesleri biri-birine garyşyp gidýär.
Megerem, inçe ýüpek ýüklenen düýeler Ansä ugradylar».
Hytaýyň daşary söwdasy Sun (960-1279 ýý.) we Ýuan (12791368 ýý.) nesilşalyklarynyň döwründe hem ösüpdir. Şu ýerde käbir
nukdaýnazardan biz üçin has hem belli gyzyklanma döredýän Ýuan
nesilşalygy barada gysgaça durup geçeliň.
46

Biz taryhdan 1211-nji ýylyň ýazynda Mongol imperiýasyny
esaslandyran we onuň beýik hany Çingiz hanyň özüniň 200 müň atly
goşuny bilen duýdansyz Hytaýa çozandygy we birnäçe aýdan soň
Hytaýyň Demirgazyk-Gündogar böleginiň mongol basybalyjysynyň
eline geçendigi barada bilýäris. Mongollaryň Hytaýa çozuşy 1279njy ýyla çenli tutuş Hytaýyň boýun egdirilmegi bilen tamamlanypdyr.
Mongol goşunlaryna ýolbaşçylyk eden Çingiz hanyň agtygy,
5-nji beýik mongol hany Hubilaý Hytaýyň paýtagtyny Pekine
geçirýär we Ýuan nesilşalygyny esaslandyrýar. Mongol zulumy hy
taý halkyna ägirt uly ýitgiler getiripdir. Şol bir wagtyň özünde mon
gol, hytaý çeşmeleri Hubilaýyň, umuman, öz döwrüniň öňdebaryjy
adamsy bolandygyna şaýatlyk edýärler. Hususan-da, ol Hytaýyň
Ýewropa bilen aragatnaşyklarynyň ýollaryny gözläpdir, «Beýik Ýü
pek ýoly» boýunça söwdany täzeden dikeldipdir. Şol döwürde Orta
Aziýadan, şol sanda häzirki Türkmenistanyň çäklerinden dürli sebäp
ler bilen Hytaýa köp adam, şol sanda gurluşykçylar, telekeçiler we
başga kärdäki adamlar äkidilipdir, ýa-da göçüp gidipdirler. Muňa şu
aşakdaky gyzyklandyryjy deliller hem şaýatlyk edýär: mysal üçin,
Hytaýda iňlis dilinde çap edilýän «Çaýna Deýli» gazetiniň 1996-njy
ýylyň 27-nji noýabryndaky sanynda hytaý alymy Ren Meniň Pekiniň
ilkinji ýaşaýjylary baradaky makalasy çap edildi. Onda hususanda şeýle diýilýär: «Haçan-da Pekin Ýuan nesilşalygynyň paýtagty
bolanda, onda bu şähere gaty köp sanly ruslar, türkmenler, parslar
we mongollaryň özleri geldiler we etniki han halky bilen ýanaşyk
ýaşadylar». Nebsimiz agyrsa-da, awtor şol döwürde Pekine gelen
we onda ýaşan türkmenleriň sany barada maglumat bermeýär. Şol
bir wagtyň özünde hem, eger-de bu deliliň getirilmeginiň özünden,
şeýle hem beýleki halklar, şol sanda Orta Aziýa halklary däl-de, hut
ruslaryň, türkmenleriň we parslaryň ýörite bölünip alynmagyndan
ugur alynsa, onda Hytaýyň Ýuan nesilşalygy tarapyndan dolandyry
lan döwründe Pekinde ýaşan türkmenleriň sanynyň esli bolandygy
barada netije çykarsa bolar.
Taryhy syry bolan ýene-de bir mysaly getireliň. Ýuan nesilşalygy
döwründe milleti türkmen, atasynyň ady Ýalawaç bolan bir adam
Pekinde belli adamlaryň biri bolupdyr. Hytaýy Ugedeý Kaganyň,
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Guýuk Kaganyň we Müňke Kaganyň dolandyran döwürlerinde ol
imperiýanyň maliýe meselesi boýunça iň jogapkär adamlarynyň
biri hasaplanypdyr. Onuň maşgalasy barada hytaý we mongol
çeşmelerinde örän köp maglumatlar bar. Şol çeşmeler 1219-njy ýyl
da Orta Aziýa öz ýörişini başlap we ony basyp alyp, Çingiz hanyň
dürli halklaryň wekillerinden goşun döredendigi we 1227-nji ýylda
şol goşunlar bilen ýene-de Hytaýa çozup girendigine şaýatlyk hem
edýärler. Şol goşunlarda hem köp türkmen esgeri bolupdyr. Olaryň
bir bölegi Hytaýa çozuşdan soň ýurduň demirgazyk-günbatar etrapla
rynda mesgen tutupdyrlar, beýleki bölegi bolsa Pekine baryp ýetip,
mongol goşunlarynda serkerde bolup, Ýuan nesilşalygyna hyzmat
edipdirler. Olaryň arasynda general harby adyna eýe bolup bilenler
hem bolupdyr.
Şunlukda, ýokarda, esasan hem türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň
gadymy we soňky taryhyndan getirilen käbir deliller türkmenleriň atababalarynyň geçmişde dürli döwletleriň halklary bilen ýakyn söwda-ykdysady we etno-medeni gatnaşyklary alyp barandyklaryna şaýatlyk edýärler. Şol bir wagtyň özünde hem taryh mongol basybaly
jylarynyň XIII asyrda Orta Aziýany basyp almaklarynyň türkmen we
sebitiň beýleki halklaryna aýylganç weýrançylyklary getirendigine,
olaryň maddy we ruhy ösüşini ençeme asyrlap yza çekendigine, şeýle
hem olaryň halkara söwda-ykdysady we medeni aragatnaşyklaryny
togtadandygyna şaýatlyk edýär.
Orta asyr türkmen döwletleriniň döremegi we ösmegi bilen
olaryň daşary syýasy işleri hem işjeňleşip başlapdyr. Mysal üçin,
XV asyrda düzümine Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Kürdüstanyň,
Yragyň, Günbatar Eýranyň, Gürjüstanyň bir bölegi giren Akgoýun
ly türkmenleriniň döwleti döräpdir. Bu döwletiň güýçli hökümdary
Uzyn Hasan beg Türkmen (1453-1478) Ýewropada örän tanymal
adam bolupdyr. Azerbaýjan taryhçysy Ý.M. Mahmudow Akgoýunly
türkmenleriň döwleti barada şeýle ýazýar: «Akgoýunly döwleti Gün
batar Ýewropa, Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlary bilen gatnaşykda
wajyp (käbir meselelerde aýgytlaýjy) ähmiýete eýe bolupdyr.
Akgoýunlylaryň diplomatik gatnaşyklary Wenesiýa respublikasy,
Beýik Moskwa knýazlygy, Altyn Orda, Polşa, Burgundiýa, Neapoli
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tan korollygy, Rodos, Kipr, Garaman begligi, Müsür, Hindistan we
beýleki köp döwletler bilen has-da giň gerime eýe bolupdyr».
Osman imperiýasynyň hem Ýewropa we Aziýa ýurtlary bilen
diplomatik gatnaşyklarynyň bolandygy barada maglumatlar bar.
XVIII asyryň başlarynda osmanly diplomatlar Ýewropa döwletleriniň
dolandyryş usullaryna çuň akyl ýetirip başlapdyrlar.
Aragatnaşyklaryň işjeňleşmeginiň diplomatiýa işiniň görnüş
leriniň we tärleriniň baýlaşmagyna, şeýle hem ýuwaş-ýuwaşdan
diplomatik gullugyň emele gelmegine we kämilleşmegine ýardam
edendigi hem aýdyňdyr.
Özüniň «Türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan» atly kitapça
synda taryhçy Ö. Gündogdyýew bu barada şeýle ýazýar: «Türkmen
taryhynyň iň irki döwürlerinde diplomatik gatnaşyklar diňe ýakyn
daky ýurtlar bilen bolup, ol hem wagtlaýyn häsiýete eýe bolupdyr.
Diplomatiýanyň soňky çylşyrymlaşmagy we kämilleşmegi türkmen
döwletleriniň ösüşi bilen baglanyşykly bolup geçipdir. Orta asyrlaryň
irki döwürlerine çenli türkmenler dürli diplomatik usullary we amal
lary ulanmak bilen, belli diplomatik tejribe toplapdyrlar. Gadymy
türkmen diplomatiýasy bir tarapdan öz aralarynda we başga dilde gep
leýän goňşulary bilen aragatnaşyk saklaýan türki halkynyň däp-des
surlaryndan, beýleki bir tarapdan bolsa, Hytaýyň, Rimiň, Gresiýanyň,
Wizantiýanyň, Eýranyň we dünýäniň beýleki döwletleriniň halkara
tejribesinden peýdalanypdyr. Eger öň ilçihanalar we missiýalar wagt
laýyn bolan bolsalar we döwletler bilen gatnaşyklar her bir aýratyn
ýagdaý üçin ýörite bellenilýän adamlaryň üsti bilen alnyp barlan bol
sa, onda orta asyrlarda goňşy döwletlerde hemişelik missiýalar döre
dilipdir».
Ýöne diplomatiýa bilen diplomatik gullugyň arasynda ýakyn
özara baglanyşygyň we özara hereketiň bolmalydygyna seretmezden,
türkmen döwletlerinde daşary aragatnaşyklaryň ýörite edaralarynyň
bolandygy ýa-da bolmandygy, olaryň görnüşleri we olara nähili we
näçe hünärmenleriň çekilendigi, diplomatik resminamalary kimleriň
taýýarlandygy, daşary ýurtlara ugradylýan ilçilere nyşanlary we
ynanç hatlary kimiň gowşurandygy, daşary ýurt wekiliýetlerini ka
bul etmegi we olary ugratmagy kimiň gurandygy, ilçileri nähili
4. Sargyt № 1175
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ýörelgeler esasynda kimiň seçip alandygy we başga ençeme mesele
ler barada maglumatlaryň häzirlikçe bizde ýokdugyny we türkmen
diplomatiýasynyň gadymy we orta asyrlar taryhy boýunça täze
barlaglaryň bu ýetmezçiligiň üstüni ýetirmelidigini aýratyn belläp
geçmek gerek. Elbetde, daşary aragatnaşyklaryň ähli meseleleriniň
gepleşikler geçirmek üçin öz ilçilerini daşary döwletlere wagtal-wagtal ugradan hanlaryň, soltanlaryň garamagynda bolandygyny
deliller görkezýär. Ýöne döwletiň diplomatik gullugyna hökümdaryň
ýolbaşçylyk etmegine seretmezden, bu gullugyň işini iş ýüzünde gu
ran we ýöreden hanyň, soltanyň diwanynyň müdiriniň ýa-da bolmasa
başga bir wezipeli adamyň ýerine ýetirendigi hem aýdyňdyr.
Türkmen hanlarynyň köşklerindäki diplomatik wezipedäki
adamlar hakynda çeşmeleriň az maglumat berýändikleri «Türkmen
diplomatiýasynyň taryhyndan» atly kitapçada hem bellenip geçilýär.
Çeşmelerde diňe dilmaçlar we hanyň sowgatlaryny kabul edip alýan
adamlar hakynda gürrüň edilýär. Beýik hanyň ýanynda «tamgaçy»
derejesini alan ýörite adamlar bolupdyr. «Tamgaçylar üç ýagdaýda
ilçihanany dolandyrypdyrlar, olaryň biri – hanyň kabulhanasyna ge
len ilçileri ýerleşdirmekden ybarat bolupdyr. Olar diňe bir «möhüri
saklaýançy» däl-de, eýsem hanyň daşary syýasat işlerini «ýerine
ýetiriji derejesine-de laýyk gelýär – diýip, akademik W.W. Bartold
netije çykarypdyr. Gadymy türki ýazgylarynyň birinde «oguzlaryň
parasatly tamgaçasy» hakynda gönüden-göni aýdylyp geçilýär.
«Türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan» atly kitapçada
XVII asyryň ortalaryna çenli Osmanly döwletinde hem daşary ara
gatnaşyklar boýunça ýörite edaralaryň bolmadyga meňzeýändigi
nygtalýar. Sebäbi, şol döwre çenli bu döwletiň diplomatiýasy bir
taraplaýyn häsiýete eýe bolupdyr. Stambul daşary ýurt wekillerini
elmydama kabul edipdir, ýöne oňa jogap edip, öz diplomatlaryny
daşary ýurtlara ýollamandyr. Netije-de, XVIII asyryň başlaryna çenli
Osman imperiýasynyň daşary ýurtlarda hemişelik wekilhanalary bol
mandyr, Ýewropa döwletleriniň bolsa Stambulda hemişelik konsul
lyklary bolupdyr.
Ýöne osmanlylar ýuwaş-ýuwaşdan birtaraplaýyn syýasatdan
el çekipdirler. Mysal üçin, 1669-njy ýylda derejesi boýunça daşary
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işler ministrligine deňelýän bu ýurduň dilmaçlarynyň Baş müdirligi
döredilipdir. Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklaryň ösüşine laýyklyk
da, ministrligiň işi artyp başlapdyr. Ol daşary ýurt diplomatlarynyň
duşuşyklaryny we kabul edişligi ara alyp maslahatlaşmak, kabul
edişlikde terjime etmek, hat alyşmagy ýola goýmak, daşary ýurt tä
zelikleri bilen tanyş bolmak, syn taýýarlamak we ş.m. görnüşlerden
ybarat bolupdyr. Döwletiň daşary aragatnaşyklar meselesini soltanyň
diwanhanasynyň müdiri alyp barypdyr, onuň geňeşçisi bolsa dilmaç
bolupdyr. 1793-nji ýylda Ýewropanyň öňdebaryjy bäş döwletinde
Osmanly döwletiniň hemişelik diplomatik wekilhanalary açylypdyr.
Soraglar:
1. Türkmenistanyň gadymy siwilizasiýanyň iň uly merkezlerinden biri bolma
gynyň sebäpleri nämeden ybarat?
2. Gadym döwürdäki türkmen-hytaý gatnaşyklary barada näme bilýärsiňiz?
3. Gadymy Hytaýda ahal-teke atlarynyň taryhy barada näme bilýärsiňiz?
4. Türkmen-Hytaý gatnaşyklary orta asyrlarda nähili ösüşe eýe bolupdyr?
5. Türkmen döwletleriniň döremegi we ösmegi bilen olaryň daşary syýasy
işleri işjeňleşipmidir?

§2. Türkmenistanyň diplomatiýasy we diplomatik
gullugy ýurduň taryhynyň Sowet döwründe
XX asyryň başlaryndan ahyryna çenli, has takygy 1917-1991nji ýyllarda biziň ýurdumyz Türkmenistan Sowet Sosialistik Res
publikasy hökmünde SSSR-iň düzüminde boldy. Şol döwrüň degişli
resminamalarynda Türkmenistan SSR-niň işjeň daşary syýasy işini
alyp barandygy, onuň öz halkara işinde SSSR-iň, Türkmenistan SSRniň konstitusiýalarynda öz beýanyny tapan maksatlara, wezipelere
we ýörelgelere eýerendigi, bu çäkde Türkmenistanyň tagallalarynyň
Sowet Soýuzynyň daşary syýasat işini baýlaşdyrmaga gönükdirilen
digi aýdyldy.
Özbaşdak sowet sosialistik döwlet, halkara hukugynyň subýekti
hökmünde Türkmenistan SSR-niň 70 ýyldan hem gowrak wagtyň
içinde Sowet döwletiniň daşary syýasy ugrunyň döremegine we onuň
amala aşyrylmagyna gatnaşyşy barada biziň geçiren barlaglarymyz
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şu aşakdaky umumylaşdyrmalary etmegimize we anyk netijelere gel
megimize mümkinçilik berdi.
TSSR-iň daşary syýasy işiniň taryhyny esasan dört döwre bölse
bolar. Şol döwürleriň her haýsynyň mazmuny anyk taryhy ýagdaý
lar, ýagny durmuş-ykdysady şertler, jemgyýetiň syýasy ulgamynyň
we milli gatnaşyklaryň ösüşiniň derejesi, halkara ýagdaýyň üýtge
megi we ş.m. bilen kesgitlenendir. Şol ýagdaýlar SSSR-iň daşary ýurt
döwletleri bilen dürli ugurlar boýunça gatnaşyklarynyň ýola goýul
magyna we ösdürilmegine TSSR-iň gatnaşmagynyň görnüşlerini we
usullaryny şertlendirdiler.
Halkara gatnaşyklara Türkmenistanyň gatnaşmagynyň başlan
gyç döwri 1917-1924-nji ýyllary öz içine alýar we şol döwür şu
aşakdaky ýagdaýlar bilen bagly boldy.
1917-nji ýyldan öň häzirki Türkmenistan 3 bölege bölünipdir.
Türküstan general-gubernatorlygynyň Zakaspi oblasty diýlip atlan
dyrylan bölegi patyşa Russiýasynyň baknasy bolupdyr. Ikinji we
üçünji bölekleri bolsa Russiýanyň elgaramasy (protektoraty) bolan
Hywa hanlygynyň we Buhara emirliginiň tabynlygynda bolupdyr.
1917-nji ýylyň 6-7-nji noýabrynda Petrogradda (Russiýa, häzirki
Sankt-Peterburg) bolup geçen Oktýabr rewolýusiýasy, ýa-da başgaça
aýdylyşy ýaly, ýaragly gozgalaň patyşa häkimiýetini agdardy we hä
kimiýet Harby-rewolýusion komitetiň eline geçdi. 1917-nji ýylyň 7-8-nji
noýabrynda işçi we soldat deputatlarynyň Sowetleriniň II Bütinrussiýa
gurultaýynda ilkinji sowet hökümeti döredildi.
1917-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap Türküstanda, şol sanda
Zakaspide hem häkimiýet Sowetleriň eline geçip başlaýar. 1918nji ýylyň 30-njy aprelinde Russiýa Sowet Federatiw Sosialistik
Respublikasynyň düzüminde Türküstan Awtonom Sowet Sosialistik
Respublikasy döredilýär.
1920-nji ýylyň 27-30-njy aprelinde bolan halk wekilleriniň
Bütinhorezm gurultaýy Horezm Halk Sowet Respublikasynyň döre
dilendigini jar edýär. 1920-nji ýylyň 6-8-nji sentýabrynda Buharada
hem halk wekilleriniň gurultaýy bolup geçýär we onda Buhara Halk
Sowet Respublikasy yglan edilýär.
Şunlukda, 1917-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap, birnäçe ýylyň
dowamynda, Türkmenistanyň häzirki çäkleri Türküstan ASSR-niň,
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Horezm we Buhara halk sowet respublikalarynyň düzümine girýär.
Şonuň üçin hem Orta Aziýada milli-döwlet bölünişigi geçirilýänçä
we Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilýänçä,
Türkmenistanyň daşary syýasy işi şol respublikalaryň konstitusion
resminamalary tarapyndan dolandyrylypdyr.
Mysal üçin, Türküstanyň tutuş çäginde Sowet häkimiýetiniň
berkarar bolmagy, TASSR-iň döredilmegi bilen ülke häkimiýeti,
soňra bolsa respublikanyň hökümeti – Halk Komissarlar Soweti
daşary syýasatyň meselelerine uly üns beripdirler. HKS-nyň düzü
minde daşary işler boýunça Halk Komissarlygy döredilipdir. Daşary
işler boýunça komissarlyk Zakaspi oblastynda hem hereket edipdir.
Olar dürli jemgyýetçilik gurluşy bolan döwletleriň parahatçylykly
ýaşaşmak, halklaryň azat-edijilik göreşi bilen raýdaşlyk ýörelgeleri
niň esasynda syýasat alyp barypdyrlar. Şol bir wagtyň özünde goňşy
Eýran we Owganystan bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryň ös
dürilmegine aýratyn üns berlipdir.
Daşary işler boýunça TASSR-e şeýle giň ygtyýarlyklaryň
berilmegini, biziň pikirimizçe, Türküstanyň RSFSR bilen özara gat
naşyklarynda şol başky döwürde entek aýdyň federatiw aragatna
şyklaryň işlenip düzülmändigi bilen düşündirse bolar. 1920-nji ýylyň
sentýabrynda TASSR-iň Konstitusiýasy kabul edilýär. Konstitusiýa
laýyklykda ülkäniň daşary aragatnaşyklar, daşary söwda we goran
mak meseleleri dolulygyna federatiw häkimiýetiň ygtyýarlygyna
berilýär. SSSR-iň resmi syýasaty bu ädimiň federasiýanyň merkezi
edaralaryna halkara giňişliginde ýurduň bähbitlerini has üstünlikli
we täsirli goramak üçin respublikalaryň tagallalaryny birleşdirmäge
mümkinçilik berendigini belledi.
Horezm Halk Sowet Respublikasynyň we Buhara Halk Sowet
Respublikasynyň döredilmegi bilen, HHSR-iň, BHSR-iň we RSFSRiň arasynda özbaşdak respublikalaryň ýakyn diplomatik bileleşigini
berkiden ylalaşyk gatnaşyklarynyň ulgamy emele gelýär. Daşary
aragatnaşyklar çäginde HHSR-iň we BHSR-iň ygtyýarlyklarynyň
konstitusiýa taýdan tertibe salynmagy belli özboluşlylygy bilen
tapawutlandy, şol bir wagtyň özünde hem ol RSFSR bilen daşary
aragatnaşyklaryň merkezleşdirilmegine tarap ösdi.
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Türkmenistanyň SSSR-iň daşary syýasatyna gatnaşmagynyň
ikinji döwri 1924-1944-nji ýyllary öz içine alýar. Bu döwür Orta
Aziýa sowet respublikalarynyň milli-döwlet bölünişigi netijesinde
Türkmenistan SSR-niň döremegi we onuň daşary çäkdäki ygty
ýarlyklarynyň federatiw döwlete geçirilmegi bilen bagly boldy.
Sowetleriň Bütintürkmen I Uçreditel gurultaýy tarapyndan Türk
menistan SSR-ni döretmek barada kabul edilen Jarnamada hususan-da, şeýle diýilýärdi: «Deňhukukly agza hökmünde Sowet Sosialistik
Respublikalary Soýuzyna giren Türkmenistan Sowet Sosialistik Res
publikasy özüniň döwlet häkimiýetliligini özbaşdak amala aşyrýar,
onuň garaşsyzlygy diňe Sowet Sosialistik Respublikalary Soýuzynyň
Konstitusiýasynda görkezilen soýuza degişli zatlaryň ygtyýarlygy
bilen çäklendirilýär».
Şol bir wagtyň özünde hem şol döwrüň sowet döwlet we par
tiýa resminamalarynda TSSR-iň daşary aragatnaşyklarda öz ygtyýar
lyklaryny Soýuza bermegi bilen baglylykda onuň daşary syýasatyň
meselelerini çözmäge gatnaşmakdan çetleşmeýändigi nygtaldy. Üste
sine-de, köpmilletli döwlet bolan SSSR-iň federal gurluşyna laýyklyk
da şeýle gatnaşygyň görnüşleriniň we usullarynyň TSSR-e Sowetler
ýurdunyň halkara meselelerini çözmeklige gatnaşmaga mümkinçilik
döredýändigi, şonuň üçin hem onuň döwletara gatnaşyklaryň doly-hukukly gatnaşyjysy bolup çykyş edýändigi aýdyldy. Muňa mysal
hökmünde TSSR-iň wekilleriniň umumysoýuz partiýa we döwlet
edaralarynyň düzümine girip, Sowetler ýurdunyň içerki we halka
ra meselelerine seretmeklige we çözmeklige işjeň gatnaşýandygy
nygtaldy. Türkmenistan SSR-niň daşary syýasy bähbitlerine degişli
bolan aýratyn meseleler şeýle hem SSSR-iň hökümetiniň ýanynda
döredilen TSSR-iň hökümetiniň wekilhanasynyň, TSSR-iň Halk
Komissarlar Sowetiniň ýanynda döredilen SSSR-iň Daşary işler Halk
Komissarlygynyň wekiliniň üsti bilen çözüldi. Daşary söwdany gu
ramaklyga ýardam etmek maksady bilen, TSSR-iň Halk Komissarlar
Sowetiniň ýanynda SSSR-iň Daşary söwda Halk Komissarlygynyň
wekiliniň edarasy hereket etdi. Mundan hem başga, SSSR-iň düzü
mindäki ol ýa-da başga sowet respublikasyny, şol sanda TSSR-i
aýratyn gyzyklandyrýan SSSR-iň daşary ýurtlardaky diplomatik
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wekilhanalaryndaky geňeşçileri we sekretarlary degişli sowet res
publikalary bilen ylalaşyp bellemeklige SSSR-iň Daşary işler Halk
Komissarlygyny borçly edildi.
Jemgyýetçilik-syýasy, ylym, edebiýat, sungat ugurlary boýun
ça halkara gatnaşyklaryň ösmegi hem şol döwrüň häsiýetli aýra
tynlyklaryndan biri boldy. Mysal üçin, 20-nji ýyllaryň ikinji ýary
mynda we 30-njy ýyllaryň başlarynda Daniýanyň, Norwegiýanyň,
Şwesiýanyň, Fransiýanyň işçileriniň wekiliýetleri Türkmenistan
da boldular we respublikanyň durmuşy bilen tanyşdylar. 40-njy
ýyllaryň başynda TSSR-iň we Eýranyň jemgyýetçiliginiň arasynda
aragatnaşyklar esli ösdi. 30-njy ýyllarda amerikan, fransuz, hindi, aw
straliýaly alymlaryň we medeniýet işgärleriniň Türkmenistanda bol
maklary Türkmenistanyň hem daşary ýurtlaryň ylym we medeniýet
işgärleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmaga saldamly
goşant goşdy. Şol döwürde Türkmen botanika bagy dünýäniň tak
mynan ähli ýurtlarynyň şeýle baglary bilen agaç tohumlaryny alyşdy.
TSSR-iň halkara gatnaşyklarynyň ulgamynda sport boýunça
hyzmatdaşlyk hem esli orun tutdy. Türkmen sportsmenleriniň halkara
gatnaşyklary 20-nji ýyllaryň ortasynda döräp ugrady. Hususan-da,
1925-nji ýylda TSSR-iň futbolçylary Moskwa şäherinde (Russiýa)
geçirilen halkara işçi spartakiada gatnaşyp (Türkmenistanyň koman
dasy Orehowo-Zuýewo şäherinde oýnady) iňlisleri 4/2 hasap bilen
utdular. 1927-nji ýylda Türkmenistanyň futbolçylary we ýeňil atle
tikaçylary Maşatda (Eýran) bolan halkara duşuşyga gatnaşdylar we
Eýranyň şeýle komandalaryndan üstün çykdylar.
TSSR-iň halkara hyzmatdaşlygy söwda-ykdysady çäkde has-da
işjeň we netijeli boldy. Sowet Soýuzynyň, şol sanda Türkmenistanyň
goňşy döwletler, ozaly bilen bolsa Eýran we Owganystan bilen söw
da-ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegine 1929-njy ýylda Türkmen
gündogar söwda palatasyna öwrülen Orta aziýa gündogar söwda
palatasynyň Türkmen býurosy hem esli derejede ýardam etdi.
Şol döwürden başlap TSSR SSSR-iň kapitalistik döwletler
bilen söwda gatnaşyklarynyň ösmegine hem esli goşant goşdy.
Türkmenistanyň Günbatar döwletlere buýan köküni, garaköli bagana
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ny, haly, pagta eksport etmegi Sowet döwletine Günbatar döwletlerden
senagat abzallaryny satyn almak üçin gaty zerur bolan gyzyl puly berdi.
Biziň seredip geçýän şu döwrümizde TSSR-iň halkara gat
naşyklarynyň esasy göwrümi 20-nji ýyllara we 30-njy ýyllaryň ba
şyna düşdi. 20-nji ýyllaryň ahyryndan ilki bilen ykdysadyýetde, soňra
bolsa ýurduň ähli jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda administratiwbuýruk ulgamynyň mäkämleşmegi daşary syýasy çäkde hem işiň ger
im almagyny gaty çäklendirdi.
Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň üçünji döwrüniň
(1944-1985-nji ýyllar) esasy aýratynlyklarynyň biri respublikanyň
halkara gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlygynyň giňelmäge we
çuňlaşmaga bolan ugry boldy.
TSSR-iň daşary syýasy işiniň esli işjeňleşmegine Türkmenis
tan SSR-iniň Daşary işler ministrliginiň döredilmegi belli derejede
ýardam etdi. 1944-nji ýylyň 1-nji fewralynda bolan SSSR-iň Ýo
kary Sowetiniň birinji çagyrylyşynyň X mejlisiniň materiallarynda
hususan-da şeýle diýildi: «Sowet respublikalarynyň aýratyn ho
jalyk we medeni zerurlyklary az däl we şol zerurlyklar daşary ýurt
lardaky umumysoýuz wekilçilik, şeýle hem beýleki döwletler bilen
Soýuzyň şertnamalary we ylalaşyklary tarapyndan doly derejede
göz öňünde tutulyp bilinmeýär. Respublikalaryň şol milli islegleri
olaryň degişli döwletler bilen göni aragatnaşyklary saklamaklary
arkaly has doly kanagatlandyrylyp bilner». Şu jähtden, SSSR Ýokary
Sowetiniň X mejlisi «Soýuz respublikalara daşary aragatnaşyklar
çäginde ygtyýarlyklar bermek we Daşary işler Halk Komissarlygyny
umumysoýuzlykdan soýuz-respublikan Halk Komissarlygyna öwür
mek barada» kanun kabul etdi. Kanun SSSR-iň 1936-njy ýyldaky
Konstitusiýasynyň 18a maddasynyň üstüni dolduryp, oňa üýtgetmel
er girizdi. Has takygy, şol madda soýuz respublikalaryň daşary ýurt
döwletleri bilen gönüden-göni aragatnaşyklara girişmäge, olar bilen
ylalaşyklar baglaşmaga we diplomatik we konsul wekilleri alyşmaga
bolan hukugyny berkitdi.
1944-nji ýylyň 22-nji martynda Türkmenistan SSR-iniň Ýo
kary Sowetiniň 8-nji mejlisi SSSR Ýokary Sowetiniň şol kanunyna
seretdi we ony biragyzdan goldady, şeýle hem daşary işler boýunça
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soýuz-respublikan Halk Komissarlygyny – Türkmenistan SSR-iniň
Daşary işler Halk Komissarlygyny döretdi. Türkmenistan SSR-iniň
Konstitusiýasynyň degişli maddasynyň üsti dolduryldy. TSSR-iň Ýo
kary Sowetiniň Prezidiumynyň 1946-njy ýylyň 10-njy aprelindäki
Permany bilen TSSR-iň DIHK-y TSSR-iň Daşary işler ministrligine
öwrüldi.
Türkmenistan SSR-niň Daşary işler ministrliginiň döredilmegi
respublikanyň diplomatik edarasynyň öňünde onuň işini guramak,
diplomatik işgärleri seçip almak, ýurduň daşary syýasy ugruny
durmuşa geçirmek boýunça işiň täsirli görnüşlerini we usullaryny
tapmak ýaly wezipeleri goýdy. Şol maksatlar üçin SSSR-iň DIM-iniň
bölümleri bilen aragatnaşyklar ýola goýuldy, öz häsiýetleri, bilimi
boýunça diplomatiýa işine ýarajak adamlaryň kandidaturalarynyň
gözlegi alnyp baryldy. Şol bir wagtyň özünde diplomatlaryň daşary
ýurt, ozaly bilen bolsa pars we arap dillerini bilmeklerine uly üns
berildi. Diplomatik işe seçilip alnan adamlar üçin bir aý bilen üç aýyň
dowamynda SSSR-iň DIM-iniň bölümlerinde synag tejribe döwrüni
geçmek guraldy.
Şeýle hem, TSSR-iň diplomatik edarasynyň işiniň ulgamy we
guramaçylyk düzümi işlenip düzüldi. Türkmenistanyň döwlet arhi
winde saklanyp galan sanawlar, buýruklaryň kitaplary 1946-njy
ýylda DIM-niň düzüminde onuň esasy bölümleri hökmünde umumy
işgäri takmynan 70 adam bolan syýasy, protokol, konsul, şifrleýji
bölümleriň, sekretariatyň we iş dolandyryjy müdirligiň bolandygyna
şaýatlyk edýär.
TSSR-iň DIM-iniň has uly bölümlerinin biri Syýasy bölüm bo
lupdyr. Biziň arhiw materiallaryny seljermegimiz 1945-1947-nji ýyl
larda bu bölümiň işiniň umumy ýagdaýyny täzeden beýan etmegimize
mümkinçilik berdi: şunlukda, Syýasy bölüm birinji nobatda we tu
ruwbaşdan daşary syýasy maglumatlaryň meselelerine aýratyn üns
beripdir. Sebäbi eger Sowet häkimiýetiniň ilkinji resminamalaryndan,
ozaly bilen bolsa, parahatçylyk baradaky Dekretden ugur alynsa, onda
daşary ýurtlaryň, ozaly bilen goňşy ýurtlaryň halk köpçüligini Sowet
döwletiniň içerki we daşary syýasaty bilen giňişleýin tanyşdyrmak
iň möhüm wezipeleriň biri hasap edilipdir. Şonuň üçin hem daşary
57

ýurt metbugatyna synlar, habarlar, Ýakyn we Orta Gündogar ýurt
larynyň ykdysadyýeti, syýasy gurluşy, geografiýasy, medeniýeti we
durmuşy barada materiallar taýýarlamak bilen birlikde, 1945-nji
ýylyň ikinji ýarymyndan başlap bölüm şeýle hem daşary ýurtlarda
TSSR barada maglumatlary ýaýratmak maksady bilen makalalaryň
taýýarlanmagyny guramak we olary Sowinformbýuronyň üsti bilen
dünýä metbugatyna ýollamak bilen meşgul bolupdyr. Netijede, Türk
menistan baradaky materiallar Ýakyn we Orta Gündogaryň, şeýle
hem Angliýanyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Şwesiýanyň we beýleki
ýurtlaryň uly gazetleriniň sahypalarynda çap edilipdir. Türkmenistan
barada materiallar şeýle hem SSSR-iň Eýrandaky ilçihanasy we kon
sullyklary tarapyndan çap edilýän gazetdir-žurnallaryň sahypalarynda
yzygiderli ýerleşdirilipdir.
Daşary ýurtlarda TSSR barada maglumatlary ýaýratmak we
goňşy döwletler bilen medeni alyş-çalşy ýola goýmak maksady bilen
TSSR-iň DIM-niň Syýasy bölümi arap elipbiýinde pars we türkmen
dillerinde žurnal çykarmak, Eýranyň medeni gymmatlyklary bilen
tanyşmak we goňşy döwletiň ylmynyň we medeniýetiniň wekilleri
bilen aragatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen Eýrana wekiliýet
ýollamak, XVIII asyryň türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň
jaýlanan ýerine baryp görmek we Magtymgulynyň golýazmalaryny
edinmek maksady bilen Eýranyň Gürgen welaýatyna ylmy ekspedisi
ýa guramak ýaly medeni-aň-bilim häsiýetli çäreleriň hem ençemesini
işläp düzüpdir.
TSSR-iň DIM-iniň Syýasy bölümi Eýran we Owganystan bilen
serhetýaka derýalaryň suwundan özara peýdalanmak baradaky meselä
hem uly üns beripdir, TSSR bilen Eýranyň arasyndaky serhetýaka
etraplarda çekirtgä garşy göreş boýunça sowet-eýran garyşyk komis
siýalara zerur bolan kömegi beripdir.
Şeýlelikde, TSSR-iň daşary syýasy hukuk ukyplylygynyň di
keldilmegi, respublikanyň diplomatik edarasynyň döredilmegi onuň
daşary syýasy işiniň ep-esli işjeňleşmegine ýardam edipdir. Şeýle hem
TSSR-iň DIM-i daşary syýasy, protokol, maglumatlar we başga işler
boýunça bellibir tejribe toplapdyr. Netijede, eýýäm 1946-njy ýylda
TSSR-iň DIM-iniň iki sany diplomatik işgäri SSSR-iň DIM-i tara
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pyndan SSSR-iň Sari şäherindäki (Eýran) konsullygyna we SSSR-iň
Buenos-Aýresdäki (Argentina) ilçihanasyna işe ugradylypdyr; ýenede iki diplomat şeýle işe ugradylmaga taýýarlanylypdyr.
Şol bir wagtyň özünde jemgyýete, şol sanda daşary aragatnaşyk
lara ýolbaşçylygyň juda merkezleşdirilmegi, zerur bolan kada
görkeziji resminamalaryň bolmazlygy, galyberse-de, eýýäm 1947-nji
ýylyň aýagynda esli derejede özüniň täsirliligini görkezen TSSR-iň
DIM-iniň guramaçylyk-gurluşynyň ýok edilmegi – bularyň hemmesi
respublikanyň daşary syýasy edarasyna özüniň mümkinçiliklerini
açyp görkezmäge ýol bermändir. Şondan soňky döwürde hem daşary
syýasatda TSSR-e has işjeň rol oýnamaklygy üpjün etmek maksady
bilen Türkmenistanyň DIM-i tarapyndan edilen synanyşyklar bir
tarapdan güýçleriň ýetmezçiligi, ýeterlik bilimiň we tejribäniň bol
mazlygy, beýleki tarapdan bolsa, TSSR-iň DIM-iniň statusynyň juda
näbelli bolup galmagy sebäpli şowsuz bolupdyr.
TSSR-iň SSSR-iň daşary syýasatyna gatnaşmagynyň dördünji
döwri (1985-1991-nji ýyllar) 80-nji ýyllaryň ortasynda SSSR-de
«üýtgedip gurmak» syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen bag
ly boldy. Şol döwürde TSSR-iň daşary syýasy işiniň az-owlak hem
bolsa üýtgedilip guralmagy netijesinde respublikanyň daşary sy
ýasy aragatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlygynyň belli derejede işjeň
leşmegi bolup geçdi: döwlet edaralaryň halkara aragatnaşyklary
barha işjeň häsiýete eýe bolup başlady; şäherler arasyndaky dost
lukly aragatnaşyklarda hil we san taýdan özgerişlikler bolup geçdi;
respublikanyň durmuşyndaky demokratik öňegidişlikleriň şöhle
lenmesi hökmünde TSSR-iň jemgyýetçilik guramalarynyň, ýagny
halk diplomatiýasynyň parahatçylyk dörediji işi barha döredijilikli
häsiýete eýe boldy.
Üýtgedip gurmak we täzeçe syýasy pikirlenme döwri TSSRiň söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we gumanitar çäklerdäki halkara
aragatnaşyklarynyň ýagdaýyna hem oňaýly täsir etdi, hyzmatdaşly
gyň gelejegi uly bolan görnüşlerini döretdi. Muňa şu deliller hem
aýdyň şaýatlyk edýärler: 1961-1973-nji ýyllarda 15 döwletiň 20den gowrak parlament wekiliýetleri, 1986-1988-njy ýyllarda daşary
ýurtlaryň diplomatlarynyň 250-si, 1987-1988-nji ýyllarda daşary
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ýurt alymlarynyň 244-si Türkmenistanda boldular. 1990-njy ýyla çen
li daşary ýurtlarda 50-den hem gowrak türkmen ýazyjylarynyň we
şahyrlarynyň eserleri, daşary ýurt edebiýatçylaryň eserleriniň 300-si
bolsa Türkmenistanda türkmen dilinde çap edildi. 1970-1990-njy ýyl
larda türkmen professional artistleri dünýäniň 80 ýurdunda boldular,
1960-1973-nji ýyllar aralygynda türkmen nakgaşlarynyň eserleri 90dan gowrak halkara sergilerine gatnaşdylar.
70-nji ýyllaryň ahyrlaryndan başlap TSSR-iň daşary aragat
naşyklaryny syýasy, konsullyk we ideologiýa taýdan üpjün etmekde,
respublikanyň pudak edaralarynyň we guramalarynyň daşary ykdy
sady, medeni we beýleki halkara aragatnaşyklaryny utgaşdyrmakda
respublikanyň DIM-iniň roly esli ýokarlandy. TSSR-iň daşary ara
gatnaşyklarynyň soňky ýyllardaky tejribesi DIM-niň işjeňliginden
respublikanyň daşary aragatnaşyklarynyň göwrüminiň, ugrunyň we
häsiýetiniň gönüden-göni baglydygyny görkezdi.
Şol bir wagtyň özünde, hatda 90-njy ýyllaryň başyna çenli hem
daşary syýasatda merkeziň we respublikanyň ygtyýarlyklary hem
borçlary aýdyň kesgitlenilmedi, TSSR DIM-iniň köp meselesi, ozaly
bilen bolsa guramaçylyk häsiýetli meseleler, ozalkylary ýaly Soýuz
tarapyndan çözülmän galdy.
Umuman, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň
SSSR-iň daşary syýasy işine gatnaşmagy, käbir pozitiw ýagdaýlara
seretmezden, öz esasynda formal boldy. Sebäbi daşary syýasatyň esasy
soýuz edaralary tarapyndan işlenip düzüldi. Şu düzgün, ýokarda hem
bellenip geçilişi ýaly, turuwbaşdan we soňra degişli kanunlar bilen
berkidildi. Hususan-da, Türkmenistan SSR-niň 1978-nji ýyldaky Kon
stitusiýasynda TSSR-iň öz daşary aragatnaşyklarynda SSSR-iň daşary
syýasatynyň maksatlaryna, wezipelerine we ýörelgelerine esaslanýan
dygy aýdyldy. Netijede, Türkmenistan SSR-i daşary syýasaty işläp
düzmekde we ony amala aşyrmakda hiç hili özbaşdaklykdan peýdalan
yp bilmedi. Bu aýdylanlary subut edýän käbir mysallara ýüzleneliň.
Ýokarda 40-njy ýyllaryň ortalarynda daşary ýurtlarda TSSR
barada maglumatlary ýaýratmak we goňşy döwletler bilen medeni
alyş-çalyşlary ýola goýmak maksady bilen TSSR DIM-iniň arap
elipbiýinde pars we türkmen dillerinde žurnal çykarmak, Eýranyň
medeni baýlyklary bilen tanyşmak we goňşy döwletiň ylmynyň we
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medeniýetiniň wekilleri bilen aragatnaşyklary ýola goýmak maksady
bilen Eýrana wekiliýet ýollamak, Magtymguly Pyragynyň guburyna
zyýarat etmek we beýik türkmen şahyrynyň golýazmalaryny edin
mek maksady bilen Eýranyň Gürgen welaýatyna ylmy ekspedisiýa
guramak ýaly medeni-aň-bilim häsiýetli çäreleriň ençemesini işläp
düzendigi nygtalypdy. Üstesine-de, TSSR DIM-i şu meseleleriň ählisi
boýunça TSSR-iň hökümeti tarapyndan kararlaryň kabul edilmegini
gazanypdy. Ýöne ygtybarly arhiw çeşmeleriniň görkezişi ýaly, şol
meseleleriň ýekejesi hem resmi Moskwa tarapyndan goldaw tapmady.
Ýene-de bir mysal. Mälim bolşy ýaly, Aşgabat we Krasno
wodsk oblastlarynyň (häzir Ahal we Balkan welaýatlary) takmynan
ähli derýalary Gerirud (Tejen), Sumbar, Çendir, Etrek we ş.m. öz
gözbaşyny Eýranyň çäginden alýarlar. XX asyryň ortalarynda araçäk
däki şol derýalaryň suwy bilen ýokarda agzalan welaýatlaryň 80 müň
gektar ýeri suwarylypdyr. Şunlukda, elbetde, Eýran bilen araçäkdäki
derýalaryň suwundan özara peýdalanmak baradaky mesele Türkme
nistan üçin örän uly ähmiýete eýe bolupdyr. Şu mesele bilen bagly
lykda 40-njy ýyllaryň ortalarynda TSSR DIM-i TSSR-iň degişli mi
nistrlikleri bilen bilelikde araçäkdäki Gerirud we Etrek derýalarynda
iki ýurduň tagallalary bilen howdan gurmaklygyň maksadalaýyklygy
baradaky meseläni işläp taýýarlapdyr. Ýöne bu mesele hem, hamana
onuň «ykdysady we tehniki nukdaýnazarlardan sowet tarapy üçin
bähbidiniň ýokdugy sebäpli» oňaýly çözülmedi¹.
1944-nji ýylda ähli soýuz respublikalarynda, şol sanda Türkmen
istanda hem DIM-iň döredilmegi, ministrlige onlarça işgär birliginiň
berilmegi we şondan bary-ýogy iki ýyl geçip-geçmänkä bolsa şol
birlikleriň takmynan doly aýrylmagy hem bu işiň respublikanyň
zerurlyklary bilen hiç hili umumylygynyň bolmanlygyndan habar
berdi. Başga sözler bilen aýdylanda, onda sowet ýolbaşçylygynyň
bu hereketi BMG-niň döredilmegi bilen onuň Baş Assambleýasynda
goşmaça ses edinmek maksady bilen soýuz respublikalaryň daşary
çäkdäki ygtyýarlyklarynyň formal taýdan giňeldilmegi boldy.
1

Eýran bilen bilelikde «Dostluk» suw howdanynyň Türkmenistanyň garaş
syzlyk ýyllarynda gurulmagy we onuň işe girizilmegi aýratyn bellenip geçilmäge
mynasypdyr.
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Galyberse-de, öz taryhynyň Sowet döwründe türkmen sowet
diplomatiýasy «milli bähbitler», «milli howpsuzlyk», «TSSR-iň da
şary syýasaty» ýaly düşünjelerden peýdalanmady. Islendik halkyň
öňe çykmagynda diliň ähmiýeti gaty uludyr, sebäbi şol halkyň dili we
medeniýeti onuň döwletini berkidýär, ony dünýä tanadýar. Ýöne biziň
ähli pikirlerimizi, duýgularymyzy aňlatmaga ukyply gudratly dilimiz
daşary döwletler we halkara guramalary bilen aragatnaşyklarda ula
nylmady. Daşary ýurtlarda respublikanyň öz diplomatik wekilhanala
ry hem bolmady.
Sözümizi jemläp aýtsak, onda bularyň ählisi döredilenden
soň deňhukukly agza hökmünde Sowet Sosialistik Respublikalary
Soýuzynyň düzümine giren Türkmenistanyň syýasy garaşsyzlygynyň,
umuman alanymyzda, onuň gönüden-göni merkeze, ýagny Moskwa
tabyn edilmegi bilen ýasama bolanlygynyň, halkyň häkimiýetiniň
bolmanlygynyň ýüze çykmalaryndan biri boldy.
1990-njy ýylyň ortasyndan başlap Soýuzyň düzümindäki sowet
respublikalary özleriniň döwlet özbaşdaklyklary barada Jarnama ka
bul edip başladylar. Mysal üçin, 1990-njy ýylyň iýunynda Russiýa
Federasiýasy, iýulynda Belorussiýa, Ukraina döwlet özygtyýarly
lygyny jar etdiler. 1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistan
SSR-niň Ýokary Sowetinde Türkmenistanyň döwlet özygtyýarly
lygy hakynda Jarnama kabul edildi. Bu möhüm taryhy resminamada
SSSR-iň düzüminde duran TSSR özüniň döwlet özygtyýarlylygyny
isleýändigini açyk äşgär etdi.
1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan SSR Ýo
kary Sowetiniň nobatdan daşary mejlisi bolup geçdi we onda Türk
menistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky
konstitusion kanun kabul edildi. Kanun kabul edilen pursadyndan
güýje girdi. 20 sany möhüm maddadan ybarat bolan bu kanunyň
birinji maddasy Türkmenistan SSR-niň çägini öz içine alýan garaşsyz
demokratik döwleti – Türkmenistany jar etdi.
Soraglar:
1. 1917-1924-nji ýyllardaky Türkmenistanyň diplomatik gullugy nähili aýra
tynlyklar bilen häsiýetlendirilýär?
2. Türkmenistan SSR-niň döredilmegi bilen ol özüniň daşary çäkdäki huku
gyndan nähili peýdalandy?
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3. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi haçan döredildi?
4. 1944-1985-nji ýyllarda Türkmenistan SSR-niň daşary syýasy işi we diplo
matik gullugy barada näme aýdyp bilersiňiz?
5. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakyndaky Jarnama haçan kabul
edildi?
6. Türkmenistanyň garaşsyzlygy hakyndaky konstitusion kanun haçan kabul
edildi we ol näçe maddadan durýar?

§3. Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy işi
Özüni mizemez hasap eden äpet totalitar döwlet bolan Sowet
Soýuzy XX asyryň 90-njy ýyllarynyň başyna çenli öz möwritini ötür
di, başgaça aýdanymyzda, şol unitar struktura wagt, syýasat, ykdysa
dyýet, ideologiýa, umuman, ähli babatda öz paýyny gutardy. SSSRiň dargamagy bilen Ýewropada we Aziýada köp sanly döwletler, şol
sanda Türkmenistan hem öz syýasy garaşsyzlygyny gazandy. Taryhyň
türkmen halkyna beren bu uly bagty, bu uly peşgeşi onuň ykbalyny
belende göterdi, oňa öz milli döwletini döretmäge, ony berkarar et
mäge girişmäge mümkinçilik berdi.
Munuň üstesine-de, Türkmenistan özüne mahsus ösüş ýoluny
saýlap aldy, türkmen halkynyň pähim-paýhasyndan, onuň ençeme
asyrlyk däp-dessurlaryndan syzylyp çykýan milli tejribesiniň esa
synda turuwbaşdan oýlanyşykly içeri we daşary syýasat alyp bardy.
Munuň üçin ozaly bilen eýýäm 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan
şol syýasatyň esasy ýörelgeleri işlenip başlandy.
1992-nji ýylyň 10-njy iýulynda Finlýandiýanyň paýtagty Helsin
ki şäherinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň
ýokary derejedäki maslahaty bolup geçdi. Maslahatda Türkmenistan
ilkinji gezek syýasatda oňaýly bitaraplygy we ykdysadyýetde açyk
lygy öz syýasatynyň esasy ýörelgesi hökmünde yglan etdi. Sammitde
ÝHHG-ä agza döwletler Türkmenistanyň bitarap syýasatyny golda
dylar.
Şeýle hem, Türkmenistan garaşsyz ösüşiniň ilkinji günlerin
den başlap halkara gatnaşyklar ulgamynda özüniň ornuna we roluna
täzeden seretmek, täze geosyýasy şertlere we uzak möhletli döwlet
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bähbitlerine laýyk gelýän ýurdumyzyň daşary syýasy konsepsiýasyny
işläp taýýarlamak, daşary ýurt döwletleri bilen diplomatik we konsul
lyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň
diplomatik wekilhanalaryny açmak ýaly meselelere uly üns ber
di. Şunlukda, eýýäm 1992-nji ýylyň fewral aýynyň aýagyna çenli
dünýäniň 70-den gowrak ýurdy, şol sanda Amerikanyň Birleşen
Ştatlary, Hytaý Halk Respublikasy, Ýaponiýa, Hindistan, Braziliýa
Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ykrar etdiler. Türkmenistany ykrar
eden döwletler onuň bilen diplomatik gatnaşyklary hem ýola goýdu
lar.
Abraýly halkara guramalaryň islendiginiň umumyadamzat
bähbitli düzgünleri bardyr we olar türkmen halkynyň ynsanperwer
gatnaşyklaryndan daşda däldirler. Hut şonuň üçin hem Garaşsyz
Türkmenistan turuwbaşdan halkara guramalarynyň agzasy bolmaga
hem ymtyldy, sebäbi ýurdumyzyň bu ugurdaky ädimleri şol gurama
larda oňa öz mynasyp ornuny tapmaga, garaşsyzlygymyzy goramaga
we ony pugtalandyrmaga, beýleki döwletler bilen asuda gatnaşyk
açmaga uly ýardam berjekdi.
Elbetde, Türkmenistan özüniň strategik hyzmatdaşy hök
münde, ozaly bilen, dünýäde iň uly halkara hökümetara guramasy
bolan Birleşen Milletler Guramasyny saýlap aldy. Munuň esa
sy sebäplerinden biri ýurdumyzyň uzakmöhletli maksatlarynyň
we BMG-niň wezipeleriniň biri-birine doly laýyk gelmegi boldy.
Galyberse-de, Türkmenistanyň BMG-ä agza bolup girmegi ýur
dumyzy ençeme meseleler boýunça kepillendirjekdi – hususan
da, Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň beýleki döwletleri bilen
özbaşdak deňhukuklylygyny hukuk taýdan has-da berkitjekdi; BMG
ýaş Türkmen döwletiniň parahatçylygynyň we howpsuzlygynyň tä
sirli kepilnamasy boljakdy; Türkmenistana dünýä ýagdaýlary barada
halkara derejesinde öz garaýyşlaryny mälim etmäge mümkinçilik
berjekdi… Beýleki tarapdan, BMG-ä agza döwletleriň sanynyň, şol
sanda Bitarap Turkmenistanyň BMG girmeginiň hasabyna artmagy
bu Guramanyň köptaraplaýyn häsiýetiniň has-da pugtalanmagyna we
onuň işiniň täsirliliginiň ýokarlanmagyna ýardam etjekdi.
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Şunlukda, 1992-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistan Birle
şen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edildi. Bu baradaky
karar BMG-niň Baş Assambleýasynyň 46-njy mejlisinde biragyz
dan makullanmagyň esasynda ses bermezden kabul edildi. Şol beýik
waka tutuş dünýä bileleşiginiň Türkmenistany, onuň syýasatyny
ykrar eden beýik güni hökmünde türkmeniň taryhyna hemişelik girdi,
ýurdumyzyň halkara abraýyny täze belentliklere göterdi. Ol şeýle
hem halkara işlerinde Türkmenistanyň täze roluny aňlatdy.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň hökümeti ýurdumyzyň
hemişelik bitaraplyk syýasatynyň Birleşen Milletler Guramasynyň
derejesinde ykrar edilmegine uly ähmiýet berdi. 1992-1995-nji ýyllar
aralygynda biziň ýurdumyz bu mesele boýunça ençeme halkara se
bitleýin guramalaryň derejesinde köptaraplaýyn goldawa eýe boldy.
Mysal üçin, 1995-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistan
Päkistanyň paýtagty Yslamabatda bolan Ykdysady hyzmatdaşlyk
guramasyna agza döwletleriň baştutanlarynyň 3-nji duşuşygyna
gatnaşdy. Sammitde Türkmenistan hemişelik bitarap döwletiň sta
tusyndan gelip çykýan ähli borçnamalary konstitusiýa derejesinde öz
üstüne alýandygyny mälim etdi. Kabul edilen Yslamabat Jarnama
synda YHG-a gatnaşyjy döwletler Türkmenistanyň bitarap syýasa
tyny goldadylar.
Goşulmazlyk hereketi dünýäde has adalatly tertibiň döredilmegi
ugrunda çykyş edýär, halkara işlerinde emr etmek we güýç ulanmak
usullaryny ret edýär. Türkmenistan Goşulmazlyk hereketiniň asylly
maksatlaryny hem-de adamkärçilikli ýörelgelerini doly goldaýar.
1995-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistan Kolumbiýanyň
Kartahena şäherinde bolup geçen Goşulmazlyk hereketine gatnaşyjy
ýurtlaryň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň 11-nji maslahatyna
gatnaşdy hem-de onda bu syýasy birleşigiň 114-nji agzasy boldy.
Maslahata gatnaşyjy döwletler biziň ýurdumyzyň Bitarap syýasatyny
biragyzdan goldadylar.
Şunlukda, Türkmenistan özüniň bitaraplyk syýasatyny golda
maklygy sorap 1995-nji ýylyň birinji ýarymynda BMG-ä ýüzlendi.
Şol ýüzlenme, bir tarapdan, Türkmenistanyň öz hemişelik bitarap
5. Sargyt № 1175
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lyk statusyny berkitmek, beýleki tarapdan bolsa onuň halkara bile
leşiginiň öňünde bitarap döwletiň borçnamalaryny berjaý etmäge taý
ýardygyny ýene-de bir gezek tassyklamak meýliniň bolandygy bilen
şertlendirildi. Netijede, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMGniň Baş Assambleýasy (BA) özüniň 50-nji sessiýasynda dünýäniň
185 döwletiniň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda «Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky rezolýusiýany biragyzdan kabul
etdi. Şol resminamada BMG-niň Baş Assamleýasy:
«1. Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk statusyny
ykrar edýär we goldaýar;
2. Türkmenistanyň bu statusyna hormat goýmaga hem-de ony
goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we
territorial bütewiligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Gura
masynyň agzalary bolan döwletleri çagyrýar», – diýlip aýdyldy.
BMG-niň BA-synyň Türkmenistan baradaky bu rezolýusiýasy
nyň kabul edilmegi, başgaça aýdanymyzda, Türkmenistanyň bitarap
lyga esaslanýan daşary syýasy ugrunyň dünýä bileleşigi tarapyndan
ykrar edilmegi ýurdumyzyň özbaşdaklygynyň goşmaça kepilnamasy
boldy, onuň daşary syýasy işiniň hukuk esasynyň has-da pugtalan
magyna ýardam etdi. Bu möhüm resminamanyň kabul edilmeginiň
dünýä bileleşigi üçin hem ähmiýeti uly boldy.
Türkmenistanyň hoşniýetli goňşuçylyk we parahatçylyk söýüji
lik gatnaşyklaryna gönükdirilen bitarap daşary syýasaty we diplo
matiýasy täze Galkynyş zamanynda, berkarar döwletiň bagtyýarlyk
döwründe has belent derejä galdy. Munuň özi Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedowyň baştutanlygynda halkymyzyň milli bähbitleri
niň we oňaýly bitaraplygyň ýörelgeleriniň esasynda Türkmenistanyň
daşary syýasy strategiýanyň işlenip taýýarlanylmagy we onuň üstün
likli durmuşa geçirilmegi bilen gönüden-göni bagly boldy. Şol
strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň döwlet
Baştutanynyň BMG-niň BA-synyň 62-nji, 64-nji, 65-nji, 66-njy mej
lislerinde öňe süren we tutuş adamzadyň öňünde duran meseleleriň
çözülmegine gönükdirilen köpsanly, örän möhüm, täze we täze uly
konstruktiw daşary syýasy başlangyçlarynda, olaryň yzygiderli dur
muşa geçirilmeginde özüniň aýdyň mysalyny tapýar.
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Şol bir wagtyň özünde hem Türkmenistan özüniň daşary syýasy
strategiýasynda öz ýakyn goňşulary bolan Owganystan, Azerbaýjan,
Eýran, Gazagystan we Özbegistan, Merkezi Aziýanyň beýleki döw
letleri – Gyrgyzystan we Täjigistan bilen gatnaşyklaryna uly üns ber
ýär. «Bu ýurtlar we olarda ýaşaýan halklar biziň doganlarymyzdyr»,
– diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň
DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň täze binalar toplumynyň
açylyş dabarasynda eden çykyşynda aýtdy. Türkmenistany we şol
ýurtlary olaryň umumy geografiýasy, taryhy, medeniýeti, däp-des
surlary baglanyşdyrýar, hemmeler üçin bitewi bolan ekologiýa we
şoňa menzeş başga meseleler birleşdirýär. Türkmenistan sebitleýin
hyzmatdaşlygy günsaýyn hemmetaraplaýyn pugtalandyrýar, söwda,
ykdysady, gumanitar gatnaşyklarynyň ösdürilmegini höweslendirýär.
Hakyky doganlyk gatnaşyklary, umumy gymmatlyklar Türk
menistany Päkistan, Hindistan, Türkiýe bilen hem baglanyşdyrýar.
Türkmenistanyň şu döwletler bilen gatnaşygy häzir özara hor
mat goýmagyň we birek-birege ynanyşmagyň aýdyň mysaly bolup
durýar. Türkmenistan özara düşünişmegiň häzirki derejesine ýokary
baha berýär we ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin ähli tagallalary edýär.
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkala
şygyna girýän ýurtlar bilen gatnaşyklary hem okgunly ösýär. Türk
menistan olary ikitaraplaýyn derejede, şeýle hem GDA-nyň çäkle
rinde bilelikdäki çäreleriň ugry boýunça ösdürýär.
Dünýäniň syýasy hem-de ykdysady merkezleri bilen köpugurly,
özara bähbitli dostlukly gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň
daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki
döwürde Türkmenistan Russiýa Federasiýasy bilen hyzmatdaşlygyň
strategik derejesine çykdy. Russiýa bilen biziň ýurdumyzyň köp
asyrlyk taryhy we gumanitar gatnaşyklary, dürli ulgamlarda özara
gatnaşyklaryň baý tejribesi bardyr. Häzirki tapgyrda bu gatnaşyklar
Türkmenistanyň we Russiýanyň halklarynyň uzakmöhletleýin bäh
bitlerine laýyk gelýän täze many-mazmun bilen baýlaşýar.
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistan özüniň gündogardaky
beýik goňşusy bolan Hytaý Halk Respublikasy bilen syýasatda, yk
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dysadyýetde, söwdada, medeni-gumanitar ulgamda hyzmatdaşlygyň
uly tejribesini toplady. 2009-njy ýylyň ahyrynda bilelikde Türkmenis
tan – Hytaý gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça iri taslama durmuşa
geçirildi, 2011-nji ýylyň noýabrynda türkmen tebigy gazy Hytaýyň
Guandun welaýatyna baryp ýetdi, 2012-nji ýylyň ikinji ýarymynda
bolsa ol Gonkong şäherine baryp ýeter. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň
ösüşiniň ägirt uly mümkinçilikleri bardyr we Türkmenistan hem, Hy
taý hem şol mümkinçilikleri doly ulanmaga çalyşýarlar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň ählumumy
we sebitleýin durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmek,
halkara terrorçylygyna, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna,
guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek ýaly häzirki zamanyň
dünýä gurluşygynyň esasy meselelerine çemeleşmeleriň umumy
lygyna esaslanýan dostlukly, hyzmatdaşlyk gatnaşyklary emele gel
di. Söwda-ykdysady ulgamda hem iki ýurduň özara bähbitleri bar
dyr. Türkmenistan ABŞ bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge öz daşary
syýasatynyň möhüm ugurlary bilen bir hatarda garaýar.
Dünýäniň ykdysady taýdan ösen beýleki döwletleri bilen gat
naşyklaryny giňeltmegiň meseleleri hem Türkmenistan üçin ile
ri tutulýan ugur bolup durýar. 2009-njy ýylyň 18-nji fewralynda
ýurdumyzyň diplomatik korpusy bilen geçiren maslahatynda sözlän
sözünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
bu barada hususanda şeýle diýdi: «Biziň Ýewropa döwletleri bilen
netijeli gatnaşyklarymyzyň entek peýdalanylmadyk mümkinçilikleri
ni öwrenmegiň zerurdygyny aýratyn nygtasym gelýär».
Şu nukdaýnazardan Türkmenistanyň Ýewropanyň iri ýurtlary,
ilkinji nobatda bolsa, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen milli
bähbitleriniň ýakynlygyny ýüze çykarmak möhümdir. Bu ugurda
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy tarapyndan degerli işler ama
la aşyrylýar. Muňa Ýewropa ýurtlarynyň birnäçesi bilen baglaşylan
döwletara we hökümetara şertnamalary we ylalaşyklary şaýatlyk
edýär. Olarda ykdysady we gumanitar ulgamlarda hyzmatdaşlyk
etmegiň anyk ugurlary we wezipeleri görkezilendir. Şolaryň hataryn
da 2008-nji ýylda Aşgabatda «Ýewropa Öýüniň» açylmagyny hem
görkezmek bolar.
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Türkmenistan özüniň daşary syýasy strategiýasynda arap dün
ýäsiniň biziň döwletimize aýratyn gyzyklanmasyny hasaba alýar.
Soňky ýyllarda ýokary derejede bolup geçen birnäçe duşuşyklar
hyzmatdaşlygy giňeltmäge ikitaraplaýyn gyzyklanmanyň bardygyny
tassyklady.
Türkmenistan üçin Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti hem has mö
hüm ugur bolup durýar. Ýurdumyzyň Ýaponiýa, Koreýa Respubli
kasy, Malaýziýa ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygynyň mümkinçi
likleri örän uludyr.
Türkmenistan Latyn Amerikasy, ozaly bilen, dünýänin iň kuw
watly ykdysadyýetleriniň ýigrimiligine girýän Braziliýa, Meksi
ka, Argentina ýaly iri döwletler, şeýle hem Afrika döwletleri bilen
gatnaşyklary ösdürmegiň geljegini uly hasaplaýar.
Ählumumy we sebitleýin ösüşiniň derwaýys meselelerini çöz
mekde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri we roly
uludyr. Şonuň üçin hem Türkmenistan diňe bilelikdäki tagallalar,
halkara-hukuk guralyndan netijeli ulanmak bilen, dünýä bileleşiginiň
häzirki zamanyň wehimlerine garşy üstünlikli göreşip biljekdigin
den gelip çykýar we abraýly halkara guramalary, ilkinji nobatda
bolsa häzirki zaman köpugurly diplomatiýasynyň baş elementi bo
lan Birleşen Milletler Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy ös
dürýär.
Türkmenistan üçin BMG diňe bir iň wekilçilikli halkara düzü
mi däldir. Biziň ýurdumyz oňa ähliumumy gatnaşyklaryň häzirki
zaman ulgamynyň esasy daýanjy, dünýä giňişliginde parahatçy
lygy we bähbitleriň deňagramlylygyny saklamagyň, howpsuzlygyň
häzirki gurluşynyň durnuklylygynyň kepili hökmünde garaýar.
Türkmenistanyň BMG-niň BA-nyň işine işjeň gatnaşmagy, munuň
ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, oňa parahatçylygy, howpsuzlygy,
durnukly ösüşi pugtalandyrmaklyga gönükdirilen we adamzadyň
öňünde duran dürli sebitleýin we global meseleleriň çözgüdine barha
saldamly goşant goşýan täze we täze daşary syýasy başlangyçlar bilen
çykyş etmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenip düzülen we BMG-niň
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BA-synyň 64-nji mejlisinde öňe sürlen howpsuzlygyň bitewiligi we
bölünmezligi hakyndaky täze konsepsiýa binýatlyk ähmiýete eýe
dir we bu konsepsiýanyň ýörelgeleri biziň ýurdumyzyň iri daşary
syýasy başlangyçlarynyň esasyny düzýär. Munuň özi, ilkinji nobat
da, global energetiki howpsuzlygyny, has takygy bolsa, BMG-niň
howandarlygynda energogöterijileriň dünýä bazarlaryna ygtybarly
hem-de howpsuz üstaşyr geçirilmegini üpjün etmek boýunça kö
pugurly usullary işläp taýýarlamak üçin bilermenleriň toparlaryny,
geljekde bolsa BMG-niň ýörite guramasy bolan Energetiki geňeşi
döretmäge degişlidir. Türkmenistanyň bu teklibi global häsiýete eýe
dir we şeýle Geneşiň döredilmegi energetika boýunça meseleleriň
toplumyny yzygiderli, başarnykly ara alyp maslahatlaşmak üçin sy
ýasy formaty we guramaçylyk şertlerini üpjün edýär.
Türkmenistanyň Merkezi Aziýada we Hazar deňzi sebitinde
howpsuzlygy üpjün etmäge we ýerine ýetirýän wezipeleri boýunça
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly guramany
döretmek arkaly, sebitde ýerleşýän döwletleriň amala aşyrýan syýasy
hyzmatdaşlygyna hemişelik, durnukly häsiýet bermäge gönük
dirilen başlangyçlary hem giň halkara goldawyna mynasyp boldy.
Türkmenistanyň BMG-niň BA-synyň 65-nji mejlisinde öňe süren bu
gymmatly teklibiniň durmuşa geçirilmegi sebitde, umuman, Aziýa
yklymynda halkara howpsuzlygynyň meseleleriniň çözülmegine köp
derejede ýardam eder.
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 66-njy mejlisin
de hem dünýä bileleşiginiň garamagyna täze daşary syýasy teklipleri
we başlangyçlary hödürledi. Özüniň halkara borçnamalaryny ýerine
ýetirmek boýunça çäreleri işjeň dowam etmek bilen, Türkmenistanyň
täze başlangyçlary global ösüşde binýatlyk häsiýete eýe bolan syýasy
meseleler, ykdysadyýet, energetika, ekologiýa we gumanitar ugur
lar boýunça oňyn gepleşikleri mundan beýläk hem çuňlaşdyrmaga
gönükdirildi.
Häzir Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöri
teleşdirilen gulluklarynyň ençemesi ― BMG-niň Ösüş maksatna
masy, Bosgunlaryň işleri baradaky Ýokary komissaryň müdiriýe
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ti, Çagalar gaznasy, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy, Neşe
serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdiriýeti, Ilat gaznasy,
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi
hemişelik esasda işleýär. Bu hyzmatdaşlyk yzygiderlilik esasynda
amala aşyrylýar.
Hyzmatdaşlyk edilen ýyllaryň içinde Türkmenistan BMG-niň
goldamagy bilen ençeme uly netijeleri gazandy. Olaryň hatarynda
milli kanunçylyk ulgamyny, enäniň we çaganyň saglygyny gorap
saklamak ulgamyny, şeýle-de epidemologik gözegçilik ulgamyny
kämilleşdirmek we güýçlendirmek çärelerini ýatlap geçmek bolar.
2009-njy ýylyň awgustynda 2010-2015-nji ýyllar üçin Türk
menistanyň ösüşine ýardam bermek boýunça BMG-niň Çarçuwaly
maksatnamasyna (UNDAF) gol çekildi. Bu bolsa Türkmenistanyň
we BMG-niň arasyndaky köpýyllyk hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň
başlanmagyna badalga berdi. Bu resminama Türkmenistanyň
Hökümetiniň BMG-niň iri agentlikleri, hususanda, BMG-niň Ösüş
maksatnamasy, BMG-niň Ilat gaznasy, BMG-niň Çagalar gaznasy
bilen hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny kesgitleýär we ol ýur
dumyzyň durnukly ýagdaýda ösüş gazanmagyna gönükdirilendir.
Türkmenistan onlarça beýleki iri halkara guramalary, şol sanda
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulmazlyk hereketi, Yslam
hyzmatdaşlyk guramasy, Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly
guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär. Mysal üçin, Türkmenistan
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň işine işjeň
gatnaşýar. ÝHHG-nyň 2010-njy ýylyň dekabrynda Astanada bo
lup geçen Sammitinde Türkmenistan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan
meseleleri barada çykyş etdi. Sammitde ÝHHG we Türkmenistan
halkara gapma-garşylyklaryň öňüni almagyň we olaryň howpuny
aradan aýyrmagyň netijeli gurallaryny döretmekden, syýasy we dini
ekstremizme, terrorçylyk wehimlerine, bikanun neşe dolanyşygyna
we serhetüsti jenaýatçylyga garşy göreşmek, energiýa serişdelerini
ibermek ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň häzirki zaman nus
gasyny işläp düzmekden ybarat bolan bilelikdäki hyzmatdaşlygyň
ugurlaryny kesgitlediler.
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Türkmenistan özüniň daşary syýasatynyň geoykdysady ugruna
hem aýratyn üns berýär we özüniň ykdysady bähbitlerini goramak
boýunça zerur çäreleri amala aşyrýar. Özüniň «Türkmen diplo
matiýasynyň wezipeleri» ady bilen «Türkmenistanyň daşary syýa
saty we diplomatiýasy» žurnalynda (2011ý., №1) eden çykyşynda
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow biziň diplo
matiýamyzyň söwda-ykdysady ulgama aýratyn üns bermelidigini
nygtamak bilen şeýle diýdi: «Biziň ilçihanalarymyzyň işleýän
ýurtlarynda ykdysady ýagdaýy ünsli öwrenmek we seljermek, iki
taraplaýyn gatnaşyklaryň has işjeň ösdürip boljak ugurlaryny kes
gitlemek, ýurdumyzyň ykdysady bähbitlerini ilerletmekde tejribe
toplamagy zerur. Şunuň bilen baglylykda daşary ýurtlarda Türk
menistanyň söwda wekilhanalarynyň açylmagy has maksadalaýyk
görünýär. Bu ýerde Daşary işler ministrligine, Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrligine, Ykdysadyýet we ösüş min
istrligine bilelikde iş alyp barmak hem-de ýakyn wagtlarda şeýle
wekilhanalaryň açylmagy mümkin bolan ýurtlary hakynda pikirlen
mek gerek».
Medeniýet çäkdäki aragatnaşyklar halklaryň ruhy taýdan özara
baýlaşmagynyň kanaly, özara ynam we düşünişme ýagdaýyny döret
megiň, halklaryň we ýurtlaryň arasynda dostlugy çuňlaşdyrmagyň tä
sirli serişdesi bolup durýar. Hut şonuň üçin hem, Türkmenistan mede
ni, umuman, medeni-gumanitar hyzmatdaşlygy ösdürmekligi özüniň
daşary syýasatynyň esasy ugurlaryndan biri hasaplaýar.
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň berk
halkara-hukuk binýady bardyr. Türkmenistanyň 120-den gowrak
halkara konwensiýalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň halkara gatna
şyklaryny hukuk taýdan üpjün edýär.
Şunlukda, Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolmagy
bilen, biziň ýurdumyz deňhukukly başlangyçlarda halkara gat
naşyklaryna işjeň gatnaşmaga mümkinçilik aldy. Täze Galkynyş
zamanynda we berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda ylmy taýdan çuňňur esaslandyry
lan Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň baş ugrunyň işlenip
düzülmegi we onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň
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daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň, diplomatik gullugynyň
esasy maksady, wezipesi bolan milli bähbitlerimiziň doly üpjün edil
megini kepillendirýär.
Soraglar:
1. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ýörelgeleri haçan işlenip başlandy?
2. Türkmenistanyň strategiki hyzmatdaş hökmünde BMG-ni saýlap almagy
nyň sebäpleri nämeden ybarat?
3. Täze Galkynyş zamanynda we berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe
ýurdumyzyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň ýokary derejä
galmaklygynyň sebäbini nämede görýärsiňiz?
4. Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynda ileri tutulýan ugurlar haý
sylar?
5. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň geoykdysady we medeni ugurlarynyň
ähmiýeti nämeden ybarat?
6. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk taýdan üpjün edilmegine
nähili düşünýärsiňiz?
7. Ýurdumyzyň esasy milli bähbidini nämede görýärsiňiz?

III bap
DAŞARY ARAGATNAŞYKLARYŇ
DÖWLET EDARALARY
Diplomatik iş daşary aragatnaşyklaryň döwlet edaralarynyň ul
gamynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Daşary aragatnaşyklaryň döwlet
edaralary bir döwletiň beýleki döwletler we halkara guramalary bilen
daşary aragatnaşyklaryny amala aşyrýarlar, halkara hukugynyň sub
ýekti hökmünde döwletiň hukuklaryna wekilçilik edýärler we halkara
gatnaşyklarynda döwletiň we onuň raýatlarynyň bähbidini goraýarlar.
Elbetde, her döwletde daşary aragatnaşyklaryň döwlet eda
ralarynyň ulgamy syýasy, durmuş-ykdysady ösüşiň özboluşlylygy,
belli taryhy we milli aýratynlyklar bilen kesgitlenilýär. Ýöne bar bo
lan tapawutlara garamazdan, döwletleriň aglaba köpüsinde daşary
aragatnaşyklaryň edaralarynyň iki topary, ýagny merkezi (döwletiň
içindäki) we daşary ýurt edaralary bardyr.
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§1. Daşary aragatnaşyklaryň merkezi
(döwletiň içindäki) edaralary
Bu edaralar özleriniň wezipeleri we hukuk esasy boýunça şu
aşakdakylara bölünýärler:
– konstitusiýa esaslanýan, ýa-da umumy syýasy ýolbaşçylyk
edýän edaralar. Şol edaralaryň ygtyýarlyklary döwletleriň konsti
tusiýalary (esasy kanunlary) tarapyndan kesgitlenendir we olar umu
mysyýasy wezipeleri ýerine ýetirýärler;
– konwensiýa esaslanýan ýa-da döwletara gatnaşyklaryň
ýörite (ykdysady we beýleki pudaklar boýunça) edaralary. Daşary
aragatnaşyklaryň çäginde bu edaralaryň ygtyýarlyklary döwletiň
beýleki döwletler bilen baglaşan ýörite halkara ylalaşyklaryna, kon
wensiýalara esaslanýar.
Daşary aragatnaşyklaryň merkezi, konstitusiýa esaslanýan
syýasy edaralaryna we wezipeli adamlaryna parlament (Mejlis),
döwlet baştutany, hökümet, Daşary işler ministri we ministrligi we
ş.m. degişlidir.
Bitarap Türkmenistanyň mysalynda daşary aragatnaşyklaryň
döwletiň içindäki edaralarynyň gurluşyna seredeliň.
Döwleti dolandyrmak prezident respublikasy görnüşinde ama
la aşyrylýan Türkmenistanda döwlet häkimiýetiniň iň ýokary eda
rasy Prezidentdir. 2008-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň 50-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň
Prezidenti döwletiň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň baştutanydyr,
Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr, ol Türkmenistanyň
döwlet garaşsyzlygynyň we bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň, ýurt
bitewiliginiň, Konstitusiýany berjaý etmegiň we halkara borçnamala
ryny ýerine ýetirmegiň kepili hökmünde çykyş edýär.
Konstitusiýanyň 53-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň
Prezidenti:
– daşary syýasatyň amala aşyrylmagyna ýolbaşçylyk edýär,
beýleki döwletler bilen gatnaşyklarda Türkmenistana wekilçilik
edýär, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki, döwletara we
halkara guramalarynyň ýanyndaky ilçilerini we beýleki diplomatik
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wekillerini belleýär hem yzyna çagyrýar, daşary ýurt döwletleriniň
diplomatik wekilleriniň ynanç hem yzyna çagyrylyş hatlaryny kabul
edýär (2-nji bent).
Konstitusiýanyň 59-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň
Mejlisi (Parlament) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan iň ýo
kary wekilçilikli edaradyr. Esasy kanunyň 63-nji maddasyna laýyk
lykda Mejlis:
– kanunlary kabul edýär, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna
we kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizýär, olaryň ýerine
ýetirilişine gözegçilik edýär hem-de olara resmi düşündirişler berýär
(1-nji bent);
– halkara şertnamalary tassyklaýar we ýatyrýar (10-njy bent);
– parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerine garaýar (12-nji
bent).
Ýerine ýetiriji we serenjam beriji edara hökmünde Türkmenista
nyň Ministrler Kabineti (hökümet):
– döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary baradaky
teklipleri… taýýarlaýar hem-de olary Mejlisiň garamagyna berýär
(75-nji maddanyň 3-nji bendi);
– daşary ykdysady işi amala aşyrýar, daşary ýurt döwletleri bilen
medeni we gaýry gatnaşyklaryň ösdürilmegini üpjün edýär (75-nji
maddanyň 7-nji bendi).
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi. Türkmenistanyň
Prezidentiniň 1994-nji ýylyň 28-nji martyndaky Karary bilen
tassyklanan Türkmenistanyň DIM-i baradaky 1728 belgili Düzgün
nama laýyklykda Türkmenistanyň DIM-i döwlet dolandyrylyşynyň
merkezi edarasydyr we onuň işi Türkmenistanyň daşary syýasatyny
durmuşa geçirmäge gönükdirilendir (Türkmenistanyň DIM-iniň
döwlet dolandyrylyşynyň ulgamyndaky orny, DIM-iniň wezipeleri,
onuň merkezi diwanynyň gurluşy, operatiw-diplomatik bölümleriniň
işiniň görnüşleri barada kitabyň indiki babynda has doly durlup
geçilýär).
Halkara gatnaşyklarynyň barha giňelmegi bilen dürli çäklerde,
şol sanda gumanitar çäkde hem ençeme döwletlerde şol ugurlar
boýunça daşary aragatnaşyklary amala aşyrýan dürli döwlet eda
ralary döredilip başlandy. Döwletiň beýleki döwletler bilen ýörite
75

aragatnaşyklarynyň edaralary bolan şol edaralar kähalatlarda «daşary
aragatnaşyklaryň ýöriteleşdirilen döwlet edaralary» diýlip hem at
landyrylýarlar. Olar döwletleriň konstitusiýalarynyň (Söwda we
daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi, Sport we syýahatçylyk
boýunça komitet we başgalar), esasan hem döwletiň kadalaşdyryjy
resminamalarynyň, permanlarynyň, hökümet kararlarynyň, höküme
tara ylalaşyklaryň, konwensiýalaryň esasynda (dürli ministrlikleriň,
pudak edaralarynyň düzümindäki daşary aragatnaşyklar we halkara
gatnaşyklar meseleleri boýunça bölümler we ş.m.) döredilýär we he
reket edýärler.
Döwletiň beýleki döwletler bilen ýörite aragatnaşyklarynyň
edaralary syýasy däl-de, eýsem ýöriteleşdirilen wezipeleri ýerine ýe
tirýärler. Olar diplomatiki häsiýete eýe däldirler we şol edaralardaky
gulluk öz esasynda diplomatik gulluk däldir. Bu topara dürli ýurtlar
bilen ykdysady, ylmy-tehniki we medeni aragatnaşyklar boýunça eda
ralar degişlidir.
Özleriniň işiniň häsiýeti boýunça halkara gatnaşyklary bilen
bagly bolan ministrlikler we pudak edaralary (aragatnaşyk, deňiz we
demir ýol ulagy, awiasiýa, saglygy goraýyş we beýleki ministrlikler
we pudak edaralary) öz işlerini Bütindünýä poçta birleşigi, Elektrik
aragatnaşyklarynyň halkara birleşigi, Raýat awiasiýasynyň halkara
guramasy, Saglygy goramagyň bütindünýä guramasy, Bütindünýä
meteorologiýa guramasy ýaly guramalar bilen ýakyn aragatnaşykda
alyp barýarlar.
Soraglar:
1. Daşary aragatnaşyklaryň edaralary näme we olaryň haýsy görnüşlerini bil
ýärsiňiz?
2. Daşary aragatnaşyklaryň merkezi edaralary haýsylar?
3. Döwletiň beýleki ýurtlar bilen ýörite aragatnaşyklar boýunça edaralaryna
nähili aýratynlyklar mahsusdyr?

§2. Daşary aragatnaşyklaryň daşary ýurt edaralary
Daşary aragatnaşyklaryň daşary ýurt edaralary daşary aragat
naşyklaryň döwlet edaralarynyň ikinji toparyna degişlidir. Bu topar
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hem öz gezeginde iki topara – hemişelik we wagtlaýyn toparlara
bölünýärler.
Daşary aragatnaşyklaryň hemişelik edaralary – bular öz döwle
tiniň bähbitlerine wekilçilik etmek bilen daşary ýurtlarda gündelik iş
alyp barýan edaralardyr. Bu ýerde gürrüň diplomatik wekilhanalar,
ýagny, ilçihanalar we missiýalar, konsullyk wekilhanalary, halkara
hökümetara syýasy we ykdysady guramalaryň ýanyndaky döwletleriň
hemişelik wekilhanalary (mysal üçin, Birleşen Milletler Guramasynyň
ýanyndaky Hemişelik wekilhanalar) we ş.m. barada gidýär. Daşary
aragatnaşyklaryň hemişelik daşary ýurt edaralary özleriniň işiniň
häsiýeti, ýerine ýetirýän borçlary boýunça diplomatik edaralardyr.
Olar syýasy häsiýete eýedirler, syýasy wezipeleri ýerine ýetirýärler
we diplomatik wekilhanalaryň ähli hukuklaryndan peýdalanýarlar.
Konsullyklaryň halkara-hukuk ýagdaýy diplomatik wekil
hanalaryň halkara-hukuk statusyna ýakyndyr, ýöne oňa doly meňzeş
däldir. Başga sözler bilen aýdylanda, konsullyklar bolýan ýurdun
da has çäklendirilen artykmaç hukuklardan we immunitetlerden
peýdalanýarlar, olar diplomatik wekilhanalar hasap edilmeýärler.
Amaly diplomatik işde hemişelik däl wekilhanalary ýollamak
zerurlygy ýüze çykýar. Şu jähtden daşary aragatnaşyklaryň wagtlaýyn
daşary ýurt edaralary – bular halkara guramalarynyň mejlislerine,
halkara maslahatlara gatnaşmak, gepleşikler geçirmek üçin daşary
ýurtlara gidýän döwletleriň wekilleridir we wekiliýetleridir, ýörite
missiýalardyr.
Daşary aragatnaşyklaryň bu edaralary hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda döwletiň daşary syýasatynyň bähbitleri üçin döwlet ta
rapyndan kesgitlenilen diplomatik häsiýetli borçlary we wezipel
eri ýerine ýetirýärler. Olar halkara hukugynyň umumy kadalaryna
hem-de olary ugradýan we kabul edýän döwletleriň ikitaraplaýyn
ylalaşyklaryna laýyklykda bolýan ýurtlarynda artykmaç hukuklardan
we immunitetlerden peýdalanýarlar.
Diplomatik edaralardan başga-da, daşary ýurtlarda döwletleriň
käbir ministrlikleriniň (döwlet kompaniýalarynyň) wekilleri bolup
biler. Mysal üçin, «Türkmenhowaýollary» döwlet milli gullugynyň
daşary ýurtlarda wekilleri bolup biler. Ençeme ýurtlarda döwletleriň
metbugat we elektron habar beriş serişdeleriniň korrespondent no
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katlary hereket edýärler. Mundan hem başga, daşary ýurtlarda dürli
tehniki we ýöriteleşdirilen, pudak sergilerinde wekilhanalar bolup
biler. Şeýle wekilhanalar hemişelik ýa-da wagtlaýyn bolup bilerler.
Ýöne olaryň ählisi diplomatik edaralar däldirler. Şol wekilhanalaryň
agzalarynda diplomatik pasportlar ýokdur we olar daşary ýurtlara
umumy raýat ýa-da gulluk pasportlary bilen gidýärler. Käbir aýratyn
ýagdaýlarda şeýle wekilhanalaryň ýolbaşçylaryna diplomatik pasport
berlip bilner. Ýöne bu örän seýrek bolýan zatdyr.
Şunlukda, özleriniň borçlary boýunça daşary aragatnaşyklaryň
daşary ýurt döwlet edaralarynyň içinde daşary aragatnaşyklaryň
diplomatik we diplomatik däl edaralary bardyr.
Soraglar:
1. Daşary aragatnaşyklaryň daşary ýurt diplomatik edaralary näçe topara
bölünýärler?
2. Daşary aragatnaşyklaryň hemişelik daşary ýurt edaralarynyň haýsy görnüş
lerini bilýärsiňiz?
3. Ilçihananyň we konsullygyň halkara-hukuk statuslarynda aratapawut
barmy?
4. Daşary aragatnaşyklaryň wagtlaýyn daşary ýurt diplomatik edaralary
haýsylar?
5. Daşary aragatnaşyklaryň diplomatik däl daşary ýurt edaralary we olaryň
görnüşleri barada näme bilýärsiňiz?

§3. Ýörite missiýalar
1969-njy ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy öz
mejlisinde ýörite missiýalar barada köptaraplaýyn Wena konwen
siýasyny kabul etdi. Konwensiýa 1985-nji ýylyň 21-nji iýunynda
güýjüne girdi. Şol konwensiýa laýyklykda:
Ýörite missiýa – munuň özi bir döwlet tarapyndan başga bir
döwlete soňky döwletiň razylygy bilen belli meselelere seretmek
ýa-da şol döwletde belli wezipäni ýerine ýetirmek üçin ýollanýan
wekilçilik we wagtlaýyn häsiýeti bolan missiýadyr. Umuman,
ýörite missiýalar syýasy häsiýetli gepleşikleri geçirmek üçin ula
nylýar.
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Ýörite missiýanyň borçlary, wezipeleri missiýany kabul edýän
we ony ugradýan döwletiň özara ylalaşygy esasynda kesgitlenilýär.
Hemişelik diplomatik edara bilen deňeşdirilende ýörite missiýalaryň
işi has çäkli häsiýete eýedir, sebäbi ol özüni ýollan döwlete umumy
wekilçiligi amala aşyrmaýar.
Ýörite missiýalaryň ygtyýarlyklary döwlet, hökümet baştutany,
daşary işler ministri tarapyndan kesgitlenilýär. Ýörite missiýa döwlet
ýa-da hökümet baştutany ýolbaşçylyk edip biler. Bu ýagdaýda mis
siýa iň ýokary derejede amala aşyrylýar we ol ýörite ygtyýarlyklary
talap etmeýär.
Ýörite missiýalaryň alşylmagynyň adatça döwletleriň arasyn
da amala aşyrylmagy; olaryň borçlarynyň çäklendirilen, wagtlaýyn
häsiýete eýe, maksada ugrukdyrylan ugrunyň bolmagy; missiýalaryň
anyk wezipeleri çözmek üçin döredilmegi; olaryň gysga wagtyň
dowamynda hereket etmekleri; olaryň öňünde goýlan wezipeleriň
çözülmeginiň adatça missiýanyň işiniň tamamlanmagyny aňlatmagy;
şol döwre çenli diplomatik statusy bolmadyk syýasy işgärleriň,
görnükli alymlaryň, deputatlaryň, goşun serkerdeleriniň missiýa ýol
başçylyk edip we onuň düzümine goşulyp bilmekleri; ýörite missiýa
uly wekiliýetiň wekilçilik edip bilmegi, ony ýeke adamyň hem (ýörite
wekil, aýratyn tabşyryklar boýunça ilçi) amala aşyryp bilmegi –
bularyň hemmesi ýörite missiýalary tapawutlandyrýan alamatlardyr.
Ýörite missiýanyň hukuk statusy diplomatik wekilhananyň statusy
bilen köp derejede meňzeşdir. Ýöne ýokarda ady tutulyp geçilen kon
wensiýa laýyklykda, ýörite missiýalar döwletleriň arasynda diploma
tik we konsullyk gatnaşyklaryň bardygyna ýa-da ýokdugyna seret
mezden, ugradylyp we kabul edilip bilner. Şeýle hem diplomatik
gatnaşyklaryň kesilmegi şol wagt amala aşyrylýan ýörite missiýanyň
işiniň şobada bes edilmegini aňlatmaýar.
Daşary ýurt döwletleriniň çäginde missiýalaryň ýolbaşçylary we
olaryň agzalary 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasy tarapyndan göz
öňünde tutulan ýeňilliklerden we goşmaça hukuklardan peýdalanýar
lar.
Ýörite missiýanyň ýolbaşçysy hökmünde syýasy işgär (döwlet
baştutany, hökümet ýolbaşçysy, ministr, parlamentiň (mejlisiň) depu
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taty ýa-da diplomatik wezipesi bolmadyk başga bir wekil bellenip bil
ner. Bolýan ýurdunda, şeýle hem başga döwletde akkreditlenen diplo
matik wekil öz ýurdunyň adyndan öz bolýan ýurdunda ýa-da başga
döwletde ýörite missiýany amala aşyryp biler.
Hemişelik däl wekilleriň sanawyna şeýle hem aýratyn ýörite
tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin ýollanylýan diplomatlar – aýratyn
tabşyryklar boýunça ilçiler (ATI) hem girýärler. Bu barada hem
gysgaça durup geçeliň. Ozaly bilen, ATI düşünjesiniň hat-da däp bo
lan ilçihana diplomatiýasyndan hem öň dörändigini nygtap geçeliň.
Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçi instituty ikinji jahan urşundan soň
ösüp başlady. Ýöne 40-njy ýyllarda bu tejribäniň göwrümi çäkli boldy,
sebäbi ondan şol döwürde diňe ABŞ we başga käbir uly döwletler
peýdalandylar.
Mysal üçin, amerikan diplomaty, döwlet işgäri we ABŞ-nyň
Prezidenti F.D.Ruzweltiň ýakyn kömekçisi, 1938-nji ýylda ABŞ-nyň
söwda ministri wezipesine bellenen Garri Gopkins 1941-nji ýylda
Ruzweltiň şahsy wekili hökmünde Londona ugradylýar. Faşistik
Germaniýanyň SSSR-iň üstüne çozmagy bilen ol Moskwa gelýär we
Ruzweltiň adyndan sowet döwletiniň ýolbaşçylary bilen gepleşikler
geçirýär. Şol gepleşikleriň dowamynda SSSR-e amerikan kömeginiň
meseleleri, harby materiallary ýollamaklygyň usullary we ýollary,
lend-liza barada amerikan kanunynyň hereketiniň SSSR-e ýaýrama
gy ýaly meseleler ylalaşyldy. 1941-nji ýylyň oktýabrynda Sowet
Soýuzyna amerikan harby enjamlarynyň ugradylmagy barada degişli
ylalaşyga gol çekildi.
Ruzweltiň ýogalmagy bilen onuň işini dowam etdiren ABŞ-nyň
33-nji Prezidenti Garri Trumen öz şahsy wekili edip amerikan syýasy
işgäri we diplomaty A.Garrimany belledi. Şol wagta çenli Garriman
senagat we maliýe işleri boýunça Ruzweltiň geňeşçisi, 1941-nji ýylda
bolsa prezidentiň lend-liza baradaky kanunyny durmuşa geçirmek
boýunça prezidentiň Angliýadaky ýörite wekili bolupdy.
G. Trumen aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiniň işine ýene bir
diplomaty we harby işgäri – general J. Marşally hem çekdi. 1947-nji
ýylda J. Marşall döwlet sekretary hökmünde «Ýewropany dikeltmek
we ösdürmek meýilnamasyny» öňe sürdi. Bu meýilnama «Marşallyň
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meýilnamasy» adyny aldy. «Marşallyň meýilnamasy» boýunça
Ýewropanyň 16 döwletine dört ýylyň dowamynda 17 milliard dollar
möçberinde kömek berilmelidi. Ýewropanyň 16 döwletiniň wekilleri
1948-nji ýylyň aprelinde amerikan kömegini almak barada ylalaşyga
gol çekdiler.
Şu aýdylanlardan mälim bolşy ýaly, ABŞ-nyň prezidentleri
möhüm we köp halatlarda kyn tabşyryklary ýerine ýetirtmek üçin
aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiler wezipelerine ýurtda bar bo
lan görnükli işgärleri çekipdirler. Şeýle hem olaryň öňünde goýlan
wezipeler diplomatik wekilhanalaryň wezipeleri bilen deňeşdirilende,
çäkli häsiýete eýe bolupdyr, olar aýdyň maksady yzarlapdyrlar.
XX asyryň ikinji ýarymyndan başlap hemişelik ilçihanalar we
ilçiler bilen birlikde döwlet ýolbaşçysynyň, ýa-da premýer-ministriň,
soňky onýyllyklarda bolsa daşary işler ministriniň hem adyn
dan gepleşikler geçirmek üçin ATI has işjeň peýdalanylyp başlady.
Mysal üçin, öň SSSR-iň DIM-inde ATI topary 1970-nji ýylda
döredildi. Şol döwürde SSSR-i gyzyklandyran meseleler boýunça
ýurduň garaýyşlaryny, şeýle hem şol meseleleriň çözgüdine ol ýada başga döwletiň täsir edip bilmeginiň mümkindigini beýan etmek
maksady bilen aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiler BMG-niň Baş
Assambleýasynyň mejlislerine ýygy-ýygydan ugradyldy.
80-nji ýyllarda aýratyn tabşyryklar boýunça ilçileri käbir halkara
meseleler boýunça ýurduň ýolbaşçysynyň haty bilen daşary ýurtlara
ýollamak tejribesi ulanyldy. ATI-iň alyp baran gepleşikleri haýsy
hem bolsa bir şertnama ýa-da ylalaşyk baglaşmak wezipesini maksat
edinmedi: olar käbir meseleler boýunça ýurduň ýolbaşçysyny düýpli
habardar etmeklige, mümkin boldugyça garaýyşlary ylalaşmaklyga,
käbir meseleleriň çözgüdini taýýarlamaklyga we ikitaraplaýyn
gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmeklige gönükdirildi. SSSR-iň
ýörite wekillerini kabul eden ýurtlar ATI-re uly üns berdiler: adatça,
olar bilen gepleşikleri döwletiň birinji wezipeli adamlary, daşary işler
ministrleri alyp bardylar.
Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçileriň instituty Russiýa Fede
rasiýasynda hem giň gerim aldy. 1999-njy ýylda Russiýanyň DIMniň ATI toparynda 20-ä golaý diplomat işledi. Şol topar Garaşsyz
Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlary bilen, owgan meselesiniň çözül
6. Sargyt № 1175
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megine ýardam etmek, Hazar deňzi we başga meseleler boýunça
alnyp barylýan gepleşikleriň rus wekiliýetleriniň ýolbaşçylaryndan
ybarat boldy. Olaryň wezipesine degişli döwletler bilen şertnamalary
we ylalaşyklary işläp taýýarlamak hem girdi.
BMG-de aýratyn tabşyryklar boýunça ilçileriň uly bolmadyk
topary (iki wezipe) 80-nji ýyllaryň aýagynda öňüni alyş diplomatiýasy
çägindäki işi işjeňleşdirmek maksady bilen döredildi. Şol wezipeleriň
birini, ýagny BMG-niň Baş sekretarynyň ýanynda aýratyn tabşyryklar
boýunça Ilçiniň borçlaryny 1992-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap
syýasy meseleler boýunça BMG-niň Baş sekretariatynyň orunbasary
Raýmond Sommerins alyp barýardy. Şonuň üçin hem Sommerinsiň
borçlaryna Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde, şol sanda Merkezi
Aziýany hem goşmak bilen syýasy ýagdaýy yzarlamak, şeýle hem
ýakynlaşýan dawaly ýagdaýlary parahatçylykly ýollar bilen çözmek
boýunça Baş sekretara degişli teklipleri taýýarlamak ýaly wezipeler
girýärdi.
«Diplomatik gulluk hakynda» 2000-nji ýylyň 19-njy dekabrynda
kabul edilen Türkmenistanyň kanunynyň 8-nji maddasyna laýyklyk
da «halkara gatnaşyklar çäginde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýörite
tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýanynda aýratyn tabşyryklar boýunça Ilçi diplomatik wezipesi
döredilýär» – diýlip aýdylýar.
Şunlukda, aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiniň saparlary Adat
dan daşary we Doly ygtyýarly Ilçiniň roluny peseltmän, eýsem olar
ilçihananyň işine ýardam edýärler. Umuman, ýörite missiýalar we
aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiler diplomatiýanyň durmuşynda,
döwletleriň arasynda aragatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň ösmegin
de barha uly rol oýnaýarlar.
Soraglar:
1. Ýörite missiýa hakyndaky Wena konwensiýasy haçan we haýsy gurama
tarapyndan kabul edildi?
2. Ýörite missiýanyň borçlary, wezipeleri nämeden ybarat?
3. Ýörite missiýalaryň häsiýetli alamatlary nämeden ybarat?
4. Ýörite missiýanyň hukuk statusy diplomatik wekilhananyň hukuk statusy
bilen doly meňzeşmi?
5. Ýörite missiýa kim ýolbaşçylyk edýär?
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6. Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçi instituty haçan döredi we oňa nähili
işgärler çekilýär?
7. Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiniň instituty haýsy ýurtlarda we hökü
metara guramalarda giň gerim aldy?
8. Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň ulgamynda ýörite tabşyryklary
ýerine ýetirmek üçin Aýratyn tabşyryklar boýunça Ilçi diplomatik wezi
pesi barmy?

IV bap
DÖWLETI DOLANDYRMAGYŇ guralynyň
MÖHÜM HALKASY
§1. Daşary işler ministrligi
Döwleti dolandyrmak ulgamynda, daşary aragatnaşyklaryň döw
let edaralarynyň arasynda daşary işler edarasyna uly rol degişlidir. Hut
şonuň üçin hem şu bapda DIM-iň ornuna, onuň wezipelerine, onuň
merkezi diwanynyň düzümine, operatiw-diplomatik bölümleriniň işi
niň görnüşlerine aýratynlykda seredilip geçeliň.
Dünýäniň ýurtlarynyň aglaba köpüsinde daşary işler edarasy
«Daşary işler ministrligi» diýlip atlandyrylýar. Ýöne bu edaranyň ady
başgaça-da tutulýar. Mysal üçin, ABŞ-da ol Döwlet departamenti at
landyrylyp, oňa döwlet sekretary ýolbaşçylyk edýär. Angliýada daşary
işler edarasyna Forin ofis, Fransiýada – Daşary aragatnaşyklar minis
trligi, Şweýsariýada – Syýasy departament diýilýär. Ýöne daşary işler
edarasynyň adynyň birmeňzeş tutulmaýandygyna seretmezden, onuň
borçlary we wezipeleri umuman üýtgewsiz galýar.
Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, halkara gatnaşyklarynda
daşary syýasy wezipeleri çözmek üçin tejribeli döwlet diwany Gün
batarda we Gündogarda diňe XVIII-XIX asyrlarda peýda bolup
başlapdyr. Mysal üçin, Russiýada halkara aragatnaşyklar meselesi
bilen meşgul bolan «Posolskiý prikaz» atly edara XVI asyrda döredi
lipdir. Soňra ol daşary işleriň aýratyn Kollegiýasyna öwrülipdir. Rus
siýada Daşary işler ministrligi 1802-nji ýylda döredilipdir.
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ABŞ-da ýurduň garaşsyzlygynyň yglan edilmegi bilen (1776)
gizlin hatlar boýunça Komitet döredilipdir. Şol komitet hem geljekki
daşary işler ministrliginiň nusgasy bolupdyr. 1789-njy ýylda ýurduň
täze konstitusiýasyna laýyklykda Döwlet departamenti döredilip, bu
edara ABŞ-nyň daşary syýasatyny alyp baryp başlapdyr.
Şunlukda, daşary aragatnaşyklaryň edaralary ýuwaş-ýuwaşdan
döwlet diwanynda öz ornuny eýeläp başlapdyr. Häzirki wagtda olar
ähli ýurtlaryň döwlet dolanyşyk ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolup
durýarlar.
Umumy kesgitleme boýunça:
Daşary işler ministrligi – munuň özi döwlet dolandyrylyşynyň
merkezleşdirilen diwanydyr we ol döwletiň diplomatik işini gö
nüden-göni we gündelik amala aşyrýar, döwletiň daşary ara
gatnaşyklaryny guraýar we utgaşdyrýar. Ministrligiň işiniň esasy
mazmuny halkara gatnaşyklaryň çäginde öz döwletiniň hukuk
laryny we bähbitlerini goramakdan ybarat bolup durýar.
Daşary işler ministrligi merkezi diwandan, daşary ýurtlardaky
diplomatik wekilhanalardan we konsullyk edaralardan durýar. Ol
hökümete we döwlete gündelik wekilçilik edýär:
– ýurduň merkezinde, şol ýurtda akkreditlenen, ýa-da ýurda ol
ýa-da başga bir sebäp bilen gelýän ilçiler, diplomatik işgärler, daşary
ýurt döwletleriň wekilleri bilen özüniň gatnaşyklarynda ministrlik
protokol çäreleri geçirýär, daşary ýurt habarçylary bilen iş alyp barýar,
daşary syýasy meseleler boýunça resmi materiallary çap edýär;
– daşary ýurtlarda daşary ýurt döwletleri, halkara hökümeta
ra guramalary bilen diplomatik we konsullyk gatnaşyklary amala
aşyrmak bilen, öz ýurdunyň diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk
edaralarynyň we halkara guramalaryň ýanyndaky wekilhanalarynyň
işine ýolbaşçylyk edýär.
Ministrlik şeýle hem öz ýurdunyň adyndan beýleki döwletler
bilen gepleşikler alyp barýar, halkara maslahatlara gatnaşýar, halka
ra şertnamalary we ylalaşyklary baglaşýar, şol şertnamalaryň we
ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär. Şeýle hem minis
84

trlik döwlet we hökümet wekiliýetleriniň saparlaryny, iň ýokary dere
jedäki saparlary taýýarlaýar we iş ýüzünde amala aşyrýar.
Halkara ýagdaýyny, beýleki döwletleriň içerki we daşary syýasa
tyny, halkara guramalary we hereketleri öwrenmek, üns bererlikli ähli
halkara wakalary barada öz wagtynda hökümete habar bermek we öz
döwletiniň bähbitleri üçin zerur bolan ädimleri ätmek, döwletleriň
arasynda hyzmatdaşlyk babatda degişli teklipler bermek, bu çäkde
kabul edilen kararlary durmuşa geçirmek hem DIM-iň möhüm gün
delik wezipesi bolup durýar.
Ministrlik şeýle hem daşary syýasy işgärleri taýýarlamak işini
alyp barýar, daşary syýasat baradaky arhiw materiallarynyň işle
nilmegine we daşary syýasat meseleleri boýunça resmi resminama
laryň çap edilmegine ýolbaşçylyk edýär. Ençeme ýurtlarda daşary
işler ministrlikleri öz işinde daşary syýasatyň we beýleki döwletler
bilen aragatnaşyklaryň meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýan ähli pu
dak edaralary bilen özara hereketi amala aşyrýarlar we şol edaralara
olaryň üstüne hökümet tarapyndan ýüklenen wezipeleriň amala aşy
rylmagyna ýardam edýärler.
Daşary syýasatyň köptaraplaýyn wezipelerine we DIM-iň mer
kezi diwanynyň işiniň häsiýetine laýyklykda bu diwanyň düzümi dö
redilýär we ol şu aşakdaky esasy böleklerden ybarat bolýar:
1) Ministrligiň ýolbaşçylygy – ministr, ministriň orunbasarlary,
geňeş agzalary, aýratyn tabşyryklar boýunça ilçiler, ministriň ýanyn
daky geňeşçiler, baş (ýerine ýetiriji) sekretariat ýa-da kanselýariýa;
2) Operatiw-diplomatik bölümler (müdirlikler, departamentler,
bölümler). Bu bölümler öz işiniň häsiýeti boýunça öz gezeginde
adatça şu aşakdaky bölümlere bölünýärler:
a) operatiw-territorial ýa-da sebitleýin müdirlikler (departa
mentler, bölümler). Olar ýurtlaryň belli topary bilen daşary aragat
naşyklaryň meselelerini alyp barýarlar. Ýurtlaryň toparlary adatça
sebitleýin alamatlar boýunça düzülýär. Mysal üçin, Ýewropa ýurtlary
bölümi, Aziýa–Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bölümi we ş.m.;
b) daşary syýasy çäreleri meýilleşdirmek, umumy halkara we
ählumumy meseleler, halkara guramalary, halkara ykdysady gurama
lar, ýaragsyzlanmak, sebitleýin hyzmatdaşlyk, medeni aragatnaşyklar
we ş.m. meseleler bilen meşgul bolýan funksional müdirlikler. Funk
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sional bölümlere Habarlar ýa-da Habarlar we metbugat müdirligi,
Halkara-hukuk, Konsullyk, Taryhy-dokumental (taryhy-diplomatik)
we ençeme başga müdirlikler degişlidir. Taryhy-dokumental müdir
lik dürli taryhy-diplomatik meseleler boýunça synlary taýýarlaýar we
özüniň garamagynda bolan arhiwleri ylmy taýdan işleýär. Bu müdir
lik adatça ministrligiň düzüminde döredilýän Merkezi ylmy kitaphana
bilen ýakyndan arabaglanyşykly bolup durýar. Operatiw-funksional
gulluklara onuň üstüne döwlet protokolyny amala aşyrmak wezipesi
ýüklenen Protokol bölümi (müdirlik) hem girýär.
3. Diplomatik çapar, ýapyk aragatnaşyklary we başga şuňa
meňzeş işleri alyp barýan müdirlikler, bölümler. Olar ministrligiň,
ilçihanalaryň we missiýalaryň operatiw işinde möhüm rol oýnaýarlar.
4. DIM-iň tutuş merkezi we daşary ýurt diwanyna hyzmat edýän
administratiw-hojalyk müdirligi we onuň dürli gulluklary.
DIM-iň işinde esasy orny eýeleýän käbir bölümleriň, şeýle hem
ministrligiň we operatiw-territorial müdirlikleriň ýolbaşçylyk işiniň
görnüşleriniň üstünde has dolurak durup geçeliň.
Ministrligiň düzümi we onuň ýolbaşçylyk işiniň görnüşi şundan
ybarat bolup durýar:
1. Daşary işler ministri ministrligiň işine gönüden-göni jogap ber
ýär. Sözüň giň manysynda bu edaranyň ýolbaşçy diwanyna ministriň
orunbasarlary, müdirlikleriň ýolbaşçylary, ministriň geňeşçileri, aýra
tyn tabşyryklar boýunça ilçiler we başga ençeme wezipeli adamlar
girýärler. DIM-e ýolbaşçylyga onuň düzümine ministr, onuň orun
basarlary, käbir müdirlikleriň başlyklary girýän geňeş (eger ol edaranyň gurluşy tarapyndan göz öňünde tutulan bolsa) işjeň gatnaşýar.
Adatça, geňeşiň maslahat beriji wezipeleri bolýar. Ministrligiň ýol
başçy diwany adatça baş (ýerine ýetiriji) sekretarіat ýa-da kanselýa
rіýa tarapyndan hyzmat edilýär.
2. Ministrligiň ýolbaşçylygy ministrligiň işiniň umumy ugruny
amala aşyrýar, umumy we belli halkara meselelere seredýär, olaryň
görkezmelerine laýyklykda hereket etmek bilen, ýokary, döwlet
edaralary üçin meseleleriň çözgüdini taýýarlaýar. Ministriň orunba
sarlary operatiw-territorial (sebitleýin), funksional müdirlikleriň,
administratiw-hojalyk we ministrligiň beýleki gulluklarynyň işine
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ýolbaşçylyk edýärler. Şeýle hem olaryň wezipesine daşary ýurtlar
daky degişli ilçihanalaryň we missiýalaryň işine ýolbaşçylyk etmek
hem girýär.
3. Ýokarda görkezilen wezipelerden hem başga, ministrligiň
ýolbaşçylygy ýurtda akkreditlenen döwletleriň ilçileri bilen günde
lik aragatnaşyk saklaýar, dürli diplomatiki kabul edişliklere we resmi
çärelere gatnaşýar, beýleki döwletleriň wekilleri bilen gepleşikler
alyp barýar we ş. m. Daşary ýurtlaryň ilçilerini, wekillerini we iş
ler ynanylanlary kabul etmek DIM-iň ýolbaşçylygynyň işiniň esli
bölegini tutýar. Diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary ministrlige
ýygy-ýygydan barýarlar we ministr, onuň orunbasarlary we degişli
müdirlikleriň başlyklary bilen söhbetdeş bolýarlar.
Merkezi diwanda belli ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösüşine syny
operatiw-territorial müdirlikler alyp barýarlar. Olaryň ýerine ýetirýän
gündelik işiniň göwrümi we görnüşleri şulardan ybaratdyr:
1) Olar ministrligiň ýolbaşçylygyny dünýäde bolup geçýän we
üns bermäge mynasyp bolan wakalar barada öz wagtynda habardar
edýärler; ýurtlar bilen gatnaşyklar, şeýle hem belli halkara mesele
si boýunça teklipleri işläp taýýarlaýarlar. Munuň üçin ýolbaşçylyk
we müdirligiň işgärleri gyzyklanma bildirilýän ýurtlar baradaky öz
döwletleriniň şol ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryndan gelen,
beýleki çeşmelerden alnan habarlary yzygiderli ulgama salýarlar we
seljerýärler. Goşmaça maglumat almak üçin müdirlik öz işini DIM-iň
beýleki diplomatiki bölümleri bilen utgaşdyrýar;
2) Territorial bölümler daşary ýurt ilçihanalary we missiýalary
bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýarlar, daşary ýurt ilçihanalarynyň
ilçilerini we beýleki işgärlerini kabul edýärler, diplomatik kabul
edişliklere barýarlar. Operatiw diplomatik müdirligiň gündelik işine
daşary ýurt ilçihanalarynyň ýüzlenmelerine jogap taýýarlamak, nota
lary ýa-da beýleki diplomatik resminamalary taýýarlamak hem girýär;
3) Operatiw diplomatik bölümler degişli ýurtlardaky öz ýurdu
nyň diplomatik wekilhanalaryna gündelik ýolbaşçylygy alyp barýar
lar, ilçihanalaryň we missiýalaryň işini utgaşdyrýarlar we gönükdir
ýärler;
87

4) Operatiw-territorial müdirlikler öz aralarynda işjeň özara hyz
matdaşlygy alyp barýarlar. Şeýle hyzmatdaşlyk funksional müdir
likler bilen hem alnyp barylýar;
5) Operatiw-territorial müdirlikleriň borçlaryna DIM, şeýle hem
beýleki pudak edaralary üçin habarlary, maglumatlary taýýarlamak
hem girýär;
6) Degişli ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösüşiniň meselesiniň tutuş
toplumyny çuňňur işlemek bilen, müdirlikler öz işiniň belli meýil
namasyny taýýarlaýarlar. Ol özüne şol ýurtlardaky ýagdaýy obýek
tiw öwrenmeklige, şol ýurtlardan we başga çeşmelerden jemleýji
maglumatlary almaga ýardam edýän çäreleri goşýar. Alnan delilleriň
esasynda müdirlik belli döwletler babatda özüňi alyp barmagyň belli
ugruny işläp düzýär we şol ugur soňra amala aşyrylýar.
Ministrligiň ýolbaşçylygynyň we DIM-iň merkezi diwanynyň
operatiw-diplomatik bölümleriniň işiniň esasy görnüşleri şulardan
ybaratdyr.
Soraglar:
1. Dünýäniň ýurtlarynda daşary işler edarasy nähili atlandyrylýar?
2. Daşary işler edarasynyň döremeginiň taryhy barada näme bilýärsiňiz?
3. DIM-iň işiniň mazmuny nämeden ybarat?
4. DIM-iň merkezi diwanynyň gurluşy haýsy esasy böleklerden durýar?
5. Ministrligiň ýolbaşçylygynyň işi nämeden ybarat?
6. Her bir operatiw-diplomatik bölümiň işiniň aýratynlyklary nämeden ybarat?

§2. Bitarap Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi
Özbaşdaklyk garaşsyz ýaşamaklygy, öz başyňy özüň çarap
bilmekligi, ähli zady öz güýjüň bilen etmekligi, umuman, dolulygy
talap edýär. Özbaşdaklykda hiç hili ýarymçyllyk bolup bilmeýär. Bu
döwletiň özbaşdaklygy babatda hem şeýledir. Döwlet ähli zatda-da
özbaşdak bolmaly. Özbaşdak döwletiň pulam, bankam, telegrafam,
poçtasam, goşunam, howa flotam, syýasatçysam, umuman, ähli zady
özüniňki bolmaly. Bu zatlaryň hemmesi tutuş enjam-gural bolup
durýar.
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Türkmenistan 70 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda SSSRiň düzüminde ýaşady we şol döwürde ol käbir döwlet gurallaryny
edindi. Ýöne Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolmagy bilen
şol enjamlar indi özbaşdak döwlet gurmak üçin ýeterlik bolmady. Eger
käbir enjamlar düýpli kämilleşdirilmeli bolan bolsa, onda gurallaryň
aglaba köpüsi täzeden döredilmeli boldy. Şeýle zerurlyk, ilkinji no
batda, ýurduň diplomatik gullugy babatynda hem şeýle boldy.
Garaşsyz Türkmenistanyň täze daşary syýasy edarasynyň döre
dilmegi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wagtlaýyn
düzgünnamasy, şeýle hem onuň täze guramaçylyk-işgär gurluşy
tassyklanyldy. Bu meseleler Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji
ýylyň 3-nji martyndaky 633 belgili «Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň meseleleri» atly Karary, «Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň meseleleri we Türkmenistanyň Prezidentiniň 1993-nji
ýylyň 30-njy iýunyndaky 633 belgili Karary ýaly ençeme ilkinji res
minamalarda öz beýanyny tapdy.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň daşary syýasy edarasy
nyň işini, onuň guramaçylyk düzümini kämilleşdirmek boýunça
iş dowam etdi. 1994-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň
Prezidentiniň 1728 belgili Karary bilen Türkmenistanyň Daşary
işler ministrligi barada Düzgünnama tassyklanyldy. Bu resminama
ministrligiň esasy wezipelerini we borçlaryny, onuň guramaçylyk
gurluşyny kesgitledi. Şondan birnäçe gün öň, has takygy, 1994-nji
ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 1689 belgili
Karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň merkezi
diwanynyň gurluşy tassyklanyldy.
1994-nji ýylyn 28-nji martynda kabul edilen Türkmenistanyň
DIM-i baradaky Düzgünnama laýyklykda Türkmenistanyň DIM-i işi
Türkmenistanyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmäge gönükdirilen
döwlet dolandyrylyşynyň merkezi edarasydyr. Türkmenistanyň DIMniň işine Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylyk edýär.
Başda hem bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň DIM-iniň ulga
myna ministrligiň merkezi diwany, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda
ky diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary, Türkmenistanyň
halkara (döwletara, hökümetara) guramalaryň ýanyndaky wekil
hanalary, Türkmenistanyň DIM-iniň welaýatlardaky, etraplardaky
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we şäherlerdäki konsullyk bölümleri we punktlary, Türkmenistanyň
DIM-iniň garamagynda ministrligiň kadaly hereket etmegini üpjün
etmek üçin döredilen edaralar we guramalar girýär.
Türkmenistanyň DIM-iniň 1994-nji ýylyň 28-nji martynda kabul
edilen Düzgünnamasyna laýyklykda, ministrligiň esasy wezipeleri:
– Türkmenistany halkara hukugynyň dolyhukukly subýekti hök
münde tassyklatmak maksady bilen daşary syýasaty yzygiderli dur
muşa geçirmekden;
–Türkmenistanyň dünýä bileleşiginde pozisiýalaryny berkitmek
maksady bilen amatly halkara şertleri döretmek boýunça çäreleri
geçirmekden;
– Türkmenistanyň milli we döwlet bähbitlerini işläp taýýarla
makdan we yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça çäreleri üpjün et
mekden;
– Türkmenistany dünýä bileleşiginde garaşsyz, demokratik, hu
kuk we dünýewi döwlet hökmünde tassyklatmakdan;
– halkara hukugynyň kadalarynyň we ýörelgeleriniň esasynda
Türkmenistanyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryny
pugtalandyrmakdan we ösdürmekden ybarat boldy.
Öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda Türkmenistanyň
DIM-i:
– Türkmenistanyň daşary syýasatyny emele getirmek we ony
durmuşa geçirmek, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalary
baglaşmak, ýerine ýetirmek we ýatyrmak boýunça teklipleri işläp
düzdi we olary Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň garamagyna berdi;
– Türkmenistanyň halkara şertnamalary we ylalaşyklar boýunça
öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala
aşyrdy;
– Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen şertnamalarynyň,
ylalaşyklarynyň we beýleki halkara-hukuk resminamalarynyň tasla
malaryny işläp düzdi;
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– Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen baglaşylan halkara
şertnamalaryna we ylalaşyklaryna laýyklykda hereket edýän kanun
çylyga üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada teklipler berdi;
– Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhana
laryny we konsullyk edaralaryny guramaklygy we onuň işini, Türk
menistanyň halkara guramalaryň işine gatnaşmagyny üpjün etdi;
– Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanala
rynyň we konsullyk edaralarynyň işine guramaçylyk-usulyýet ýol
başçylygy amala aşyrdy;
– daşary döwletleriň Türkmenistanda akkreditlenen diplomatik
we beýleki wekilhanalary, şeýle hem Türkmenistanda diplomatik
wekilhanalary bolmadyk döwletleriň doly ygtyýarly edaralary bilen
aragatnaşyklary amala aşyrdy;
– Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt wekilhanalarynyň im
munitetleriniň we olaryň işgärleriniň artykmaç hukuklarynyň berjaý
edilmegine gözegçiligi üpjün etdi;
– beýleki döwlet edaralary we guramalary bilen birlikde daşary
ýurt döwletleriniň diplomatik we beýleki edaralary üçin kadaly iş
şertleriniň döredilmegine ýardam etdi;
– Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik we konsullyk
wekilhanalaryndan gelip gowşan habarlary toplady we olary hem
metaraplaýyn seljerdi, onuň esasynda operatiw we uzak möhletli
daşary syýasy işi amala aşyrdy, onuň netijelerini çaklady;
– daşary syýasy iş bilen bagly bolan meselelerde ministrlikleriň,
pudak edaralaryň, edaralaryň işini utgaşdyrdy we guramaçylyk-usu
lyýet ýolbaşçylygy amala aşyrdy;
– halkara şertnamalary, ylalaşyklary we başga resminamala
ry taýýarlamakda, şeýle hem daşary syýasy häsiýetli ýygyndylary,
maglumat kitapçalaryny we beýleki materiallary taýýarlamakda
Türkmenistanyň ministrliklerine, pudak edaralaryna, guramalara we
edaralara ýardam etdi;
– Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň
daşary aragatnaşyklarynyň ösmegine we olaryň daşary ýurtlardaky
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hyzmatdaşlary bilen aragatnaşyklary amala aşyrmakda olara ýardam etdi;
– halkara gatnaşyklaryň dürli meseleleri boýunça döwletleriň
pozisiýalary barada habarlar taýýarlamaklygy amala aşyrýar,
Türkmenistanyň milli bähbitleriniň üpjün edilmegine gönükdirilen
çäreler boýunça teklipler taýýarlady;
– daşary syýasy aksiýalary we başlangyçlary amala aşyrmak we
olary informasiýa we wagyz-düşündiriş taýdan üpjün etmek boýun
ça Türkmenistanyň hökümetine teklipler taýýarlamak bilen meşgul
boldy we ş. m.
Düzgünnama tarapyndan göz öňünde tutulan borçlaryndan başgada, Türkmenistanyň DIM-i Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
kesgitlenilen başga wezipeleri hem ýerine ýetirdi.
2000-nji ýylyň 19-njy dekabrynda diplomatik gulluk hakynda
Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Bu kanun şeýle hem Türk
menistanyň diplomatik gullugynyň, şol sanda we ozaly bilen onuň
daşary işler edarasynyň wezipelerini we borçlaryny kesgitledi. Husu
san-da, Kanunyň 4-nji maddasyna laýyklykda diplomatik gullugynyň
üstüne:
1) Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny we Türkmenistanyň
Prezidentiniň halkara tekliplerini durmuşa geçirmek;
2) Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny, howpsuzlygyny, ýurt
bitewiligini, onuň beýleki döwletler bilen we halkara giňişliginde
özara gatnaşyklarynda syýasy, söwda-ykdysady we özge bähbitlerini
goramagy diplomatik serişdeler we usullar arkaly üpjün etmek;
3) Türkmenistanyň bitaraplygyny berkitmek, ählumumy we se
bit meselelerini çözmekde halkara bileleşiginiň agzasy hökmünde
onuň roluny ýokarlandyrmaga ýardam etmek;
4) Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny ös
dürmek boýunça teklipleri işläp düzmek we Türkmenistanyň Prezi
dentiniň garamagyna hödürlemek;
5) Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň we edara
görnüşli taraplarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak;
6) daşary döwletler we halkara guramalary bilen Türkmenista
nyň diplomatik we konsullyk gatnaşyklaryny amala aşyrmak;
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7) dünýädäki syýasy we ykdysady ýagdaýy, halkara gatnaşyk
larynyň ösüş meýillerini, daşary döwletleriň daşary we içeri syýasa
tyny, halkara guramalarynyň işini seljermek;
8) daşary we içeri syýasaty amala aşyrmak üçin zerur maglumat
lar bilen Türkmenistanyň döwlet edaralaryny üpjün etmek;
9) Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunçylygyna laýyk
lykda beýleki wezipeleri amala aşyrmak ýaly wezipeler ýüklenildi.
Kanunyň 5-nji maddasyna laýyklykda bolsa Türkmenistanyň
diplomatik gullugyna:
1) daşary döwletler we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň
gatnaşyklarynda wekilçilik etmek;
2) daşary döwletler we halkara guramalary bilen gepleşikleri
geçirmegi we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna gol çekmegini
guramak;
3) halkara şertnamalaryny baglaşmak, tassyklamak, ýerine ýe
tirmek, hereketini togtatmak we mälim etmek hakynda teklipleri
taýýarlamak, şeýle hem şolara goşulmak hakynda we Türkmenista
nyň Prezidentiniň garamagyna girizilmek üçin degişli teklipleri
taýýarlamak;
4) daşary döwletler we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň
gatnaşyklarynyň meseleleri boýunça teklipleri Türkmenistanyň Pre
zidentine bellenilen tertipde hödürlemek;
5) Birleşen Milletler Guramasynyň, beýleki halkara gurama
larynyň ýygnaklarynyň, maslahatlarynyň, giň wekilçilikli ýygnak
larynyň işine Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpjün etmek;
6) Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň ýerine ýetirilişine
synlamagy we gözegçiligi amala aşyrmak;
7) beýleki ýurtlaryň daşary syýasat edaralary, daşary döwletleriň
diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary bilen hemişelik
aragatnaşyklary saklamak;
8) daşary döwletler we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň
söwda-ykdysady we maliýe taýdan aragatnaşyklaryny, ylmy-tehniki,
medeni taýdan we gaýry ugurlardaky hyzmatdaşlyk işini ösdürmek
we giňeltmek boýunça çäreleri işläp düzmäge gatnaşmak;
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9) halkara gatnaşyklaryny hukuk taýdan üpjün etmek babatyn
da milli kanunçylygy kämilleşdirmek, ony Türkmenistanyň halkara
borçnamalaryna laýyk getirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;
10) ýokary, hökümet we parlament derejelerinde döwletara hyz
matdaşlyk işini protokol taýdan üpjün etmek;
11) diplomatik we konsullyk artykmaçlyklarynyň we aýratyn
hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak;
12) halkara-hukuk kadalary we Türkmenistanyň kanunçylygy
tarapyndan düzgünleşdirilen konsullyk borçlaryny Türkmenistanyň
çäginde we daşary ýurtlarda amala aşyrmak;
13) Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny bellige almagyň,
hasaba almagyň we saklamagyň bitewi döwlet ulgamynyň hereket
etmegini üpjün etmek;
14) Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt diplomatik we konsul
lyk wekilhanalarynyň işlemegine ýardam etmek;
15) Türkmenistanyň daşary we içeri syýasaty, ýurduň durmuş-ykdysady, medeni we ruhy durmuşy hakyndaky habaryň daşary ýurt
larda ýaýradylmagyna ýardam etmek;
16) Türkmenistanyň diplomatik gullugyny kadrlar bilen üpjün
etmegiň meselelerini çözmek, diplomatik gullugynyň kadrlaryny
taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we hünärini ýokarlandyrmagy
guramak;
17) öz ygtyýarlyklarynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň
döwlet edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri bilen özara hereket etmek;
18) halkara ýagdaýy we Türkmenistanyň daşary syýasaty barada
döwlet edaralaryny, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini habarly
etmek;
19) Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan beýleki
borçlary amala aşyrmak ýaly borçlar ýüklenildi.
2008-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň
Karary bilen Türkmenistanyň DIM-iniň täze Düzgünnamasy kabul
edildi. Bu resminamada Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasy
nyň işlenip düzülmegi we onuň üstünlikli amala aşyrylmagy jähtin
den ministrligiň wezipeleri kesgitlenildi.
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Indi Türkmenistanyň Prezidentiniň 1994-nji ýylyň 10-njy mar
tynda kabul eden 1689 belgili kararyna laýyklykda Türkmenistanyň
DIM-niň gurluşyna seredip geçeliň. Şol gurluş Sekretariatdan, Pro
tokol bölümden, Halkara-hukuk bölüminden, Halkara guramalar we
GDA bölüminden, Daşary syýasy habarlar bölüminden, Ýewropa
ýurtlarynyň bölüminden, Demirgazyk, Günorta Amerika ýurtlarynyň
bölüminden, Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň bölüminden;
Ýakyn Gündogar we Afrika ýurtlarynyň bölüminden; Orta Gündo
gar ýurtlarynyň bölüminden; Konsullyk gullugynyň müdirliginden;
işgärler bilen işlemek boýunça bölümden, Dolandyryş müdirliginden;
Pul-maliýe müdirliginden ybarat boldy.
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Prezidentiniň bu ugurda kabul
eden kararlaryna, şol sanda 2012-nji ýylyň 16-njy martynda gol çeken
12177 belgili Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň DIM-iniň, şeýle
hem onuň merkezi edarasynyň gurluşy esli kämilleşdi, işgärler, ýörite
iş we referentlik, halkara sport hyzmatdaşlygy ýaly täze bölümler
peýda boldy.
Ministrlige Türkmenistanyň Daşary işler ministri baştutanlyk
edýär. Ministr Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenýär we
wezipesinden boşadylýar. Ministr Türkmenistanyň DIM-iniň üstüne
ýüklenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegi we onuň borçlarynyň amala
aşyrylmagy üçin şahsy jogapkärçilik çekýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Türkmenistanyň
Prezidenti tarapyndan wezipelere bellenilýän we wezipelerinden
boşadylýan orunbasarlary, şol sanda bir birinji orunbasary bardyr.
Türkmenistanyň Daşary işler ministri ministrligiň merkezi diwa
nynyň we onuň garamagyndaky edaralaryň we guramalaryň işini
guraýar; orunbasarlarynyň arasynda olaryň borçlaryny paýlaýar,
olaryň işini utgaşdyrýar we gönükdirýär; ministriň orunbasarlarynyň,
ministrligiň merkezi diwanynyň düzüm bölümleriniň we bölüm
çeleriniň ýolbaşçylarynyň işiň tabşyrylan ugry üçin jogapkärçiliginiň
derejesini kesgitleýär; ministrligiň merkezi diwanynyň düzüm bö
lümleriniň düzgünnamalaryny, şeýle hem ministrligiň merkezi diwa
nynyň işgärler birligini tassyklaýar.
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Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýok wagtynda onuň
borçlaryny ministriň birinji orunbasary ýerine ýetirýär.
1994-nji ýylyň 10-njy martynda «Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň meseleleri» atly Türkmenistanyň Prezidenti tarapyn
dan kabul edilen Karara laýyklykda, bölümler, müdirlikler we beýleki
düzüm bölümleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň düzüm
birligi boldy. Bu birlikleriň her haýsynyň işi onda onuň esasy wezipe
leri we borçlary kesgitlenýän şol birlik baradaky degişli düzgünnama
arkaly tertibe salynýar.
Türkmenistanyň DIM-iniň düzüm birlikleri territorial we funk
sional bölümlere bölünýärler. Territorial bölümler – bular olaryň
üstüne dünýäniň ol ýa-da beýleki sebitinde ýerleşýän daşary ýurt
döwletleri, şeýle hem şol ýerde ýerleşýän sebitleýin guramalar bilen
Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça
amaly iş ýüklenen bölümlerdir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Da
şary işler ministrliginde Ýewropa ýurtlary boýunça bölüm, Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bölümi, Orta Gündogar ýurtlarynyň
bölümi, Ýakyn Gündogar we Afrika ýurtlarynyň bölümi ýaly territo
rial bölümler bardyr.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň funksional bölüm
lerine aýry-aýry ýurtlar ýa-da sebitler bilen däl-de, eýsem mesele
ler bilen meşgul bolýan bölümler degişlidir. Geliň, olaryň aýratyn
möhümleriniň käbirlerine gysgaça seredip geçeliň.
Ministrligiň Şertnama-hukuk bölümi halkara şahsy, halkara je
magat we halkara ykdysady hukugyň tutuş meselelerine jogap ber
ýär. Ol şeýle hem dürli şertnamalara, konwensiýalara we ylalaşyklara
Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpjün edýär, gol çekilmäge taýýar
lanylýan halkara resminamalar boýunça ýuridiki netijeler ýa-da syn
taýýarlaýar we ş.m. Bu örän jogapkärçilikli iş şu bölümde işleýän
ýurist-halkaraçylardan örän ýokary tejribäni, olaryň halkara, daşary
ýurt we türkmen kanunçylygynyň ähli inçeliklerinden gowy baş
çykarmaklygy talap edýär.
Häzirki zaman dünýäsinde täsirli daşary syýasaty we diplo
matiýany alyp barmagyň möhüm şerti köpçülikleýin habar beriş
serişdeleri we jemgyýetçilik pikiri bilen hemişe we hysyrdyly işiň
alnyp barylmagydyr. Türkmenistanyň DIM-inde bu iş Halkara
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habarlar müdirligi tarapyndan alnyp barylýar. Bu müdirlik halkara
habarlar giňişligindäki prosesleri yzygiderli yzarlaýar we seljerýär,
ol türkmen we daşary ýurt metbugaty bilen işleýär. HHM döwlet
saparlarynyň habar taýdan üpjün edilmegini amala aşyrýar, ol ýa-da
beýleki mesele boýunça Türkmenistanyň resmi pozisiýasy barada ha
bar ýaýradýar, ministrligiň adyndan habar-düşündiriş işini we başga
işleri alyp barýar. HHM-iň işgärleri şeýle hem Bitarap Türkmenistan
we onuň daşary syýasaty barada daşary ýurtlaryň KHBS-de çap edil
ýän materiallary toplamak we olary seljermek, habarlar syýasatynyň
dürli meseleleri boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplo
matik wekilhanalaryny habarly etmek bilen meşgul bolýarlar.
Türkmenistanda döwlet protokoly Türkmenistanyň Prezidentiniň
edarasynyň degişli düzüm birligi we Türkmenistanyň DIM-i tara
pyndan amala aşyrylýar. Şonuň üçin hem ministrligiň Diplomatik
protokol bölümi halkara protokolyň, şeýle hem daşary ýurt sapar
laryny guramaklygyň, Türkmenistanda ýokary wezipeli daşary ýurt
wekiliýetleri kabul etmekligiň tutuş toplumy bilen meşgul bolýar.
Şu ýerde DPB-niň diňe bir Türkmenistanyň DIM-niň ugry bilen
gelýän wekiliýetleriň protokol üpjünçiligini amala aşyrman, eýsem
Türkmenistanyň Prezidentiniň çagyrmagy boýunça biziň ýurdumyza
resmi sapar bilen gelýän daşary ýurt döwletleriniň iň ýokary derejeli
ýolbaşçylarynyň kabul edişligini guraýandygyny hem belläp geçmek
gerek. DPB şeýle hem daşary ýurt ilçileriniň Türkmenistana gelmek
lerini we olaryň öz ynanç hatlaryny Türkmenistanyň Prezidentine
ýa-da Mejlisiň baştutanyna gowşurmaklaryny guraýar, daşary ýurt
diplomatik korpusyň işe gelýän wekilleriniň Türkmenistanda hasaba
alynmagyny alyp barýar, daşary ýurt diplomatlary bilen baglylyk
da ýüze çykýan meseleleriň çözülmegine jogap berýär, diplomatik
korpusyň duaýeni we bu korpusyň agzalary bilen aragatnaşyk sak
laýar.
Ministrligiň Konsullyk gullugy bölümi konsullyk gullugynyň
meseleleriniň uly toplumy bilen meşgul bolýar. Bu bölüm dünýäniň
dürli sebitleriniň ýurtlary bilen konsullyk hyzmatdaşlygynyň mese
lelerini alyp barýar, ol şeýle hem degişli döwletlerde ýerleşýän
Türkmenistanyň konsullyk edaralarynyň işine ýolbaşçylyk edýär.
Mundan hem başga, bu bölümiň işgärleri resminamalary soramak
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we olary kanunlaşdyrmak, wiza, diplomatik we gulluk pasportlary
taýýarlamak ýaly başga-da ençeme meseleler bilen meşgul bolýarlar.
Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýa, ozaly bilen bol
sa, Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamynyň çäklerinde gatnaş
magynyň meseleleriniň tutuş toplumy bilen Halkara guramalary
bölümi meşgul bolýar. Bu bölüm Türkmenistanyň wekiliýetiniň
BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerine gatnaşmagynyň mese
lelerini we gaýry meseleleri alyp barýar. Halkara guramalary bölü
minde işleýän diplomatlar Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işine
gatnaşmagyny üpjün edýärler, azyk, senagat ösüş, halkara gumanitar
kömek bermek, tebigaty we saglygy goramak boýunça hyzmatdaşlyk
ýaly çäklerde köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga jogap berýärler. Olar
şeýle hem Öňüni alyş diplomatiýasynyň, ýaragsyzlanmagyň we
BMG-niň ulgamyny özgertmegiň meseleleri we başga ençeme mese
leler bilen meşgul bolýarlar.
Türkmenistanyň DIM-iniň işiniň barha işjeňleşmeginiň, soňky
wagtlarda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işiniň täze ugur
larynyň peýda bolmagynyň netijesinde gelejekde Daşary syýasaty
meýilleşdirmek; Howpsuzlyk we ýaragsyzlanmak; Türkmenistanyň
BMG-niň bilim, ylym we medeniýet boýunça Komissiýasynyň
meselelerini hem özünde jemleýän gumanitar hyzmatdaşlyk; Ylmy-tehniki aragatnaşyklaryň meselelerini hem öz içine alýan ykdysady
hyzmatdaşlyk; Taryhy-dokumental ýaly Türkmenistanyň döwlet
bähbitleriniň has doly üpjün edilmegine oňaýly täsir edip biljek bö
lümleriň döredilmegini hem aradan aýryp bolmaz.
Türkmenistanyň DIM-i öz işini gönüden-göni, şeýle hem Türk
menistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we
konsullyk edaralarynyň, halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik
wekilhanalarynyň üsti bilen amala aşyrýar. Şeýle hem Türkmenistanyň
DIM-i öz üstüne ýüklenen borçlary we wezipeleri durmuşa geçirende
Türkmenistanyň Prezidentiniň diwanynyň we Türkmenistanyň Mi
nistrler Kabinetiniň degişli gurluşlary bilen özara ylalaşykda hereket
edýär. Ministrlik şeýle hem özüne degişli meseleleri Türkmenistanyň
ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde ýa-da şol meseleleri
olar bilen ylalaşmak arkaly çözýär.
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Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň täze edara binasy

2011-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler
ministrligi paýtagtyň Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşen, döwrebap
tehniki serişdeler bilen üpjün edilen täze bina göçüp bardy.
Bu binanyň birinji gatynyň çep ganatynda ähli zerur enjamlar
bilen üpjün edilen mejlisler zaly ýerleşýär. Ol halkara derejesindä
ki maslahatlary, syýasy gepleşikleri, duşuşyklary geçirmek, umu
man, syýasy ähmiýetli çäreleriň ýokary derejede guralmagy üçin
niýetlenipdir.
Şeýle hem 14 gatly bu belent bina özüniň üýtgeşik binagärlik
we inžener-tehniki çözgütleri bilen tapawutlanýar. Mysal üçin, Ýer
şarynyň gurluşy iň täze tehnologiýalary ulanmak bilen, köp gyraňly
bezeg serişdelerinden hem-de ýokary derejede pugta metal gurnaw
laryndan ýerine ýetirilipdir.
Bu ägirt uly Globusyň içinde birnäçe hatarlaryň ýerleşmegi
binagärleriň özboluşly çözgüdi bolup, munuň özi, hususanda, bina
nyň 12-nji we 13-nji gatlarydyr. Şol ýerde metbugat üçin otaglar, şol
sanda 100 orun üçin niýetlenilen otag ýerleşýär. 11-nji gatda synlaýyş
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eýwany bolup, şol ýerden türkmen paýtagtynyň ajaýyp keşbi açylýar.
Belent binaly toplumda 200 orunlyk mejlisler zaly, iş otaglarynyň
118-si, gepleşikler geçirmek üçin zallar ýerleşýär.
Umuman, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň täze bi
nasy ýurdumyzyň daşary syýasy edarasynyň işgärlerine Bitarap
Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa
geçirmek üçin zerur bolan ähli degişli şertleri döretdi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň meselelerine seret
mek bilen, onuň garamagynda käbir edaralaryň bardygyny we mi
nistrligiň olaryň işini guraýandygyny hem nygtap geçmek gerek. Şu
jähtden, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 20-nji mar
tynda gol çeken Permany bilen döredilen Türkmenistanyň DIM-iniň
Halkara gatnaşyklary instituty hem şeýle edaralardan biridir. Şol Per
mana laýyklykda Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary
instituty Türkmenistanyň diplomatik gullugy üçin işgärleri hünär taý
dan taýýarlamagyň we kämilleşdirmegiň bitewi ulgamyny döretmek,
daşary syýasat we halkara gatnaşyklary babatda işleýän döwlet eda
ralaryny ýokary hünärli hünärmenler bilen üpjün etmek, şeýle hem
halkara gatnaşyklarynyň we häzirki zaman dünýäsiniň ösüşiniň düýp
li meseleleri boýunça ylmy-barlag işini alyp barmak maksady bilen
döredildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 18-nji aprelindä
ki Kararyna laýyklykda institutyň gurluş düzümi tassyklandy. Şoňa
laýyklykda institutda 6 sany kafedra, şol sanda: Halkara gatnaşyklary
kafedrasy, Halkara hukugy kafedrasy, Halkara ykdysady gatnaşyklary
kafedrasy, Halkara žurnalistikasy kafedrasy, Dünýä dilleri kafedra
sy, Gumanitar we tebigy ylymlar kafedrasy döredildi. 2011-2012-nji
okuw ýylynda institutda jemi 262 talyp okady.
Geljekki diplomatlaryň, ykdysatçylaryň, hukukçylaryň we
halkara žurnalistleriň halkara syýasaty, işewürlik, hukuk, maglu
matlar ulgamlarynda geljekde netijeli işläp bilmekleri üçin türkmen
diplomatiýasynyň milli mekdebi talyplara çuňňur bilim bermek, olar
da syýasy we hukuk medeniýetini ornaşdyrmak, olaryň gözýetiminiň
giňelmegine ýardam etmek bilen öz işiniň hakyky ussatlaryny taýýar
lamak ugrunda uly tagallalar edýär.
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Ýokary hünärli diplomatik işgärleri taýýarlamak boýunça iş insti
tutyň okuw prosesiniň hemişe kämilleşdirilip durulmagyny, şol san
da, ozaly bilen, professor-mugallymlaryň diplomatik we pedagogiki
ussatlyklarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini talap edýär. Hut şeýle
gündelik döredijilikli iş talyplara özleriniň saýlap alan kärleri boýunça
başarnyklaryny we zehinlerini doly açmaklaryna ýardam edýär.
Geljekki diplomatlary taýýarlamagyň has hem ýokary täsirlili
giniň üpjün edilmeginde okatmaklygyň derejesini ýokarlandyrmak,
bäsleşige ukyply okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny,
ylmyň we diplomatik tejribäniň häzirki zaman talaplaryna laýyk
gelýän okuw kitaplarynyň, okuw gollanmalarynyň taýýarlanmagy
uly rol oýnaýar, sebäbi olar talyplaryň saýlap alan hünärleri boýunça
zerur bolan nazary bilimleri almaklaryny üpjün edýär. Şol bir wagtyň
özünde talyplaryň ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde, beýleki
ministrliklerinde we pudak edaralarynda geçýän önümçilik tejribesi
olaryň institutda alan nazary bilimlerini amaly işiň endikleri bilen
berkleşdirmäge kömek edýär.
Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary instituty (HGI)
diňe bir pedagogiki edara bolman, eýsem ol halkara gatnaşyklary we
daşary syýasat bilen bagly meseleleri nazary taýdan işläp taýýarlama
gy amala aşyrmaklyga gönükdirilen ylmy edaradyr. Türkmenistanyň
Prezidentiniň: «Diplomatik sungat kuwwatly ylmy binýada daýanma
lydyr» – diýip aýtmagy daşary syýasatda ösüşiň barha diplomatiýa
nyň we ylmyň arkalaşygyna garaşly bolýandygyny aňladýar. Bu
bolsa biziň döwletimiziň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň
ylmy esaslarynyň pugtalandyrylmagyny barha möhüm häsiýete eýe
edýär. Şonuň üçin hem institutda Türkmenistanyň daşary syýasatynyň
we halkara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleriniň ylmy taýdan işjeň
işlenilmegi, ozaly bilen bolsa, milli Liderimiziň täze daşary syýasy
başlangyçlarynyň çuňňur öwrenilmegi, talyplarda seljeriş we ylmy-barlag işiniň endiklerini terbiýelemeklige aýratyn ünsüň berilmegi
we munuň üçin işiň dürli görnüşlerinden peýdalanylmagy, şeýle
hem biziň ýokary okuw mekdebimiziň innowasion ýörelgeleriň, şol
sanda öňüni alyş diplomatiýasy ulgamyndaky ideýalaryň merkezine
öwrülmegi üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagy ýokarda görkezilen
wezipäniň üstünlikli çözülmegine barha köp derejede ýardam eder.
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Diplomatik tejribe özüniň tebigaty boýunça daşary ýurt döwlet
leri we halkara guramalary bilen işjeň özara hyzmatdaşlygy göz
öňünde tutýar. Şonuň üçin geljekki diplomatlary taýýarlamakda (diňe
bir olary däl) hem öňdebaryjy tejribäniň özara peýdalanylmagynyň
zerur bolup durýandygy aýdyňdyr. «Türkmen alymlarynyň we mu
gallymlarynyň öz daşary ýurtly kärdeşleri bilen netijeli gatnaşyklary
saklamagy we tejribe alyşmaklary üçin giň mümkinçilikleri döretme
li» – diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň 2009-njy ýylyň 12-nji iýunyndaky giňişleýin
mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.
Şonuň üçin hem, öz ýurdumyzyň, şeýle hem daşary ýurtlaryň
ýokary okuw jaýlary bilen giň we dürli aragatnaşyklary hem-de hyz
matdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek ýurdumyzyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary institutynyň wezipelerinden biri bolup durýar
we olaryň gidişinde okuw prosesine okatmagyň iň täze usullaryny
ornaşdyrmak, okuw maksatnamalarynyň düzülişi, talyplaryň tejri
besiniň guralyşy ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. Daşary
ýurt döwletleriniň Aşgabatda akkreditlenen ilçihanalary, BMG-niň
agentlikleri, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi, Türkmenistandaky
Ýewropa Öýi we başgalar bilen peýdaly aragatnaşyklar has-da ösýär.
Elbetde, HGI-niň iň ysnyşykly, gündelik aragatnaşyklary
ýurdumyzyň DIM-iniň ýolbaşçylygy bilen alnyp barylýar. Minis
trligiň ýolbaşçylarynyň we onuň beýleki wekilleriniň institutyň
mugallymlarynyň we talyplarynyň öňünde çykyş etmekleri, soňku
laryň ministrligiň ugrundan DIM-de, şeýle hem institutda geçirilýän
syýasy çärelere barha giňişleýin çekilmekleri indi däbe öwrülýär.
Ministrligiň ýolbaşçylygynyň instituta gündelik ünsi oňa XXI asyryň
ýokary hünärli türkmen diplomatlaryny taýýarlamakda täze sepgitlere
çykmaga mümkinçilik berýär.
2011-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda – bilimler we talyp ýaşlar
gününde Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary insti
tuty täze jaý toýuny toýlady. Galkynyş meýdançasynyň gündogar
çüňkünde ýerleşen bu binalar toplumyna institutyň baş binasy, okuw
binasy, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýy hem-de sport toplumy girýär.
Toplumyň umumy meýdany 31 müň 532 inedördül metrden ybaratdyr.
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Institutiň baş binasy 3 gatdan ybarat bolup, ol rektoratdan hem-de
birbada 250 talyba bilim bermäge niýetlenen okuw otaglaryndan yba
ratdyr. Binanyň aşaky gatynda arhiw, lukmançylyk otagy, inžener-tehniki gulluklaryň otagy, köpeldiji merkez ýerleşýär. 1-nji gatda
Galkynyş otagy, türkmen diplomatiýasynyň taryhy muzeýi, işgärler
bölümi, talyplar bölümi, institutyň jemgyýetçilik guramalarynyň iş
otaglary ýerleşendir. Bu gatda 500 adama niýetlenen uly mejlisler
zaly, 100 adamlyk protokol otagy hem-de 200 adamlyk kiçi mejlisler
zaly ýerleşýär.
Binanyň 2-nji we 3-nji gatlarynda Halkara gatnaşyklary we dip
lomatiýa hem-de Halkara hukugy hünärleriniň talyplaryna niýetlenen
lingafon, sinhron terjime, internet, interaktiw we beýleki ýöriteleş
dirilen okuw otaglary, şeýle hem kafedralar, mugallymlar otaglary
ýerleşendir. Lingafon we sinhron terjime okuw otaglary kompýuter,
audio we interaktiw okuwlaryny geçirmek üçin niýetlenen enjamlar
bilen üpjün edilendir. Lingafon we sinhron terjime otaglaryndaky gu
ralýan sapaklaryň esasy maksady talyplaryň diňläp düşünmeklige,
sözleýiş we dürs ýazuw ukyplaryny kämilleşdirmäge gönükdirilendir.
Geljekki diplomatlaryň hünär aýratynlyklaryny nazarda tutup, olara
halkara derejesindäki geçiriljek gepleşiklerde, maslahatlarda zerur
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bolan söz baýlygyny artdyrmak we terjimäniň inçe tilsimlerini öwret
mek üçin bu otaglarda zerur bolan ähli şertler göz öňünde tutulyp
dyr. Baş binanyň günbatar tarapynda ýerleşen, umumy meýdany 9
müňden gowrak inedördül metre barabar bolan okuw binasy Halkara
ykdysady gatnaşyklary we Halkara žurnalistikasy hünärleriniň talyp
lary üçin niýetlenendir. Umumy meýdany 4 müň 278 inedördül metr
bolan, 248 talyba niýetlenen umumy ýaşaýyş jaýynda talyplaryň
ýaşamagy we dynç almagy üçin ähli zerur şertler döredilendir. Okuw
binasyna ýanaşyk gurlan häzirki zaman sport toplumynda 300 adama
niýetlenen ýapyk sport zaly, 30 adama niýetlenen türgenleşik zaly,
tennis zaly, küşt otaglary bar.
Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary institutynyň
täze binalar toplumy Aşgabadyň binagärlik keşbine özboluşly görk
berýär. Şol bir wagtyň özünde hem ol türkmen diplomatiýasynyň
milli mekdebiniň kemala gelýändiginiň we berkeýändiginiň ýene bir
aýdyň subutnamasy bolup durýar.
2010-njy ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-iniň ul
gamynda ýene-de bir taryhy waka bolup geçdi – şol gün Türkmenista
nyň Prezidenti DIM-iniň «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplo
matiýasy» atly ýylda dört gezek neşir edilýän žurnaly döretmek
hakynda taryhy Karara gol çekdi. Türkmenistanyň hemişelik Bitarap
lyga esaslanýan daşary syýasatynyň we halkara hyzmatdaşlygynyň
baş ugurlarynyň iş ýüzünde üstünlikli amala aşyrylyşyny aýdyň açyp
görkezmek, ýurdumyzda bolup geçýän halkara ähmiýetli wakalara
döwürleýin syn bermek hem-de olary milli we dünýä okyjylar köp
çüligine ýetirmek, şeýle hem türkmen diplomatiýasynyň parahatçy
lyk söýüjilikli ýörelgelerini, häzirki zamanyň sebit we giň halkara
meselelerini ylmy-tejribe taýdan beýan etmek täze neşiriň esasy
wezipeleri bolup durýar. Munuň özi ýurdumyzyň diplomatik kor
pusy üçin şatlykly habar boldy. Çünki şeýle ylmy neşiriň döredilmegi
milli diplomatik mekdebiň kemala gelýän döwründe hakykatdan hem
taryhy wakadyr. Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary we
talyplary üçin toplanan tejribäni öwrenmekde we möhüm meselelere
düşünmekde ynamdar ýol gorkeziji bolup hyzmat edip başlan agzalan
daşary syýasy žurnalyň ähmiýeti has-da uludyr.
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Türkmenistanyň DIM-i hemişe kämilleşýär. Şu jähtden, biziň
ýokarda seredip geçen onuň düzüm gurluşynyň hem wagtyň geçmegi
bilen döwrüň talaplaryna laýyklykda tükenikli bolmazlygy mümkin
dir. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň daşary
syýasy strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde
ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň gurluşynda bolup geçýän oňaýly
özgerişler munuň aýdyň mysalydyr.
Soraglar:
1. Bitarap Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň döredilmegi bilen haýsy
ilkinji resminamalar kabul edildi?
2. Türkmenistanyň DIM-iniň wezipeleri we borçlary nämelerden ybarat?
3. Türkmenistanyň DIM-iniň merkezi diwanynyň gurluşynyň esasy bölekleri
haýsylar?
4. Türkmenistanyň DIM-iniň ulgamy haýsy edaralardan durýar?
5. Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary instituty haçan döredildi?
6. «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň birinji sany
haçan çap edildi we ol haýsy möhüm halkara meselelerine bagyşlandy?

V bap
DIPLOMATIK WEKILHANA
§1. Diplomatik wekilhanalaryň döremeginiň
we ösmeginiň taryhy
Beýleki ýurtlar bilen diplomatik gatnaşyklary amaly taý
dan durmuşa geçirmek we halkara guramalarynyň işine gatnaşmak
maksady bilen döwletler diplomatik wekilhanalary döredýärler.
Muňa ýokarda jikme-jik seredilip geçilişi ýaly, olaryň käbirleriniň
hemişelik häsiýeti bolsa, onda beýlekileriniň wagtlaýyn häsiýeti bar
dyr we olaryň işi haýsy hem bolsa bir ýörite tabşyrygy ýerine ýetir
mäge gönükdirilendir.
Şu jähtden biz ozaly bilen «diplomatik wekilhana» düşünjesine
kesgitleme bereliň. Şunlukda:
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Diplomatik wekilhana – munuň özi diplomatik wekil tara
pyndan baştutanlyk edilýän daşary aragatnaşyklaryň daşary
ýurt döwlet edarasydyr. Başga sözler bilen aýdylanda, diplomatik
wekilhana – munuň özi wekilhananyň görnüşine baglylykda ilçi,
wekil, işler ynanylan ýa-da wagtlaýyn işler ynanylan tarapyndan
ýolbaşçylyk edilýän daşary aragatnaşyklaryň aýratyn daşary
ýurt döwlet edarasydyr.
Kitabyň birinji we ikinji baplaryndan biz diplomatik wekilhana
nyň köne institutdygyny bilýäris. Baryp gadym döwürlerde Gresiýada,
Rimde, Gündogar döwletleriniň ençemesinde başga ýurtlara ilçileri
ýollamak giňden ulanylypdyr. Ýöne olar, adatça, çäkli wezipeleri ýe
rine ýetiripdirler: ilçilere döwletiň baştutanyna öz hökümdarlarynyň
hatlaryny gowşurmak, ylalaşyk ýa-da şertnama baglaşmak mümkin
çiliklerini aýdyňlaşdyrmak ýaly tabşyryklar berlipdir. Ilçiniň wezipe
si hormatly, şahsyýeti bolsa eldegrilmesiz hasap edilipdir.
Diplomatik wekilhanalar ýuwaş-ýuwaşdan hemişelik institutyň
häsiýetine eýe bolup başlapdyrlar. Ýewropada şeýle wekilhanalar
baryp XV asyrda peýda bolupdyr, XVII we XVIII asyrlarda bolsa olar
eýýäm adaty hadysa öwrülipdir.
Şunlukda, diplomatlaryň işini tertibe salýan we olaryň statusyny
kesgitleýän kadalaryň zerurlygy ýüze çykypdyr. Şeýle kadalaryň bol
mazlygy kähalatlarda oňaýsyz netijelere getiripdir. Mysal üçin, dip
lomatlaryň köplenç aýratynlyga, özlerine bolan aýratyn gatnaşyga ym
tylýandyklary sebäpli, olaryň arasynda jedeller ýüze çykypdyr we olar
kähalatlarda hatda duellerde çözülipdir. Şeýle dawalaryň biri 1661-nji
ýylda Londonda ispan we fransuz ilçileriniň hyzmatkärleriniň arasyn
da Şwesiýanyň ilçisiniň kabul edişligi wagtynda ýüze çykypdyr – ol
hakyky ýakalaşyk bilen tamamlanypdyr, onuň pidalary bolsa ençeme
fransuzlar, ispaniýalylar, şeýle hem iňlisleriň özleri bolupdyr.
Diplomatik wekilleriň işini tertibe salmagyň meseleleri 18141815-nji ýyllaryň Wena kongresinde ara alnyp maslahatlaşylýar. Bu
kongres napoleonçylyk imperiýasynyň dargamagyndan soň ýeňiji
döwletler tarapyndan çagyrylypdyr. Kongres «Diplomatik agentler
babatda «Düzgünnama» kabul edipdir («1815-nji ýylyň Wena regla
menti»). Şol resminama laýyklykda diplomatik wekiller klaslara:
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ilçilere we legatlara, ýagny Rim papasynyň diplomatik wekille
rine (nunsilere), wekillere we işler ynanylanlara bölünýärler. Diňe
ilçilere we nunsilere monarhlar – döwletleriň ýalňyz hökümdarlary
bilen gönüden-göni aragatnaşyk etmeklige hukuk berlipdir. Soňra,
1818-nji ýylyň Aahen kongresinde kabul edilen protokola laýyk
lykda goşmaça ministr-rezident klasy girizilipdir. Şol klas wekilleriň
we işler ynanylanlaryň arasyndaky orta klasy düzüpdir we ol döwlet
baştutanynyň ýanynda akkreditlenmeli edilipdir. Ýöne wagtyň
geçmegi bilen şol titul ulanyşdan galypdyr.
Ilkibaşda döwletleriň çäkli sany diplomatik wekilhanala
ry alşypdyrlar. Ýöne soňky birnäçe onýyllyklaryň içinde onlarça
döwletleriň özbaşdak ösüş ýoluna çykmagy we dünýäniň syýasy
kartasynda ýüzlerçe döwletleriň peýda bolmagy bilen dünýäde
diplomatik wekilhanalaryň sany hem artdy. Munuň özi köp derejede
döwletleriň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny ter
tibe salar ýaly täze, has giň halkara ylalaşygynyň işlenip düzülmegi
niň zerurlygyny öňünden kesgitledi. Şeýle ylalaşyk 1961-nji ýylyň
18-nji aprelinde kabul edilen diplomatik gatnaşyklar hakyndaky
Wena konwensiýasy boldy.
Diplomatik wekilhananyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýän 1961nji ýylyň Wena konwensiýasy şeýle hem diplomatik wekilhanalaryň
ýolbaşçylarynyň 3 klasyny kesgitledi. Olaryň birinjisi ilçileriň we
nunsileriň (Watikanyň wekilleri) klasy bolmak bilen, olar döwlet
baştutanlarynyň ýanynda akkreditlenýärler. Konwensiýa şu klasa deň
derejeli beýleki wekilhanalaryň baştutanlaryny hem degişli edýär.
Diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň 2-nji klasy wekilleriň
we internunsileriň klasy bolup, olar hem döwlet baştutanlarynyň
ýanynda akkreditlenýärler. Klaslaryň üçünjisi, daşary işler ministriniň
ýanynda akkreditlenýän işler ynanylanlaryň klasydyr we olar diplo
matik wekilhanalaryň baştutanlarynyň bolýan ýurdunda wagtlaýyn
bolmazlygy sebäpli olary çalyşýan wekilhanalaryň baş işgärleri, ýag
ny wagtlaýyn işler ynanylanlar bilen garyşdyrylmaly däldir.
Şeýle hem birinji klasly diplomatik wekil bolan Ilçi tarapyndan
baştutanlyk edilýän diplomatik wekilhana ilçihana atlandyrylýar;
ikinji klasly diplomatik wekil ýa-da hemişelik işler ynanylan tara
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pyndan baştutanlyk edilýän diplomatik wekilhana bolsa missiýa at
landyrylýar. Diplomatik wekilhananyň şu iki görnüşine, ýokarda hem
bellenip geçilişi ýaly, nunsi we internunsi tarapyndan ýolbaşçylyk
edilýän papanyň wekilhanalary, ýagny nunsiaturalar we internunsia
turalar laýyk gelýärler.
Şu ýerde ýene-de bir zat aýratyn göz öňünde tutulmalydyr: ol
hem diplomatik wekilhanalaryň baştutanlarynyň üç klasynyň bolma
gyna seretmezden, 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklyk
da olaryň ol ýa-da başga klasa degişlidigi esasynda wekilhanalaryň
baştutanlarynyň arasynda hiç hili tapawudyň goýulmaly däldigidir.
Diňe baýry diplomat bilen bagly tapawutlar we mundan gelip çykýan
diplomatik etiketiň meseleleri kadadan çykmadyr. Bu düzgün ähli
döwletleriň territoriýasynyň göwrümine, syýasy agramyna ýa-da yk
dysady kuwwatyna seretmezden, olaryň özbaşdak deňhukuklylykdan
peýdalanýandyklary bilen baglydyr we şunlukda, olaryň diploma
tik wekilhanalarynyň baştutanlary hem öz aralarynda deňdirler.
Başga sözler bilen aýdylanda, diplomatik wekilhananyň ol ýa-da
başga klasy bolan diplomatyň ýolbaşçylygynda döredilmeginiň özi
hiç bir halatda döwletiň özüniň möhümliginiň subutnamasy däl-de,
diňe döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşiniň derejesiniň we
işjeňliginiň görkezijisi bolup biljekdigidir.
Ilçihanalardan we missiýalardan başga-da döwletiň wekilhanala
ry hökmünde konsullyklar hem bardyr. Konsullyk gullugynyň mese
leleriniň özi uly bir özbaşdak temadyr we şunlukda, onuň esaslaryna
düýpli seretmeklik bu kitabyň wezipesine girmeýär. Şonuň üçin hem
konsullyk gullugy barada gysgaça şu aşakdakylary nygtap geçeliň.
Konsullyklar bolýan ýurtlarynda diplomatik wekilhanalar bilen
deňeşdirilende has çäklendirilen hukuklardan we goşmaça hukuk
lardan peýdalanýarlar. Olar döwlete esasan hem söwda we emläk-hukuk çäginde döwletiň we onuň raýatlarynyň bähbitlerini goramak
meselelerinde wekilçilik edýärler. Konsullyklar oňa wekilçilik edýän
ýurdunyň, şeýle hem konsullygyň ýurdy bilen söwda-ykdysady, me
deni we başga gatnaşyklar bilen baglylykda bolýan ýurdunyň raýatlary üçin pasportlar, wizalar we başga resminamalary hem taýýar
laýarlar. Adatça, konsullyklar degişli ýurduň has köp ilatly ýerl
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erinde, ýa-da konsullygyň döwleti bilen haýsy-da bolsa hemişelik
aragatnaşyklaryň bar ýerlerinde açylýar.
Konsullyk syýasy çäkde we umumydiplomatik nukdaýnazar
dan döwlete wekilçilik edip bilmeýär. Adatça, kadaly diplomatik
aragatnaşyklarda konsullyk döwlete diňe emläk-hukuk gatnaşyklary
nukdaýnazaryndan wekilçilik edýär, şol bir wagtyň özünde hem,
diplomatik gatnaşyklaryň bolmadyk ýagdaýynda kadadan çykyş
hökmünde konsullyklar kähalatlarda has möhüm roly hem oýnap
bilýärler.
Konsullyk bolýan döwletiniň çäginde diňe şol döwletiň razylygy
bilen açylyp bilner. Konsullygyň açylmagy bilen bir wagtyň özünde
onuň ýerleşýän ýeri we konsul okrugynyň çägi (serhedi) kesgitle
nilýär. Konsullyk edarasynyň baştutany (baş konsul, konsul, wise-konsul, konsul agenti) öz ýurdunyň daşary işler ministrinden konsul
şahadatnamasyny alýar. Şol resminama bolýan ýurdunyň hökümetine
görkezilýär. Konsullyk edaranyň baştutany bolýan ýurdunyň hökü
metiniň ekzekwatura atlandyrylýan rugsatnamasyny alanyndan soň,
öz borçlaryny ýerine ýetirmäge girişip bilýär.
Diplomatik wekilhanalaryň beýleki görnüşi döwletleriň halkara
guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarydyr. Olaryň hukuk
ýagdaýy köptaraplaýyn häsiýetli halkara guramalary bilen özleriniň
gatnaşyklarynda döwletleriň wekilçiligi hakynda Wena konwensiýasy
(1975), halkara guramalaryň düzgünnamalary, şeýle hem wekilhana
ny akkreditleýän döwletiň içerki kanunlary tarapyndan kesgitlenilýär.
Halkara tejribesinde wekilhanalaryň başga görnüşlerine hem duş
gelinýär. Mysal üçin, käbir ýurtlarda döredilýän «bähbitleriň bölüm
leri» («bähbitleriň býurolary») halkara tejribesinde belli täzelik bolup
durýar. Ýurtlaryň arasynda resmi diplomatik gatnaşyklaryň ýok wag
tynda, olar diplomatik wekilhananyň görnüşi hökmünde çykyş edýär
ler. XX asyryň 70-nji ýyllarynda kuba-amerikan gatnaşyklarynyň
kesilmegi bilen, Şweýsariýanyň ilçihanasynyň ýanynda ABŞ-nyň
«bähbitleriniň bölüminiň» açylmagy barada ylalaşyk gazanyldy. Şol
bir wagtyň özünde Kubanyň bähbitlerine wekilçilik edýän şeýle bölüm Çehoslowakiýanyň (häzir – Çehiýa) Waşingtondaky ilçihanasy
nyň ýanynda açyldy.
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Şeýle «bölümler» ýa-da «býurolar» ilçihanalardan özleriniň for
mal alamatlary bilen tapawutlanýarlar. Olaryň jaýlarynda atly ýaz
gylar we döwlet baýdaklary bolmaýar. Bölümlere ýolbaşçylyk edýän
adamlar ilçiler ýa-da wekiller däl-de, bölümleriň (býuro) ýolbaşçylary
atlandyrylýar. Beýleki meseleler boýunça, ýagny bolýan ýurdunyň
resmi edaralary bilen aragatnaşyklar babatda olaryň borçlary adaty
diplomatik wekilleriň borçlaryndan känbir tapawutlanyp durmaýar.
BMG-ä agza döwletleriň aglaba köpüsi Palestina azat-edijilik gu
ramasyny (PAEG) palestin halkynyň hukuklarynyň we bähbitleriniň
ýeke-täk kanuny wekili hökmünde ykrar etdiler. Şeýlelikde, şol
döwletlerde PAEG-yň wekilhanalary açyldy we olaryň başynda
daşary işler ministrlikleriň ýanynda akkreditlenen adatdan daşary
wekiller durýarlar.
Diplomatik wekilhananyň hukuk ýagdaýy diňe bir diplo
matik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy däl, eýsem
döwletiň kanun çykaryjy resminamalary, ikitaraplaýyn ylalaşyklar,
wekilhananyň bolýan döwletiniň içerki kanunlary tarapyndan hem
kesgitlenilýär. Türkmenistan barada aýdylanda, onda ol diplomatik
gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasyny 1996-njy ýylyň 18nji iýunynda tassyklady, sebäbi bu resminamanyň düzgünleri döwle
tara gatnaşyklaryň esaslary babatda Türkmenistanyň garaýyşlaryna
laýyk geldi. Şol bir wagtyň özünde hem Türkmenistanyň daşary ýurt
döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň işi Türkmenistanyň
kanun çykaryjy resminamalary, şol sanda, Türkmenistanyň Konsti
tusiýasy, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik
wekilhanalarynyň statusy hakynda 2011-nji ýylyň 13-nji awgustyn
da kabul edilen Türkmenistanyň kanuny, Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly Ilçi hakynda 2002-nji ýylyň 5-nji iýulynda kabul edilen
125-II belgili Türkmenistanyň kanuny tarapyndan kesgitlenilýär.
Bu resminamalar daşary ýurt döwletlerinde türkmen diplomatik
wekilhanalarynyň işi üçin esas goýujy bolup durýarlar, olaryň hereket
etmekleriniň ýuridiki esasyny döredýärler. Umuman, şol resminama
lar diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasynyň esasy
düzgünlerini ösdürýärler we olaryň üstüni doldurýarlar, olary türk
men diplomatik gullugynyň özboluşlylygyna uýgunlaşdyrýarlar we
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ş.m. Bu ýerde ilkinji nobatda gürrüň daşary ýurt döwletlerindäki türk
men diplomatik wekilhanalaryna berilýän ygtyýarlyklar, şeýle hem
olaryň çözmäge borçly wezipeleri barada barýar.
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ilçihanalara we mis
siýalara bölünýär. Türkmenistanyň ilçihanalaryna Türkmenistanyň
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri baştutanlyk edýär
ler. Türkmenistanyň missiýalaryna Türkmenistanyň wekilleri,
Türkmenistanyň işleri ynanylanlar, halkara guramalarynyň ýanyn
daky Türkmenistanyň hemişelik wekilleri baştutanlyk edýärler.
Türkmenistanyň missiýalary Hemişelik wekilhanalar, hemişelik ýada wagtlaýyn missiýalar görnüşinde halkara guramalarynyň ýanynda
hem açylyp bilner.
Soraglar:
1. Diplomatik wekilhana näme?
2. Diplomatlaryň işini tertibe salýan we olaryň statusyny kesgitleýän kadala
ryň bolmazlygy kähalatlarda nähili netijelere getiripdir?
3. Haýsy resminama döwletleriň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ähli
ugurlaryny tertibe salýar?
4. 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasy diplomatik wekilhanalaryň ýolbaş
çylarynyň näçe klasyny kesgitledi we olar haýsylar?
5. Diplomatik wekilhanalaryň hukuk ýagdaýy haýsy resminamalar tarapyn
dan kesgitlenilýär?
6. Halkara tejribesinde wekilhanalaryň başga nähili görnüşlerine duş gelinýär?
7. Döwletleriň halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanala
rynyň hukuk ýagdaýy haýsy resminamalar tarapyndan kesgitlenilýär?

§2. Türkmenistanyň ilçihanasy we onuň borçlary
XX asyryň aýaklaryna çenli diplomatik wekilhanalaryň soňky
iki klasy – wekiller, internunsiler we işler ynanylanlar ýuwaş-ýuwaşdan takmynan bellenilmän başlandy. Biziň şu günki gün
lerimizde döwletleriň aglaba köpüsi öz aralarynda ilçiler ýa-da şoňa
laýyk gelýän klasy bolan wekilhanalaryň baştutanlary tarapyndan
ýolbaşçylyk edilýän diplomatik wekilhanalary alyşýarlar. Şunlukda,
Türkmenistan hem ilçiler derejesinde diplomatik wekilhanalary
alyşmak tejribesinden ugur alýar.
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Döwletimiziň daşary ýurt wekilhanalarynyň bu ýokary statusy
onuň akkreditlenýän ýurda bolan hormatyny görkezýär. Ol şeýle hem
Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilha
nalaryna her bir anyk döwletde Türkmenistanyň daşarysyýasy ugruny
durmuşa geçirmegiň ýokary derejesini üpjün etmäge, öz ýurdunyň
milli we emläk bähbitlerini, türkmen raýatlarynyň we ýuridiki şahs
larynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramaga, bolýan döwletiniň
hökümeti bilen gepleşikleri alyp barmaga, döwlet häkimiýetiniň eda
ralary, şeýle hem daşarysyýasy edaralary, jemgyýetçilik birleşmeleri,
işewür toparlary, ylmyň, medeniýetiň wekilleri, köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriň, diplomatik korpusyň wekilleri bilen aragatnaşyk
lary saklamaga mümkinçilik berýär. Şunlukda:
Ilçihana – munuň özi bolýan ýurdunda Türkmenistana we
kilçiligi amala aşyrýan daşary aragatnaşyklarynyň daşary ýurt
döwlet edarasynyň iň ýokary klasydyr.
Diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy diplo
matik wekilhananyň borçlaryny şertli birnäçe ugurlara bölýär, husu
sanda, olar wekilhananyň özüni akkreditlän döwlete wekilçilik etme
gi, gepleşikler geçirmegi, iki taraplaýyn dostlukly aragatnaşyklaryň
ösmegine ýardam etmegi bolup durýar. Has takygy, ýokarda ady
tutulan şol konwensiýanyň 3-nji maddasyna laýyklykda diplomatik
wekilhanalaryň borçlary şu aşakdakylardan, ýagny: bolýan döwletin
de özüni akkreditlän döwlete wekilçilik etmekden; bolýan döwletin
de halkara hukugynyň ýol berýän çäklerinde akkreditlän döwletiň
we onuň raýatlarynyň bähbitlerini goramakdan; bolýan döwletiniň
hökümeti bilen gepleşikler geçirmekden; bolýan döwletindäki waka
lar hakynda habarlary kanuny ýollar arkaly almakdan we olar barada
özüni akkreditlän döwletiň hökümetine habar bermekden; öz döwleti
bilen bolýan döwletiniň arasynda dostlukly gatnaşyklary höweslen
dirmekden; ykdysadyýet, medeniýet we ylym çäklerinde olaryň özara
gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam etmekden ybarat bolup durýar.
Elbetde, bu sanaw gutarnykly däldir, sebäbi Wena konwen
siýasynyň 3-nji maddasy bu ýerde agzalmadyk borçlaryň tertibe
salynmagyny halkara däbiniň garamagyna galdyrýar. Şunlukda,
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ilçihananyň borçlarynyň sanawy has köp bentlerden ybarat bolup
biler. Mysal üçin, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplo
matik wekilhanalarynyň statusy hakyndaky Türkmenistanyň kanu
nynyň 7-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň diplomatik
wekilhanalary aşakdaky işleri amala aşyrýarlar: bolýan döwletinde
Türkmenistana wekilçilik edýärler; bolýan döwleti we halkara gu
ramalary bilen Türkmenistanyň syýasy, durmuş-ykdysady, mede
ni-ynsanperwer we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki çygyr
larda gatnaşyklarynyň we arabaglanyşyklarynyň ösdürilmegine
ýardam edýärler; bolýan döwletinde halkara hukugy we bu döwlet
bilen ikitaraplaýyn halkara şertnamalary, şeýle hem döwletleriň
ikisiniň gatnaşyjylary bolup durýan köptaraplaýyn şertnamalary
bilen bellenen çäklerde Türkmenistanyň, onuň raýatlarynyň we ýu
ridik şahslarynyň hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny üpjün
edýärler; bolýan döwletinde Türkmenistanyň daşary we içeri syýasa
ty, onuň durmuş-ykdysady, medeni we ruhy durmuşy baradaky resmi
maglumatlary ýaýradýarlar; bolýan döwletiniň hökümeti we beýleki
guramalary hem-de edaralary bilen gepleşikleri alyp barýarlar; ýo
kary, hökümet we parlament derejelerinde döwletara gatnaşyklaryny,
şeýle hem resmi wekiliýetleriň saparlaryny taýýarlamaga we amala
aşyrmaga gatnaşýarlar, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
tabşyrmagy boýunça bolýan döwletine Türkmenistanyň wekiliýetleri
ni ugratmagyň meselelerini ylalaşýarlar; bolýan döwleti we halka
ra guramalary bilen Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň
taslamalaryny taýýarlamaga, şeýle hem halkara şertnamalaryny
baglaşmak, tassyklamak, ýerine ýetirmek, hereketini togtatmak we
ýatyrmak baradaky teklipleri taýýarlamaga gatnaşýarlar; bolýan
döwletiniň daşary syýasat edarasy bilen, şeýle hem bu döwletde
ýerleşýän diplomatik, gaýry wekilhanalary we konsullyk edaralary
bilen hemişelik aragatnaşyk saklaýarlar; bolýan döwletindäki waka
lar hakynda maglumatlary ähli kanuny usullar bilen alýarlar we
olar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen
Türkmenistanyň Hökümetine habar berýärler; bolýan döwleti bilen
Türkmenistanyň gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça tekliplerini bel
lenilen tertipde girizýärler; bolýan döwletinde ýaşaýan watandaşlar
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bilen aragatnaşyklary hem-de arabaglanyşyklary ýola goýmaga we
ösdürmäge ýardam edýärler; Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň
tabşyrmagy boýunça halkara-hukuk kadalary bilen düzgünleşdirilen
we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen konsullyk işlerini
hem ýerine ýetirýärler; Türkmenistanyň kanunçylygy hem-de halkara
hukugynyň kadalary bilen olaryň ygtyýaryna degişli edilen beýleki
işleri amala aşyrýarlar.
Geliň, bu wezipeleriň käbirleriniň üstünde has dolurak durup
geçeliň.
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň esasy wezipesi we borjy, ozaly
bilen, bolýan ýurdunda ähli meseleler boýunça özüni akkreditlän
döwlete wekilçilik etmekdir. Bu iň möhüm wezipedir we ondan beýle
ki wezipeler gelip çykýar. Ilçihananyň möhüm wezipelerinden biri,
ol hem öz döwletiniň we onuň raýatlarynyň we ýuridiki şahslarynyň
halkara hukugynyň ýol berýän çäklerinde hukuklaryny we bähbitleri
ni goramakdan ybaratdyr.
Diplomatik wekilhananyň indiki wezipesi, ol hem onuň bolýan
döwletiniň hökümeti we edaralary bilen gepleşikleri alyp barmagy
dyr. Diplomatik wekilhananyň bu hukugy halkara şertnamalaryň hu
kugy hakyndaky Wena konwensiýasy (1969) tarapyndan göz öňünde
tutulandyr.
Türkmenistanyň Ilçihanasyna daşary ýurt döwletinde diplomatik
serişdeler arkaly ýurdumyzyň wekilhanasynyň bolýan döwleti bilen
hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça tagallalary üpjün etmek wezipe
si hem ýüklenýär. Şeýle hyzmatdaşlygyň çäkleri özara gyzyklanma
döredýän syýasy, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanper
wer we başga aragatnaşyklardyr. Mundan hem başga, ilçihanalar
iki döwletiň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşmeleriniň we
işewür toparlarynyň wekilleriniň arasynda aragatnaşyklaryň ýola
goýulmagyna we amala aşyrylmagyna ýardam edýärler.
Diplomatik wekilhanalaryň iň möhüm borçlarynyň hataryna
kanuny serişdeler bilen bolunýan döwlet barada dürli habarlary ýyg
namak, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny seljermek hem
degişlidir. Hususanda, diplomatik wekilhanalar bolunýan döwletde
ykdysady, durmuş-syýasy ýagdaýa, ýurduň ýolbaşçylygynyň daşary
we içerki syýasatyna, bolunýan ýurduň halkara gatnaşyklary ul
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gamyndaky ýagdaýyna, onuň esasy halkara meseleleri boýunça
garaýyşlaryna degişli elýeterli delilleri we maglumatlary ýygnaýar
lar we seljerýärler. Bolunýan ýurduň sebitinde ýerleşýän beýleki
döwletleriň, halkara guramalaryň, birleşmeleriň işi hem gyzyklanma
döredýär. Şeýle meseleleriň ählisi boýunça ilçihana Türkmenistanyň
ýokary ýolbaşçylygyny, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligini
habardar edýär, bellenilen tertipde iki döwletiň arasynda gatnaşyklary
ösdürmek we degişli sebitde Türkmenistanyň bähbitlerini üpjün et
mek boýunça teklipler girizýär.
Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekil
hanalarynyň statusy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny Ilçihananyň
bolýan döwleti we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň halka
ra şertnamalarynyň taslamalaryny taýýarlamaga, şeýle hem halkara
şertnamalaryny baglaşmak, tassyklamak, ýerine ýetirmek, hereketi
ni togtatmak we ýatyrmak baradaky teklipleri taýýarlamaga gat
naşmagyny hem göz öňünde tutýar.
Ady tutulan kanuna laýyklykda, ilçihana bolýan döwletiniň da
şary syýasat edarasy bilen, şeýle hem bu döwletde ýerleşýän diplo
matik, gaýry wekilhanalary we konsullyk edaralary bilen hemişelik
aragatnaşyk saklamak; ýokary, hökümet we parlament derejelerinde
döwletara gatnaşyklaryny, şeýle hem resmi wekiliýetleriň sapar
laryny taýýarlamaga we amala aşyrmaga gatnaşmak, Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň tabşyrmagy boýunça bolýan döwletine
Türkmenistanyň wekiliýetlerini ugratmagyň meselelerini ylalaşmak
ýaly wezipeleri ýerine ýetirýärler. Ilçihana şeýle hem bolýan döwletin
däki wakalar hakynda maglumatlary ähli kanuny usullar bilen alýar
we olar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen
Türkmenistanyň Hökümetine habar berýär. Elbetde, Ilçihananyň
bolýan ýurdunyň syýasy we ykdysady ýagdaýy barada öz hökümetine
ugradýan maglumatlary, ozaly bilen, döwlet üçin öz möhümligi,
peýdalylygy bilen tapawutlanmalydyr we onuň syýasatynyň wezipe
lerini amala aşyrmaga ýardam etmelidir.
Ilçihanalaryň işiniň ýene-de bir möhüm ugry, ol hem konsul
lyk işidir. Konsullyk işiň özünden hem başga, bu iş bolýan ýurdunyň
territoriýasynda ýerleşýän konsullyk edaralarynyň işine umumy
ýolbaşçylygyň amala aşyrylmagyny hem öz içine alýar. Bu işde
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bolýan döwletinde ýaşaýan watandaşlar bilen aragatnaşyklary hem-de arabaglanyşyklary ýola goýmaga we ösdürmäge ýardam etmek,
olara konsullyk kömegini bermek aýratyn orun tutýar.
Daşary aragatnaşyklaryň daşary ýurt edaralarynyň esa
sysy hökmünde ilçihananyň iň möhüm borçlary we wezipeleri
şulardan ybaratdyr. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurt döwletleriň
käbirleriniň ilçihanalarynda aýry-aýry wezipeleriň, hususanda, yk
dysady meseleleriň syýasy meselelerden hem öňe saýlanýandygyny
tejribe görkezýär. Muňa mysal hökmünde soňky ýyllarda çap edilen
daşary ýurt syýasy edebiýatlaryndan alnan käbir delilleri getireliň:
Kanadanyň Waşingtondaky diplomatik missiýasy, mysal üçin, özüniň
iş wagtynyň 40 göterimine golaýyny söwda aragatnaşyklaryny ös
dürmeklige we bu işde täze mümkinçilikleri ýüze çykarmaklyga sarp
edýär; Mongoliýanyň Londondaky ilçihanasy ýurduň uniwersitetleri
we Britan Arkalaşygy bilen ýakyn aragatnaşyk saklamak bilen, öz
tagallalaryny medeni işe gönükdirýär.
Umuman, Ilçihananyň ähli işi bolýan ýurdy bilen öz ýurdunyň
arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek bilen öz döw
letiniň daşary syýasatynyň bähbitlerini üpjün etmekden ybaratdyr.
Başga sözler bilen aýdylanda, diplomatik wekilhananyň işjeň işi
içerki we daşary syýasatyň esasy ýörelgesine – döwlet bähbitlerine
hyzmat etmeklige doly laýyk gelmelidir.
Ilçihanalar bolýan ýurdunda ähli resmi işleri şol ýurduň Daşary
işler ministrliginiň üsti bilen alyp barýar. Olar DIM-iň üsti bilen ha
bar alýarlar, habar berýärler, ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklaryň
ösüşiniň dürli meselelerini ministrligiň wekilleri bilen ara alyp
maslahatlaşýarlar. Öz gezeginde, Daşary işler ministrligi, bellenilen
düzgüne laýyklykda, ilçihanalary täze bellenilen ýolbaşçy işgärler
we olaryň borçlary bilen tanyşdyrýar. Ilçihanalar kabul edişlikleri we
başga çäreleri guramak we geçirmek bilen bagly meselelerde ýardam
bermegini haýyş edip DIM-e ýüz tutup bilýärler. Bolýan ýurdunyň pu
dak edaralary we beýleki edaralary bilen diplomatik wekilhanalaryň
aragatnaşygy, adatça, şol ýurduň Daşary işler ministrliginiň üsti
bilen ýola goýulýar we amala aşyrylýar. Durmuşa degişli meseleler,
ýagny keselhanalardan, söwda edaralaryndan, poçtadan, telegrafdan
peýdalanmak ýaly meseleler boýunça daşary ýurt wekilhanalary beýle
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gatnaşyklary gönüden-göni amala aşyryp bilýärler. Ilçihanalar bolýan
ýurdunda akkreditlenen beýleki döwletleriň daşary ýurt wekilleri
bilen aragatnaşyklary ikitaraplaýyn esasda we diplomatik korpusyň
işiniň çäginde amala aşyrýarlar.
Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekil
hanalarynyň statusy hakynda 2011-njy ýylyň 13-nji awgustynda ka
bul edilen Türkmenistanyň kanunyndan başga-da, onda diplomatik
wekilhananyň baştutanynyň wezipeleri, hukuklary we borçlary kes
gitlenilýän Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi hakynda 2002nji ýylyň 5-nji iýulynda kabul edilen 125-II belgili Türkmenistanyň
Kanuny hem hereket edýär.
Bu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletindäki
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (mundan beýläk – Ilçi diýlip
atlandyrylýar) bolýan döwletinde Türkmenistanyň bellenen ýokary
resmi wekili hasaplanylýar. Ilçi bolýan döwletinde Türkmenistanyň
Ilçihanasyna ýolbaşçylygy amala aşyrýar, Ilçihananyň işgärleriniň
arasynda wezipe borçlaryny paýlaýar, Ilçihananyň üstüne ýüklenen
wezipeleri we borçlary ýerine ýetirmekde şahsy jogapkärçilik çekýär.
Bu kanun şeýle hem Ilçiniň borçlary hökmünde: onuň bolýan
döwletiniň daşary we içeri syýasat meseleleri boýunça Türkme
nistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Hökümetine, Türkmenistanyň
Daşary işler ministrligine bellenilen tertipde habar bermegini we bol
ýan döwleti bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryny ösdürmek, de
gişli sebitde we tutuş dünýäde Türkmenistanyň bähbitlerini üpjün
etmek boýunça teklipleri girizmegini; bolýan döwleti bilen Türk
menistanyň halkara şertnamalarynyň taslamalaryny taýýarlamak işi
ne gatnaşmagyny; ýokary derejede döwletara alyş-çalşyny, şeýle hem
bolýan döwletine Türkmenistanyň resmi wekilleriniň toparlarynyň
hem-de wekilleriniň saparlaryny taýýarlamak we amala aşyrmak işine
gatnaşmagyny; bolýan döwleti bilen özara bähbitli syýasy, söwda-yk
dysady, ylmy-tehniki, medeni we beýleki babatlarda Türkmenistanyň
hyzmatdaşlygynyň ösüşini üpjün etmegini, Türkmenistanyň döwlet
edaralaryna hem-de zerur ýagdaýynda jemgyýetçilik birleşiklerine
we işewür toparlarynyň wekillerine bolýan döwletiniň döwlet edara
lary, jemgyýetçilik birleşikleri we işewür toparlaryň wekilleri bilen
gatnaşyklary ýola goýmak işine ýardam etmegini; bolýan döwletinde
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Türkmenistanyň konsullyk edaralarynyň işine ýolbaşçylygy amala
aşyrmagyny; Ilçihananyň, onuň işgärleriniň we maşgala agzalarynyň
howpsuzlygynyň zerur derejesini saklamak boýunça çäreleri görmek
ligini we ş.m. göz öňünde tutýar.
Gürrüňi edilýän kanun Ilçini bolýan döwletinde Türkmenistanyň
bütewi syýasy ugrunyň ýöredilmegini üpjün etmäge hem borçly
edýär. Başgaça aýdylanda, Ilçi Türkmenistanyň şol döwletde ýerleşen
ähli wekilhanalaryna umumy syýasy ýolbaşçylygy amala aşyrýar.
Şonuň üçin hem ol bolýan döwletinde Türkmenistanyň beýleki
wekilhanalarynyň, döwlet edaralarynyň we edaralaryň, guramalaryň
we kärhanalaryň, olaryň wekiller hem hünärmenler toparlarynyň işini
utgaşdyrýar we olara gözegçiligi amala aşyrýar.
Ilçä Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen ylalaşmak
esasynda Ilçihananyň işgärlerine düzgün-nyzam temmilerini ber
mäge, olaryň işini möhletinden öň ýatyrmak hakyndaky mesele
leri çözmäge hukuk berlendir. Şol bir wagtyň özünde hem Ilçiniň
Ilçihananyň işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda,
olaryň derejesini we wezipesini ýokarlandyrmak, daşary ýurtdaky
işiniň möhletlerini uzaltmak hakynda Türkmenistanyň Daşary işler
ministrligine tekliplerini bermäge hukugy bardyr. Ilçi şeýle hem
Ilçihananyň işiniň meseleleri, ýagny dolandyryş-tehniki işgärlerini
höweslendirmek, olara düzgün-nyzam temmilerini bermek, işe kabul
etmek we işden boşatmak hakyndaky meseleler boýunça buýruklar
çykarýar.
Eger bolunýan degişli ýurt bilen Türkmenistanyň ikitaraplaýyn
ylalaşyklarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenista
nyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň baş
tutanlary we agzalary, şonuň ýaly-da olaryň maşgala agzalary, ad
ministratiw-tehniki we hyzmat ediji işgärler, diplomatik gatnaşyklar
hakyndaky 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasynda nazarda tutulan
artykmaçlyklardan we immunitetlerden peýdalanýarlar. Şunuň bilen
baglylykda Ilçiniň üstüne şol artykmaçlyklaryň we immunitetleriň
üpjün edilmegine gözegçilik borjy ýüklenendir.
Diplomatik wekilhananyň baştutanynyň wezipeleri barada gür
rüň etmek bilen, diplomatik gullugyň tejribesinde «utgaşdyrmak
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boýunça ilçi» ýaly institutyň seýrek ulanylmaýandygyny hem nygtap
geçeliň. Adatça, bu haçanda döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygyň
ýok ýa-da örän pes ýagdaýynda bolup geçýär. Daşary ýurtlarda diplo
matik wekilhanalary saklamaklygyň örän gymmat düşýändigi sebäp
li, ΧΧ asyryň ikinji ýarymynda käbir ýurtlar, aýratyn hem uly bolma
dyk ýurtlar serişde tygşytlamak maksady bilen ilçileri utgaşdyrmak
boýunça, başgaça aýdylanda, ilçini diňe bir däl, eýsem iki we hatda
ençeme ýurtlarda şol bir wagtyň özünde akkreditlemek tejribesine
geçdiler. Bu tejribe, umuman, özüniň täsirliligini subut etdi. Diplo
matik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy diplomatik wekili
utgaşdyrmak boýunça onuň şol bir wagtyň özünde bir ýa-da ençeme
ýurtda akkreditlenilmegini mümkin hasap edýär. Şeýle ýagdaýlarda
wekilhananyň baştutany özüniň hemişelik rezidensiýasyny özüniň
akkreditlenmegini döwletleriniň biriniň merkezinde edinýär, ýöne
özüniň ynanç hatlaryny akkreditlenen ähli döwletleriniň baştutanlary
na gezekli-gezegine gowşurýar. Şunlukda, ilçi hemişe bir ýurtda
işlemek bilen, muňa zerurlyk bolan halatynda özüniň akkreditle
nen beýleki ýurtlaryna gidýär. Bu institutdan Türkmenistan hem
peýdalanýar. Diňe bir 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Amerikanyň
Birleşen Ştatlaryndaky (Waşington şäheri) Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly Ilçisiniň şol bir wagtda Türkmenistanyň Meksikanyň
Birleşen Ştatlaryndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň
wezipesine bellenmegi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky
edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekiliniň şol bir
wagtda Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky (Ženewa
şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň wezipesine bel
lenmegi we şuňa meňzeş başga mysallar munuň aýdyň subutnama
sydyr. Utgaşdyrmak boýunça akkreditlenen ýurtda wagtlaýyn işler
ynanylanlaryň ýolbaşçylygynda işgärleriň uly bolmadyk diwany he
reket edip biler, ýöne köp halatlarda ol ýerde hemişelik işgärler we
ilçihananyň haýsy-da bolsa bir edarasy hem bolmaýar.
Soňky ýyllarda serişde tygşytlamak maksady bilen käbir ýurt
lar «birleşen ilçihana» ýaly diplomatik wekilhananyň täze gör
nüşini ulanyp başladylar. Munuň özi utgaşdyrmak boýunça ilçini
bellemegiň kämilleşdirilen görnüşi bolup durýar. Şeýle tejribäniň
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manysy, ilçihananyň bir, adatça sebitiň has täsirli ýa-da has amat
ly ýurdunda ýerleşdirilmegindedir we onuň şol bir wagtyň özünde
goňşulykda ýerleşýän ençeme döwletlere hyzmat etmegindedir. Şeýle
«birleşen ilçihana» baştutanlyk edýän ilçi özüniň akkreditlenýän ähli
döwletleriniň baştutanlaryna öz ynanç hatlaryny gowşurmak bilen,
utgaşdyrmak boýunça beýleki döwletlerde hem akkreditlenýär. Şol
bir wagtyň özünde Wena konwensiýasy (1961) adatça onuň ştab-jaýy
bolunýan döwletiň merkezinde ýerleşýän halatynda wekilhananyň
baştutanynyň öz wezipesini haýsy hem bolsa bir halkara guramasynyň
ýanyndaky akkreditleýän döwletiň wekiliniň wezipesi bilen
utgaşdyrmak mümkinçiligini hem göz öňünde tutýar.
Şu ýerde halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekil
hanalaryň borçlary barada hem gysgaça durup geçeliň. Halkara
guramalaryň ýanyndaky wekilhana agza döwlete guramanyň içinde
wekilçilik edýär. Köptaraplaýyn häsiýeti bolan halkara gurama
lary bilen gatnaşyklarynda döwletleriň wekilçiligi hakyndaky Wena
konwensiýasynyň (1975) 6-njy maddasynda hemişelik missiýalaryň
gurama bilen onuň çäklerinde gepleşikler alyp barmak; gurama ba
batda ugradýan döwletiň bähbitlerini goramak; guramanyň işine
ugradýan döwletiň gatnaşmagyny üpjün etmek; gurama bilen
hyzmatdaşlyk arkaly we onuň çäklerinde guramanyň maksatlarynyň
we ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek; guramada
amala aşyrylýan işi aýdyňlaşdyrmak we bu barada ugradýan döwletiň
hökümetine habar bermek ýaly borçlary sanalyp geçilýär. Şol bir
wagtyň özünde şol maddada «hususanda» sözüniň ulanylmagy onuň
borçlarynyň sanawynyň doly häsiýete eýe däldigini aňladýar.
Biziň muny eýýäm belläp geçişimiz ýaly, Ilçi diplomatlaryň
arasynda wezipeleri paýlaýar we diňe ol haýsy diplomata nähi
li işiň tabşyrylmalydygyny, haýsy işgäriň ol ýa-da beýleki topara
ýolbaşçylyk etmelidigini çözýär. Şeýle etmek bilen, Ilçi, elbetde
ýolbaşçylyk edýän Ilçihanasynyň işgärler birliginden, şol sanda ol ýada başga işgärler birlikleriniň barlygyndan, önümçilik maksadalaýyk
lykdan, işiň ol ýa-da başga görnüşini ýerine ýetirmek üçin işgärleriň
taýýarlyk derejesinden, olaryň başarnyklaryndan, tejribelerinden we
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meýillerinden ugur alýar. Ýagdaýyň üýtgemegi bilen, hususanda, dip
lomatlardan haýsy hem bolsa biriniň bolýan ýurdundan gitmegi bilen,
Ilçi hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda borçlary täzeden paýlap biler.
Ilçihananyň diplomatik işgärleri öz işlerini Ilçi tarapyndan tas
syklanýan borçlaryň paýlanylyşyna laýyklykda ýerine ýetirýärler. Şol
bir wagtyň özünde önümçilik zerurlygyndan we iş maksadalaýyk
lygyndan gelip çykmak bilen, Ilçiniň özüniň islendik işgärine
oňa resmi taýdan berkidilen borçlarynyň çäginden daşary çykýan
tabşyrygy bermäge hem hukugy bardyr. Ilçihananyň her bir diploma
tik gullukçysynyň statusy, hukuklary we ýerine ýetirýän borçlary Ilçi
tarapyndan tassyklanýan degişli gulluk görkezmelerinde ýazylandyr.
Soraglar:
1. Ilçihana näme?
2. Wena konwensiýasy (1961) diplomatik wekilhananyň borçlaryny şertli näçe
ugra bölýär?
3. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkme
nistanyň diplomatik wekilhanalary nähili işleri amala aşyrýarlar?
4. Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi hakynda Türkmenistanyň kanuny
haçan kabul edildi we onuň mazmuny nämeden ybarat?
5. Döwletleriň halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary
nyň borçlary barada näme bilýärsiňiz?

§3.Türkmenistanyň Ilçihanasynyň gurluşy
Dünýäniň ähli döwletleriniň ilçihanalarynyň gurluşlary özleriniň
esasy sypatlary boýunça biri-biri bilen meňzeş bolýarlar. Ýöne muňa
seretmezden, olaryň käbir aýratynlyklary hem bardyr. Adatça, ilçi
hananyň gurluşy düzülýän, bölümleriň we müdirlikleriň sany we ola
ryň meşgul boljak meseleleriniň toplumy kesgitlenýän wagtynda, käbir ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmagy örän möhümdir. Şol ýagdaýla
ryň birinjisi, ilçihana açýan döwletiň daşary syýasy işiniň ileri tu
tulýan ugurlarydyr; ikinjisi, akkreditleýän ýurduň we ilçihananyň
bolýan döwletiniň arasyndaky özaragatnaşyklaryň derejesidir, olaryň
özara bähbitleriniň we syýasy, ykdysady we gumanitar çäklerde
çözülýän wezipeleriň göwrümidir; üçünjisi, sebitde we halkara
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bileleşiginde bolunýan ýurduň täsiri nukdaýnazaryndan ilçihanany
açýan döwlet üçin onuň bolýan ýurdunyň ähmiýetidir; dördünjisi,
ilçihananyň bolýan ýurdunyň halkara, sebitleýin syýasy we ykdysady
guramalaryň işine gatnaşmagynyň derejesidir, bolýan ýurdunyň olar
daky statusy we onuň territoriýasynda halkara guramalaryň ýolbaşçy
edaralarynyň bolmagydyr; bäşinjisi, akkreditleýän döwletiň ilçiha
nany saklamak üçin maliýe mümkinçilikleriniň göz öňünde tutul
magydyr.
Ýokarda sanalyp geçilen ýagdaýlaryň nazara alynmagy bilen
döwletleriň ilçihanalaryny üç topara, ýagny uly, orta we uly bolmadyk
(kiçi-ilçihanalara) bölüp bolar. Biz şu ýerde orta topara degişli bo
lan ilçihananyň gurluşyna seredip geçeris. Ýöne özleriniň göwrümine
seretmezden, ilçihanalaryň hemmesi ol ýa-da başga derejede syýasy,
ykdysady, konsul, medeni aragatnaşyklar, köpçülikleýin habar beriş
serişdeleri, protokol meseleleri bilen meşgul bolýarlar. Ortaça ilçi
hanalarda bölümler toparlar bilen çalşylyp, uly bolmadyk ilçihanalar
da bolsa görkezilen bölümleriň her haýsynyň işini bir ýa-da iki diplo
matik işgär ýerine ýetirýär.
Syýasy bölüm (topar). Bu bölüm ilçihananyň bolýan döwletiniň
içerki we daşary syýasatynyň meselelerini yzygiderli seljermek bilen
meşgul bolýar. Bölüme adatça geňeşçi derejesindäki ilçihananyň
işgäri ýolbaşçylyk edýär. Ol diňe bir ilçiniň syýasy geňeşçisi bolman,
eýsem ol ilçihananyň ähli bölümleriniň hem syýasy geňeşçisidir.
Bölüm tarapyndan taýýarlanylýan seljeriji habarlar öz döwletiniň
DIM-i üçin taýýarlanylýan hasabatlarda, şeýle hem bolunýan ýurda
gelýän hökümet, parlament we ş.m. wekiliýetleri we habarçylary ta
nyşdyrmak üçin peýdalanylýar.
Syýasy bölümiň müdiri we onuň işgärleri bolýan ýurdunyň
syýasy güýçlerine düýpli düşünmelidirler, şeýle hem olar şol ýurduň
döwlet işgärlerini gowy tanamalydyrlar. Olaryň ähli işi hökümet ag
zalary, şeýle hem bolýan ýurdunyň beýleki ýolbaşçy işgärleri tara
pyndan öz döwletiniň syýasatynyň goldanylmagyny gazanmaklyga
gönükdirilendir.
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Syýasy bölümiň işgärleri şeýle hem bolýan ýurdunyň metbugaty
bilen aragatnaşyk saklaýarlar we onda dürli temalar bilen çykyş edýär
ler. Ençeme ilçihanalarda syýasy bölümiň müdirine ilçiniň geňeşçisi
(kömekçisi) hökmünde şertnamalar, ylalaşyklar baglaşmak maksady
bilen ilkinji resmi gepleşikleri geçirmek wezipesi hem ýüklenilýär.
Ykdysady bölüm (topar). Bu bölümiň esasy wezipesi ozaly
bilen öz ýurdunyň ýolbaşçylary üçin ilçihananyň bolýan ýurdy bilen
ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça syýasat barada teklipleri
taýýarlamakdan; bolýan ýurdunyň ykdysady ýagdaýy barada yzy
giderli seljeriş habarlary taýýarlamakdan; tehniki kömek, gymmatly
kagyzlar, maýa goýmak, söwda, maliýe, ulag aragatnaşyklary, kom
munikasiýa, öz döwletiniň söwdasyny giňeltmek we ş.m. meseleler
boýunça gepleşikleri alyp barmakdan ybarat bolýar. Mundan hem
başga, bölümiň işgärleri ikitaraplaýyn işjeň aragatnaşyklary ösdür
mäge gyzyklanýan işewür adamlara zerur bolan maslahaty, goldawy
berýärler.
Şol bir wagtyň özünde, ykdysady bölüm DIM-e ýörite tema
lar boýunça, ýagny, ilçihananyň bolýan ýurdunyň söwda-ykdysady
şertnamalary we ylalaşyklary; döwletiň maliýe we salgyt syýasaty;
daşary söwda alyş-çalşygy we nyrhlaryň ulgamy; zähmet meselele
rine galtaşýan ykdysady habarlary (iş haky, iş wagty we ş.m.); ýurduň
ösüşinde kärdeşler arkalaşygynyň roly, durmuş-ykdysady meseleler –
saglygy goramak, bilim, ýaşaýyş-jaý meseleleri, şäherleriň ösüşi we
başga meseleler baradaky habarlary yzygiderli ýollaýarlar. Bölümiň
müdiri we onuň işgärleri ilçihananyň bolýan ýurdy bilen ylalaşyklar
baglaşmak baradaky gepleşiklere hem işjeň gatnaşýarlar.
Uly we orta göwrümli ilçihanalaryň ykdysady bölümlerinde ýe
terlik söwda-ykdysady işgärler bolýar. Uly bolmadyk ilçihanalarda
ähli söwda-ykdysady işi bir ýa-da iki işgär ýerine ýetirýär.
Uly ilçihanalarda şeýle hem medeniýet we medeni aragatna
şyklar bölümi bolýar.
Konsullyk bölümi. Şeýle bölüm takmynan ähli ilçihanalarda
bolýar, ýöne şol bölümiň çäklendirilen hukuklary bardyr. Bölüm
müdiri özbaşdak konsullyk wekilhanalara baştutanlyk edýän baş kon
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sullardan, konsullardan we wise-konsullardan tapawutlylykda, öz
döwletinden konsullyk patentinem, ekzekwatura-da (konsullyk işini
alyp barmaga hukuk berýän şahadatnama, karar) almaýar. Başgaça
aýdylanda, bu bölüm ilçihananyň işiniň çäklerinde ol ýa-da başga
konsullyk borçlary ýerine ýetirýär.
Metbugat (ýa-da habarlar) bölümi. Ilçihanalarda metbugat
(habar) bölümleri, ýa-da toparlar (bölümçeler) hereket edýärler. Bu
bölümlere bölüm müdiri (toparyň, bölümçäniň ýolbaşçysy), ýa-da
metbugat-attaşesi (metbugat boýunça attaşe, metbugat-sekretary)
ýolbaşçylyk edýär. Kiçi-ilçihanalarda bu iş bilen ilçi tarapyndan bel
lenen diplomatik işgär meşgul bolýar.
Metbugat-attaşe we onuň işgärleri bolýan ýurdunyň DIM-niň
metbugat bölümi, onuň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen
ýakyndan aragatnaşyk saklaýarlar, şol ýurduň metbugatyna günde
lik syn edýärler, ýerli metbugatdan we onuň işgärlerinden zerur bo
lan habarlary alýarlar, ýerli metbugatyň üsti bilen öz ýurdy we onuň
syýasaty baradaky habarlary ýaýradýarlar.
Ilçihanalarda protokol çäreleri (saparlary, kabul edişlikleri gura
mak, DIM bilen protokol işleri boýunça aragatnaşyk saklamak) üçin
toparlar döredilýär ýa-da bu işi alyp barmak üçin bir ýa-da iki adam
bellenýär. Adatça, protokol işleri bilen şol ýurduň protokol düzgün
lerine we däplerine belet ilçihananyň bir sekretary meşgul bolýar we
ol dürli protokol çäreleri taýýarlamak boýunça işi guraýar.
Administratiw-hojalyk bölümi (topary). Uly ilçihanalarda bu
bölüme adatça geňeşçi, kiçiräk ilçihanalarda bolsa oňa sekretarlar
dan biri ýolbaşçylyk edýär. Uly ilçihanalaryň administratiw bölüm
leri gullukçylaryň esasan iki toparyndan – administratiw-tehniki we
administratiw-hojalyk işgärlerden ybarat bolýarlar.
Administratiw-tehniki işgärler diplomatlardan durmaýar, ol taý
ýarlygy talap edýän işi ýerine ýetirýän işgärlerden – kanselýariýa
gullukçylaryndan, sekretarlardan, maşinistkalardan, iş dolandyrýan
lardan ybaratdyr we olar maşinka-ýazuw işi, adaty resminamalary
hasaba almak we olary işlemek, gizlin däl resminamalary saklamak,
diplomatik poçtany taýýarlamak, ony kabul etmek we öz döwletiniň
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DIM-ne ýollamak ýaly işler bilen meşgul bolýarlar. Bu topara kan
selýariýa müdiri ýolbaşçylyk edýär.
Administratiw-tehniki işgärleriň indiki toparyna şifrleýji tehnika
hyzmat edýän bilermenler girýärler we bu bölümçäniň müdirligine
adatça diplomatik attaşe derejesi bolan işgär bellenýär. Bölümçäniň
işgärleri ähli gizlin materiallary işlemek bilen, has takygy, Merkeze
ugradylýan we ondan gelýän gyssagly gizlin telegrammalary ýazmak
we okamak, gizlin resminamalary hasaba almak we saklamak ýaly
işler bilen meşgul bolýarlar.
Administratiw-tehniki işgärleriň ýene bir topary, ol hem maliýe
gullukçylardyr. Bu topar hasapçydan we oňa kassiriň hem girmegi
bilen birnäçe işgärlerden durýar.
Administratiw-hojalyk işgärler sürüjilerden, sanitar-tehniklerden,
elektriklerden, bagbanlardan, aşpezlerden we şuňa meňzeş başga
kärli gullukçylardan durýarlar. Bu topara hojalyk müdiri ýolbaşçylyk
edýär.
Ol ýa-da başga ýurduň diplomatik wekilhanasynyň ştaty uly bol
madyk ýagdaýynda, şol bir diplomatik işgäriň şol bir wagtyň özünde
dürli meseleler bilen meşgul bolýandygyny hem käbir diplomatik
wekilhanalaryň tejribesi görkezýär.
Ilçihanalaryň gurluşynda käbir aýratynlyklara hem duş gelse
bolýar. Mysal üçin, ABŞ-nyň ilçihanalarynyň gurluşynda ykdysady
diwan we maglumat gullugy belli orun tutýarlar. Germaniýanyň
diplomatik wekilhanalaryna hem uly ykdysady diwan häsiýetli.
Beýik Britaniýanyň Aziýa ýurtlaryndaky ilçihanalarynda beýleki
ählumumy ykrar edilen bölümler bilen birlikde ýerli dilleri we däpdessurlary gowy bilýän bilermenleriň uly diwanlary hereket edýärler.
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň gurluşy barada aýdylanda, onda
ol ştat-maliýe mümkinçiliklere we işgärleriň san düzümine baglydyr.
Her bir diplomatik wekilhanada onda işleýän diplomatik we admi
nistratiw-tehniki gullukçylaryň san düzümi ştat raspisaniýesine la
ýyklykda kesgitlenýär. Onda şol bir diplomatik wekilhanada näçe we
anyk haýsy wezipeleriň bardygy görkezilýär. Şol bir wagtyň özünde
işgärleriň ştat sany köp derejede Ilçihananyň öňünde goýulýan we
zipeleriň göwrümi, syýasy, söwda-ykdysady we durmuş-medeni çäk
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lerde aragatnaşyklaryň ösüşiniň we depgininiň derejesi, bolunýan
ýurduň halkara bileleşigindäki orny we roly bilen kesgitlenilýär.
Türkmenistanyň DIM-niň býujet mümkinçilikleriniň göz öňünde tu
tulmagy hem möhümdir, sebäbi ştatdaky wezipeleriň umumy sany
we olary saklamak üçin maliýeleşdirmegiň göwrümi Türkmenistanyň
Prezidentiniň Permanyna laýyklykda kesgitlenýär. Şol bir wagtyň
özünde Ilçihananyň ştatynyň doldurylmagynyň ştat raspisaniýesinde
görkezilenden nähili-de bolsa tapawutly bolmagy ahmaldyr. Mysal
üçin, diplomatik işgäriň hakykatda ştat raspisaniýesinde görkezilen
den pesräk wezipäni eýelemegi mümkindir.
Soraglar:
1. Ilçihananyň gurluşynyň emele gelmegine nähili ýagdaýlar täsir edýärler?
2. Özleriniň göwrümi boýunça ilçihanalary näçe topara bölüp bolar?
3. Orta topara degişli bolan ilçihananyň gurluşy nähili?
4. Türkmenistanyň Ilçihanasynyň gurluşy barada näme bilýärsiňiz?

§4.Türkmenistanyň Ilçihanasynyň işgärleri
Diplomatik wekilhana baştutanlyk edýän ilçiden başga-da, ilçi
hananyň düzümine Wena konwensiýasy (1961) tarapyndan üç sany
dürli topara bölünýän işgärleriň uly topary, ýagny diplomatik işgärler,
administratiw-tehniki we hyzmat edýän işgärler girýärler.
Diplomatik işgärleriň toparyna diplomatik derejeleri bolan
wekilhananyň işgärleri degişlidir. Administratiw-tehniki işgärler
Wekilhananyň administratiw-tehniki hyzmatyny amala aşyrýarlar we
olarda diplomatik dereje ýokdur. Işgärleriň hyzmat edýän toparyna
diplomatik wekilhana hyzmat etmek boýunça borçlary ýerine ýe
tirýän işgärler degişlidir.
Daşary işler ministrliginiň işgärleri bolup durýan diplomatlar
dan başga-da harby, harby-deňiz we harby-howa attaşeleri, şeýle hem
olaryň kömekçileri diplomatik işgärler hasaplanýar. Mundan hem
başga, medeniýet, ylym, bilim, oba hojalyk, sport we başga anyk
çäklerde tejribe öwrenmek we bolýan ýurdy bilen hyzmatdaşlygy
ýola goýmak maksady bilen beýleki döwlet edaralarynyň ugry bilen
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ilçihana ýollanýan adamlar hem diplomatik işgärlere degişli bolýar
lar. Adatça, şeýle işgärler diplomatik wekilhananyň ştatyna girýär
ler, degişli diplomatik wezipeleri eýeleýärler we diplomatik işgärler
hasaplanýarlar.
Diplomatik wekilhananyň administratiw-tehniki we hyzmat
edýän işgärleri barada aýdylanda bolsa, onda olaryň wekilleri diplo
matik gullukçylar däldirler. Ýöne diplomatik işgärler ýaly, olar
hem adatça, akkreditleýän döwletiň raýatlary bolup durýarlar, ak
kreditleýän döwletiň daşary işler edarasynyň kadrlar gullugy tarapyn
dan işe alynýarlar we daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalara
wagtlaýyn işe ugradylýarlar.
Däp bolan diplomatik tejribä laýyklykda diplomatik wekilhana
bolýan ýurduna gelýän we ondan gutarnykly gidýän işgärler barada
bolýan ýurdunyň daşary işler ministrligine werbal nota ýollamak
bilen habar bermelidir. Diplomatik tejribe şeýle hem ilçihana işe täze
işgärleriň gelendikleri barada diplomatik korpusa sirkulýar nota ýol
lamak bilen habar berilmegini göz öňünde tutýar. Diplomatik, admi
nistratiw-tehniki we hyzmat edýän işgärler akkreditlenýän ýurdun
daky diplomatik wekilhana degişli diplomatik ýa-da gulluk wizasyny
alanlaryndan soň işe gelýärler. Käbir ýagdaýlarda, döwletleriň ara
synda diplomatik wekilhanalaryň işgärleri üçin ýurda wizasyz girmek
barada ylalaşyklar baglaşylýar. Ýöne muňa garamazden, diplomatik
wekilhana işe gelýän ähli işgärler bolýan ýurdunyň daşary işler minis
trliginde diplomatik ýa-da gulluk kartoçkasyny almaga borçludyrlar.
Şeýle kartoçka ol ýa-da başga işgäriň bolýan ýurdunda akkreditlenen
digini, şeýle hem resminama hökmünde diplomatik ýa-da adminis
tratiw-tehniki işgäriň şahsyýetini tassyklaýar. Diplomatik ýa-da gul
luk kartoçkasy bolunýan ýurduň resmi häkimiýetleriniň wekilleriniň
soramagy bilen görkezilýär. Diplomatik, administratiw-tehniki ýa-da
hyzmat edýän işgäriň bolýan ýurdunda gulluk möhletiniň tamamlan
magy we onuň bolýan ýurdundan gitmegi bilen onuň diplomatik ýada gulluk kartoçkasy nota bilen bolunýan ýurduň daşary işler minis
trligine gaýtarylyp berilýär.
Wekilhananyň bolýan döwleti öz kararynyň sebäbini aýtmazdan,
islendik wagt akkreditleýän döwleti diplomatik wekilhananyň
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baştutanynyň, wekilhananyň islendik diplomatik, administratiw-tehniki ýa-da hyzmat ediji işgäriniň persona non grata (islenilmeýän
şahsyýet) yglan edilendigi barada habardar edip biler. Şeýle ýagdaýda
akkreditleýän döwlet şol adamy bolýan ýurdundan yzyna çagyrmaly
dyr we wekilhanada onuň işini bes etmelidir. Üstesine-de, ol ýa-da
başga bir adamyň entek akkreditlenýän döwletiň çägine gelmezinden
öň persona non grata hasap edilip bilinjekdigi göz öňünde tutulmaly
dyr. Akkreditleýän döwletiň kabul ederlikli möhletiň içinde persona
non grata yglan edilen adamy yzyna ugratmak ýa-da işden boşatmak
barada ýokarda görkezilen borjuny ýerine ýetirmedik ýagdaýynda,
onda bolunýan döwletiň şol adamy wekilhananyň işgäri hökmünde
ykrar etmekden ýüz öwürmäge haky bardyr.
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplomatik
wekilhana wekilhananyň işgärleriniň işe bellenmekleri, olaryň bolýan
ýurduna gelýändigi we ondan gutarnykly gidýändigi ýa-da wekilha
nada olaryň borçlaryny bes edýändigi; işgärleriň maşgala agzalarynyň
bolýan ýurduna gelýändikleri we ondan gutarnykly gidýändikleri,
şeýle hem bolunýan döwletde ýaşaýan hakyna tutulan adamlar we
olaryň işden boşadylmagy barada bolýan ýurdunyň daşary işler minis
trligini habardar etmelidir.
Eger-de diplomatik wekilhananyň baştutany degişli düzgün
lere laýyklykda bellenilen ýurduna özünden öň wekilhananyň
baştutanynyň ýurtdan gideninden soň gelýän bolsa, onda beýleki
işgärler adatça ýurda olary çalyşjak işgärleriň ýurtdan gitmezlerinden
öň barýarlar. 5-10 günüň dowamynda bolýan ýurdunda diplomatik
gulluk möhleti tamamlanýan işgärden onuň ýerine täze gelen işgäre
işleriň geçirilmegi bolup geçýär. Şeýle tejribe täze gelen işgäre öz
täze borçlary we meşgul boljak meseleleri bilen tanyşmaga mümkin
çilik berýär. Mundan hem başga, şol wagtyň içinde bolýan ýurdundan
gidýän işgär özüni çalyşýan işdeşine özüniň işjeň aragatnaşyklaryny
geçirýär, öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekde özüne ýardam eden
adamlar bilen ony tanyşdyrýar. Täze diplomatik işgäriň wezipesine
girişmegini ýeňilleşdirmek, şeýle hem ýurtdan gidýän diplomata
diplomatik korpus boýunça öz tanyşlary, dostlary we kärdeşleri bilen
hoşlaşmaga mümkinçilik bermek maksady bilen ilçi adatça bolýan
ýurdundan gidýän we onuň ýerine gelen täze işgäriň hormatyna ilçi
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hanada ýa-da şunuň ýaly çäreler üçin niýetlenen başga ýerde kabul
edişlik guraýar.
Ilçihananyň ýanynda akkreditlenýän harby, harby-deňiz, harby-howa attaşeler diplomatik işgärleriň aýratyn toparyny düzýär. Olar
bolýan ýurdunyň harby edarasynyň ýanynda özlerini bellän ýurduň
harby edarasynyň resmi wekilleri bolup durýarlar. Harby attaşeniň
gönüden-göni borjy bolýan ýurdunyň goranmak boýunça degişli eda
ralary bilen aragatnaşyklary saklamak bolup durýar. Mundan başga-da, harby attaşe harby we harby-syýasy meseleler boýunça ilçiniň
maslahatçysynyň borjuny hem ýerine ýetirýär. Harby attaşe we onuň
kömekçileri ilçihanalaryň we missiýalaryň beýleki diplomatik işgär
leri ýaly, şol bir diplomatik immunitetlerden we aýratynlyklardan
peýdalanýarlar.
Harby attaşeniň akkreditlenmeginiň düzgüni diplomatik gatna
şyklar hakyndaky Wena konwensiýasynyň 7-nji maddasyna laýyk
lykda tertibe salynýar. Şol madda, hususanda, bolunýan döwletiň şol
döwlete işe gitmäge taýýarlanýan harby attaşeniň adynyň, atasynyň
adynyň öz wagtynda habar berilmegini teklip edip biljekdigini göz
öňünde tutýar. Iş ýüzünde akkreditleýän döwlet adatça akkreditlen
ýän döwlet tarapyndan degişli maglumat soralmanka, öz başlangyjy
bilen şol ýurduň daşary ýurt edarasyna özüniň ugradýan harby atteşe
si barada maglumat ýollaýar.
Ähli diplomatik wekilhanalar bolýan ýurdunyň daşary işler
ministrliginiň soramagy bilen protokol tertipde, baýry diplomatdan
başlap özleriniň diplomatik işgärleriniň doly sanawyny düzýärler.
Adatça, şol sanaw ilçihanalarda şeýle görnüşe eýe bolýar: sanawyň
başynda Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi durýar. Soňra sanaw
da ýurtda ilçiniň bolmaýan wagty onuň ýerine galýan wagtlaýyn
işler ynanylan gelýär: uly ilçihanalarda ol geňeşçi-wekildir, uly bol
madyk ilçihanalarda bolsa ol – geňeşçidir. Soňra geňeşçiler, harby
attaşe, birinji sekretarlar, harby attaşeniň kömekçileri, ikinji sekre
tarlar, üçünji sekretarlar we attaşe gelýär. Dürli edaralara wekilçilik
edýän, pudaklar boýunça (ylym we tehnika, medeniýet, oba hojalyk
we ş.m. meseleler boýunça) attaşe attaşeden soň sanawyň soňunda
ýerleşdirilip bilner, ýa-da olar has ýokary wezipäni, mysal üçin, birin
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ji ýa-da ikinji sekretaryň wezipelerini eýeleýän bolsalar, onda olar
degişli ýokary orunlarda goýulýar.
Döwletleriň söwda wekilhanalarynyň bar ýurtlarynda, şol
wekilhanalaryň ýolbaşçylary (söwda wekilleri) adatça ilçihananyň
diplomatik sanawynda geňeşçi-wekilden soň, ýa-da, eger ilçihanada
şeýle wezipe göz öňünde tutulmadyk ýagdaýynda, onda ol ilçiniň
bolýan ýurdunda ýok wagtynda wagtlaýyn işler ynanylanyň borç
laryny ýerine ýetirýän geňeşçiden soň goýulýar. Sanawa goşulan
diplomatlaryň wezipelerinden soň käbir halatlarda olaryň wekilhana
da ýerine ýetirýän anyk borçlary (mysal üçin, konsul, syýasy, ykdysa
dy we başga meseleler) görkezilýär. Sanawda şeýle hem diplomatyň
aýalynyň, ýa-da äriniň atlary görkezilýär. Eger-de diplomatlar
birmeňzeş wezipeleri eýeleýän bolsalar, onda olar sanawda ilçihana
işe gelen wagtlaryna laýyklykda ýerleşdirilýär.
Käbir ýurtlaryň diplomatik gullugynyň tejribesinde ilçihananyň
öz wezipesi boýunça ikinji diplomatynyň doly ygtyýarly ministr
wezipesi bardyr. Eger-de Ilçihanada şeýle wezipäniň birnäçesi bar
bolsa, onda doly ygtyýarly baýry ministr missiýanyň baştutanynyň
orunbasary hökmünde hem tanyşdyrylyp bilner. Şol bir wagtyň
özünde ilçiniň orunbasary ýaly wezipäniň ýokdugy göz öňünde tu
tulmalydyr.
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň düzümi, onuň
ştatlary diplomatik işgärleriň täze toparlary bilen barha baýlaşýar.
Mysal üçin, söwda-ykdysady ulgam Türkmenistanyň hem ikitarap
laýyn, hem köptaraplaýyn gatnaşyklarynyň jähtinden ileri tutulýan
ugurlaryň biri bolup durýar. «Biziň diplomatlarymyz muňa aýratyn
üns bermelidirler» – diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow özüniň «Türkmenistanyň daşary syýasaty we dip
lomatiýasy» žurnalynyň 2011-nji ýylyň birinji sanynda ýerleşdirilen
«Türkmen diplomatiýasynyň wezipeleri» atly makalasynda ýazýar.
– Biziň ilçihanalarymyzyň işleýän ýurtlarynda ykdysady ýagdaýy
ünsli öwrenmek we seljermek, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň has işjeň
ösdürip boljak ugurlaryny kesgitlemek, ýurdumyzyň ykdysady bäh
bitlerini ilerletmekde tejribe toplamak zerur. Şunuň bilen baglylykda
daşary ýurtlarda Türkmenistanyň söwda wekilhanalarynyň açylma
gy has maksadalaýyk görünýär. Bu ýerde Daşary işler ministrligine,
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Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine, Ykdy
sadyýet we ösüş ministrligine bilelikde iş alyp barmak hem-de ýakyn
wagtlarda şeýle wekilhanalaryň açylmagy mümkin bolan ýurtlary
hakynda pikirlenmek gerek».
Türkmenistan halkara medeni hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hem
uly üns berýär. Medeniýet adamzadyň umumy taryhynyň möhüm böle
gi bolmak bilen, biziň ýurdumyzyň ileri tutýan halkara ugurlarynda
aýratyn orun eýeleýär. Medeni gatnaşyklar halklaryň we döwletleriň
arasynda birek-birege düşünmegiň guraly bolup durýar, ol dürli mil
letlere we dinlere degişli adamlaryň arasynda özara gyzyklanma we
dostluk, hormat goýmak we ynanyşmak esasyndaky gatnaşyklary ýola
goýmagyň iň netijeli ýollarynyň biridir. «Türkmen diplomatlaryna bu
ugurda işlemek, medeni gatnaşyklaryň täze görnüşlerini tapmak we
teklip etmek gerek, – diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow
şol makalasynda ýazýar. – Her bir ilçihanada medeniýet meseleleri
boýunça attaşe wezipelerini girizmek, munuň üçin talap edilýän hünär
başarnyklaryna eýe bolan ýörite işgärleri bellemek gerek. Medeni
hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, dünýä döwletleriniň halklarynyň ara
synda özara düşünişmek üçin onlarça ýyllara niýetlenen berk binýady
döretmek bilen biz häzirki wagtda geljege uly goşant goşýarys».
Elbetde, türkmen raýatlarynyň toparynda hemişe hoşniýetlilik
ýagdaýyny we ähli işgärler tarapyndan olaryň wezipe borçlarynyň
täsirli ýerine ýetirilmegi üçin höwes döretmek boýunça tagalla
lar Ilçihananyň ýolbaşçylygynyň işinde örän möhüm orun tutýar.
Ilçihanalarda dürli ýaşly, dürli durmuş we hünär tejribeli, bilim we
medeni derejeli bolan adamlar işleýär. Şonuň üçin hem, şeýle topar
lary jebisleşdirmek, onda bolup biläýjek islendik agzalalygy öňünden
aradan aýyrmak, esasan hem, ähli işgärleri täsirli döredijilik işine
ruhlandyrmak – bular Ilçiniň we Ilçihananyň uly diplomatlarynyň iň
möhüm wezipeleridir. Diňe şeýle edilende Ilçihananyň işiniň ýokary
netijeliligi üpjün edilip bilner.
Daşary döwletlerdäki Türkmenistanyň ilçihanalary bolýan ýurt
lary bilen ýurdumyzyň özara gatnaşyklarynyň tutuş toplumyna jogap
berýärler. Ilçihanalar daşary syýasat, ykdysadyýet, medeni-gumanitar
we başga çäklerde özara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen zerur
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bolan tagallalary edýärler. Olar bolýan ýurtlarynda Türkmenistanyň
raýatlarynyň bähbitlerini goraýarlar, olaryň esasy hukuklarynyň we
azatlyklarynyň berjaý edilmegine gözegçilik edýärler, döwletimiziň
syýasaty barada hakyky habarlary ýaýratmaklygyň üstünde işleýärler,
bolýan ýurtlarynyň döwlet we jemgyýetçilik toparlarynda, ýerli köp
çülikleýin habar beriş serişdelerinde bitarap Türkmenistanyň keşbiniň
özüne çekiji güýjüniň artmagyna ýardam edýärler.
Soraglar:
1. Ilçihananyň düzüminde nähili toparlardan bolan işgärler işleýärler?
2. Harby attaşeler, administratiw-tehniki we hyzmat edýän işgärler diploma
tik işgär hasaplanylýarmy?
3. Diplomatik wekilhana işe gelýän işgärlere onuň bolýan ýurdunyň daşary
işler ministrliginde diplomatik ýa-da gulluk kartoçkasynyň berilmeginiň
sebäbi näme?
4. Diplomatik wekilhana işe täze bellenen diplomatyň bolýan ýurduna ony
çalyşjak işgäriň ýurtdan gaýtmazyndan öň barmagynyň sebäbi näme?
5. Diplomatik korpusyň agzalarynyň sanawyny kitapça görnüşinde kim
çykarýar?
6. Türkmen ilçihanalarynyň zähmet toparynda hoşniýetlilik ýagdaýyny we iş
gärleriň öz wezipe borçlaryny täsirli ýerine ýetirmekleri üçin höwes döret
mek boýunça tagallalar Ilçihananyň ýolbaşçylygynyň işinde nähili orun tutýar?

VI bap
DIPLOMATIK WEKILIŇ WEZIPESINE
GIRIŞMEGI
§1. Döwletiň ykrar edilmegi we diplomatik
gatnaşyklaryň ýola goýulmagy
Diplomatik gatnaşyklar diýlip iki döwletiň arasynda işiň ähli
çäklerinde meýletin ýola goýulýan we diplomatik wekilleri we wekil
hanalary alyşmaga hukuk berýän resmi gatnaşyklara düşünilýär.
Başgaça aýdylanda, diplomatik gatnaşyklar – munuň özi halkara
hukugynyň kadalaryna we halkara gatnaşyklaryň tejribesine
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laýyklykda döwletleriň arasynda resmi gatnaşyklary saklama
gyň esasy görnüşidir. Diplomatik gatnaşyklar döwletleriň arasynda
dostlukly gatnaşyklaryň ösmegine, halkara parahatçylygyň we howp
suzlygyň pugtalanmagyna ýardam etmelidir.
Diplomatik gatnaşyklar hakyndaky 1961-nji ýylyň Wena kon
wensiýasyna laýyklykda, döwletleriň arasynda diplomatik gatnaşyk
lar özara ylalaşyk esasynda ýola goýulýar. Diplomatik gatnaşyklaryň
ýola goýulmagynda ilkinji ädim bir döwlet tarapyndan ol ýa-da başga
döwletiň we onuň hökümetiniň de-ýurede (resmi taýdan) ýa-da defaktoda (ýüzleý) ykrar edilmegidir. Döwletiň de-faktoda ykrar edil
megi doly häsiýete eýe däldir. Başgaça aýdylanda, ykrar etmegiň şu
görnüşi ulanylanda, belli döwlet bilen beýleki döwletler diplomatik
gatnaşyklary ýola goýmaýarlar-da, diňe onuň bilen işjeň gatnaşyklary
ösdürýärler. Häzirki zaman halkara tejribesinde de-fakto örän seýrek
ulanylýar.
Döwletiň de-ýurede ykrar edilmegi onuň bilen resmileşdirilen
resmi diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny, özara ylalaşyk
boýunça diplomatik wekilhanalaryň açylmagyny, syýasy, söwda-yk
dysady we beýleki ulgamlar boýunça aragatnaşyklaryň ösdürilmegini
aňladýar.
Taryhdan mälim bolşy ýaly, 1917-nji ýylyň oktýabrynda döre
dilen Sowet döwletini Günbataryň iri döwletleri uzak wagtyň dowa
mynda ykrar etmediler. 1924-nji ýyla çenli şol döwletler SSSR-iň
diňe ýaşaýandygyny, başgaça aýdylanda, ony diňe de-faktoda ykrar
etdiler we onuň bilen kadaly diplomatik gatnaşyklary ýola goýma
dylar. Diňe 1924-nji ýylyň fewralyndan başlap şol döwletler Sowet
Soýuzyny doly ykrar edip, onuň bilen diplomatik gatnaşyklary ýola
goýup başladylar.
Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy gönüden-göni gyzyk
lanýan döwletleriň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň netijesinde
ýa-da üçünji döwletleriň diplomatik wekilleriniň üsti bilen bolup
geçýär we ol dürli resminamalar görnüşinde taýýarlanylýar. Başgaça aýtsak, häzirlikçe döwletleriň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň
ýola goýulmagy bilen bagly hemmeler tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk düzgün ýokdur. Şonuň üçin diplomatik gatnaşyklar dürli ýollar
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bilen, hususanda, döwletleriň, hökümetleriň baştutanlary, daşary işler
ministrleri ýa-da ýörite ygtyýarlyk berlen adamlar tarapyndan nota
lar we telegrammalar, ýa-da hatlar alyşmak, ylalaşyklara gol çekmek
ýa-da bilelikde kommýunike çap etmek arkaly ýola goýlup bilner.
Taraplar diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň özi, diploma
tik wekilhanalaryň derejesi, ylalaşygyň güýje girýän güni, ony çap
etmegiň möhleti we tertibi barada ylalaşýarlar. Umuman, iki döwletiň
arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy – munuň özi
halkara hukugynyň iki subýektiniň özara gatnaşyklarynyň özbaşdak
we deňhukukly häsiýetini tassyklaýan hereketdir.
Mysal üçin, Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň
arasynda diplomatik gatnaşyklar bilelikdäki kommýunikäniň kabul
edilmegi bilen ýola goýuldy. Geliň, HHR-iň hökümeti tarapyndan
täze özbaşdak Türkmen döwletiniň ykrar edilişine we Türkmenistan
bilen HHR-iň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýluşyna
gysgaça seredip geçeliň.
1991-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň we
Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda hat
alşygy bolup geçdi we bu hadysa türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň
ösüşinde täze döwrüň nyşany boldy. Hytaýyň Döwlet geňeşiniň
başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Szýan Siçeniň Türkme
nistanyň Daşary işler ministrine 1991-nji ýylyň 27-nji dekabrynda ýol
lan hatynda Hytaý Hökümetiniň Türkmenistany garaşsyz we özbaş
dak döwlet hökmünde ykrar etmek barada karar kabul edendigi habar
berildi. Hatda şeýle hem Hytaý Hökümetiniň Türkmenistan bilen
diplomatik gatnaşyklary ýola goýmaga isleginiň bardygy aýdyldy.
Onda hususanda şeýle diýilýärdi: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy
mynasybetli Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan,
Size, Siziň Alyjenabyňyza, we Siziň üstüňiz bilen Türkmenistanyň
Hökümetine özümiň gutlaglarymy ýollaýaryn. Şu ýagdaýdan
peýdalanmak bilen, Size, Siziň Alyjenabyňyz, Hytaý Hökümetiniň
Türkmenistanyň Hökümetini ykrar etmek boýunça karar kabul eden
digini we siziň ýurduňyz bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak
boýunça gepleşikleri alyp barmaga taýýardygyny habar bermäge
merhemet ediň.
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Hytaý Hökümeti parahatçylykly ýaşaşmagyň bäş ýörelgeleriniň
esasynda Siziň döwletiňiz bilen dostluk we hyzmatdaşlyk gat
naşyklaryny mundan buýana hem saklamaga we ösdürmäge özüniň
taýýardygyny mälim edýär.
Goý, Hytaýyň we Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky däbe
öwrülen dostluk has-da çuňlaşsyn».
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň jogabynda Türkme
nistanyň Hökümetiniň adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Hökü
metine onuň özbaşdak Türkmenistany ykrar edendigi we iki ýurduň
arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak boýunça gepleşiklere
başlamaga taýýardygy üçin hoşallyk bildirildi.
Türkmenistanyň we Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklary,
şeýle hem iki ýurduň arasynda syýasy, söwda-ykdysady aragat
naşyklary ýola goýmakda 1992-nji ýylyň ýanwar aýynda Hytaýyň
daşary söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministri Li
Lansinyň we şol ýurduň daşary işler ministriniň birinji orunbasary
Týan Szýan Peýiň ýolbaşçylygynda Aşgabatda bolan wekiliýet uly rol
oýnady. 1992-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda Türkmenistanyň hökü
metiniň jaýynyň kiçi zalynda bolup geçen gepleşikleriň gidişinde hy
taý wekiliýetiniň baştutany Li Lansin Hytaý Halk Respublikasynyň
Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak, şeýle hem
onda öz ilçihanasyny we söwda wekilhanasyny açmak maksadynyň
bardygyny aýtdy.
Şunlukda, gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistan bilen
Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola
goýmak boýunça bilelikdäki Kommýunikä, Türkmenistanyň we Hy
taý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola
goýmak barada bilelikdäki Kommýunikäniň ýanyna Memoranduma,
şeýle hem Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda söwda-ykdysady
hyzmatdaşlyk baradaky ilkinji Ylalaşyga (1992-nji ýylyň 6-njy ýan
wary) gol çekildi.
Şol taryhy resminamalaryň ähmiýetiniň örän uludygy sebäpli,
bilelikdäki Kommýunikäniň (şeýle hem Memorandumyň) doly tekst
lerini getireliň. Olarda, hususanda şeýle diýilýär:
135

TÜRKMENISTAN BILEN HYTAÝ HALK
RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA DIPLOMATIK
GATNAŞYKLARY ÝOLA GOÝMAK BARADA
BILELIKDÄKI KOMMÝUNIKE
Iki ýurduň halklarynyň bähbitlerine we arzuw-isleglerine laýyk
lykda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň
Hökümeti 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwaryndan iki döwletiň arasynda
ilçileriň derejesinde diplomatik gatnaşyklary ýola goýmaklygy karar
etdiler.
Iki ýurduň Hökümetleri iki ýurduň arasynda özbaşdaklyk we
territorial bitewilik, birek-biregiň üstüne çozmazlyk, birek-biregiň
içki işlerine gatyşmazlyk, raýdaşlyk we özara bähbitlilik, şeýle
hem parahatçylykly ýaşaýşyň ýörelgeleriniň esasynda dostlugy we
hyzmatdaşlygy ösdürmeklige ylalaşdylar.
Taraplar Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň Hyta
ýyň ýeke-täk kanuny Hökümetidigini, Taýwanyň Hytaý Halk Res
publikasynyň territoriýasynyň aýrylmaz bölegidigini tassyklaýarlar.
Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümeti Hytaý Halk Respub
likasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan döwletleriň Taýwan
bilen haýsy-da bolsa bir görnüşde resmi aragatnaşyklar saklamagy
nyň garşysyna çykyş edýär. Türkmenistanyň Hökümeti Hytaý Halk
Respublikasynyň bu pozisiýasyny goldaýar.
Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümeti Türkmenistanyň Hökü
metiniň milli garaşsyzlygyny we ykdysady ösüşlerini goramak bara
daky tagallalaryny goldaýar.
Iki ýurduň Hökümetleri raýdaşlyk we özara bähbitlilik esasynda
birdir hem-de halkara tejribesine laýyklykda beýleki tarapyň diplo
matik wekilleriniň öz borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin zerur kömek
leri bermäge taýyndyr.
Aşgabat şäheri, 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwary.
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TÜRKMENISTAN BILEN HYTAÝ HALK
RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA DIPLOMATIK
GATNAŞYKLARY ÝOLA GOÝMAK BARADA
BILELIKDÄKI KOMMÝUNIKÄ MEMORANDUM
Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplo
matik gatnaşyklary ýola goýmak barada bilelikdäki kommýunike hersi
iki ekzemplýarda türkmen, hytaý we rus dillerinde düzüldi, tekstleriň
üçüsiniň hem birmeňzeş güýji bardyr. Türkmençe we hytaýça tekstler
rusça tekst bilen meňzeşdir.
Aşgabat şäheri, 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwary.
Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy bilen bagly bolan
işlerden soň, Ilçihananyň açylmagyna taýýarlyk başlanýar. Adatça,
şeýle ýagdaýda ençeme döwletler Ilçihananyň boljak ýurduna ýörite
« öňdebaryjy topary» ýollaýarlar. Şol toparyň borçlaryna diploma
tik wekilhanany wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýerleşdirmek, Ilçiniň
rezidensiýasy, şeýle hem galan işgärler üçin mynasyp ýaşaýyş jaý
saýlamak, köp sanly guramaçylyk meseleleri çözmek girýär. Kähalat
larda « öňdebaryjy topara» oňa bildirilýän talaplary hasaba almak
bilen wekilhananyň jaýynyň gurluşygy bilen bagly bolan meseleleri
çözmeklik hem tabşyrylýar.
Tejribeli diplomatik işgär tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän şeýle
« öňdebaryjy topara» diňe bir bolunýan ýurt boýunça bilermenler
däl, eýsem diplomatik wekilhananyň gulluk jaýlaryna bildirilýän
talaplar (ýagny, onda degişli gulluklaryň ýerleşdirilişi, Ilçihananyň
işiniň guralyşy, işgärleriň durmuş şertleri) bilen gowy tanyş hünär
menler hem girýärler. Gulluk jaýlarynyň howpsuzlygynyň üpjün edil
megi bilen bagly bolan meselelere hem aýratyn üns berilýär. Şeýle «
öňdebaryjy topara» pul-maliýe bölüminiň ýa-da müdirliginiň işgäri
hem goşulýar: onuň wezipesine diplomatik wekilhanany guramak
we işgärleri ýerleşdirmek bilen bagly bolan maliýe çykdajylarynyň
göwrümini kesgitlemek, şeýle hem Ilçihananyň täsirli işini üpjün et
mek üçin maliýe zerurlygyny kesgitlemek girýär.
«Öňdebaryjy toparyň» işi ýurda wekilhananyň baştutanynyň
we onuň işgärleriniň gelmegini yza çekdirmezlik üçin öz wezipe
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lerini gysga wagtyň içinde ýerine ýetirmekden gelip çykýar. Bo
lunýan ýurduň häkimiýetlerinden « öňdebaryjy topar» doly goldawa
we degişli ýardama garaşyp bilerler. «Öňdebaryjy toparyň» işi bilen
bir wagtyň özünde Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçiniň ýurda
gelmegine taýýarlyk görülýär.
Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy bilen şeýle hem dip
lomatik wekilleriň (ilçileriň, wekilleriň) özara alşylmagy bolup geçýär.
Türkmen, şeýle hem beýleki döwletleriň diplomatik gulluklarynyň
daşary döwletde adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçini bellemek
boýunça meseleleriniň tejribesiniň esasynda 1961-nji ýylyň diplo
matik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasynyň düzgünleri
ýatandyr. Amaly jähtden bu konwensiýa tarapyndan akkreditleýän
döwletiň bolýan döwletde diplomatik wekil hökmünde özüniň adam
syny bellemek üçin bolýan döwletiniň hökümetiniň razylygyny al
malydygy göz öňünde tutulýar. Şeýle razylyk fransuzça «agreman»
diýlip atlandyrylýar.
Dürli ýagdaýlarda agreman her hili soralyp bilinýär. Mysal üçin,
eger-de iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýaňy ýola
goýlan we diplomatik wekilhananyň wekili ilkinji gezek bellenýän
bolsa, onda agremanyň soralmagy ylalaşýan taraplaryň ikisiniň hem
üçünji ýurtdaky diplomatik wekilleriniň üsti bilen amala aşyrylyp bil
ner. Şol bir wagtyň özünde diplomatik wekilhananyň baştutanynyň
wekilhananyň täze baştutany bilen çalşylýan ýagdaýynda, onda adatça
agreman soramaklyk ondan öň ilçiniň ýurtdan gitmezinden öň bolup
geçýär, eger-de öň ilçi eýýäm ýurtdan giden halatynda, onda ol işleri
wagtlaýyn ynanylan tarapyndan amala aşyrylýar. Şol maksat bilen
ilçi ýa-da işleri wagtlaýyn ynanylan bolýan ýurdunyň DIM-ne barýar,
ministrligiň ýolbaşçylygy bilen duşuşýar we oňa ilçihananyň degişli
werbal notasyny gowşurýar. Werbal notada akkreditleýän döwletiň
ýolbaşçylygynyň şol ýurda şeýle adamy özüniň adatdan daşary we
doly ygtyýarly ilçisi hökmünde ýollamak barada karar kabul edendigi
habar berilýär we ony bellemeklige razylyk berilmegi haýyş edilýär.
Werbal nota täze ilçiniň kandidaturasynyň (Çurriçulum Vitae, ýa-da
CV atlandyrylýan) gysgaça terjimehaly goşulýar. Onda kandidatyň
familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan ýyly, bilimi, maşgala ýagdaýy,
138

gulluk işi – öň eýelän wezipeleri, daşary ýurt dillerini bilişi, şahsy
gyzyklanmalary görkezilýär. Agreman soralýan werbal nota alnandan
soň Daşary işler ministrligi bu meseläni öwrenip başlaýar we adatça,
bir aýyň dowamynda täze ilçiniň bellenilmegine agreman berýär.
Agremanyň alynmagy bilen diplomatik wekilhananyň baştutanynyň
wezipesine kandidat persona grata, ýagny, islenilýän adam hasap
lanylýar (iş ýüzünde persona grata statusyndan giriş wizany alan we
diplomatik wekilhana işe gelen wekilhananyň ähli diplomatik işgärleri
peýdalanýarlar). Agreman alanyndan soň bellenilen ilçi özüniň täze iş
ýerine gidip bilýär.
Ýöne şu ýerde bir zat göz öňünde tutulmalydyr: ilçiniň belle
nilýän ýurdunyň hökümeti haýsydyr bir pikirlere görä agre
man bermän hem bilýändir, üstesine-de, ol agreman bermekden
boýun gaçyrmagynyň sebäplerini düşündirmäge borçly hem däldir.
Razylygyň berilmezliginiň sebäplerini bilmäge gyzyklanmak hem
makullanylmaýar. Mälim bolşy ýaly, diplomatiýada mümkinga
dar gapma-garşylykdan, dawalardan gaça durmakdan ugur alynýar.
Şuny hasaba almak bilen, diplomatik tejribede agreman bermekden
ýüz öwürmegiň has giň kabul edilen mehanizmi häsiýetlidir. Mesele
bu ýerde agreman soralandan soň oňa berilmeli jogabyň wagtynyň
Wena konwensiýasy tarapyndan kesgitlenilmänligindedir. Netijede,
ýyllaryň dowamynda toplanan tejribä laýyklykda, şeýle jogap bir
aýyň içinde, seýrek hem bolsa iki aýyň, iň köp bolsa üç aýyň dowa
mynda berilýär. Agremanyň soralandygy barada ýatlatmak ýa-da
onuň berilmegini çaltlaşdyrmak hem diplomatik tejribede makul
lanylmaýar. Şonuň üçin hem, adaty diplomatik tejribede agreman
berilmeginiň esli uzaga çekilmegini akkreditleýän döwlet agreman
bermekden boýun gaçyrmagyň sypaýyçylykly görnüşi hökmünde ka
bul edýär. Şeýle ýagdaýda, ýagdaýy mälim etmezden we hiç bir zady
aýdyňlaşdyrmazdan, daşary işler ministrligi ilçiniň wezipesine täze
kandidaty seçip almagyň ugruna çykýar, soňra bolsa onuň üçin agre
man soraýar.
Agreman baradaky meselä seresaply çemeleşilmeginiň zerurly
gyndan gelip çykylmak bilen, diplomatik tejribede ol ýa-da başga ýur
da ilçi bolup gitmäge taýýarlanýan, ýa-da oňa eýýäm agreman soralan
adamyň adynyň agreman alynýança mälim edilmegi kabul ederlikli
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hasaplanylmaýar. Munuň özi ilçiniň wezipesine kandidat hökmünde
teklip edilen, ýöne haýsydyr bir sebäplere görä oňa agreman berilme
dik adamyň abraýyna şek ýetirilmezligi we onuň geljekki diplomatik
karýerasy üçin oňaýsyzlyklaryň döredilmezligi üçin edilýändir.
Agremanyň berilmezliginiň dürli sebäpleri bolup biler. Mysal
üçin, ilçiniň wezipesine kandidaturasy hödürlenýän adamyň oňa ilçi
bolup gitjek ýurdy barada öň dostlukly däl sözleri aýdan bolmagy, ýa-da haýsy-da bolsa bir ýiti halkara meselesi boýunça kabul edýän ýurt
üçin kabul ederlikli bolmadyk bir taraply garaýyşlaryň tarapdary bo
lan bolmagy ahmaldyr. Diplomatiýanyň taryhynda ugradýan ýurduň
entek oňa resmi taýdan agreman soralmazdan ozal öz ilçisiniň adyny
açyk mälim eden wagtlary hem bolupdyr, bu bolsa akkreditlenýän
ýurtda düşünmezligi döredipdir we soňra agreman bermekden onuň
ýüz öwürmeginiň sebäbi bolupdyr.
Soraglar:
1. Diplomatik gatnaşyklar näme?
2. Täze döwletiň ykrar edilmeginiň näçe görnüşi bolup biler?
3. Döwletiň de-ýurede ykrar edilmegine nähili düşünýärsiňiz?
4. Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy nähili ýollar bilen bolup geçýär?
5. Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik
gatnaşyklar haýsy resminamanyň kabul edilmegi bilen ýola goýuldy?
6. Ilçihananyň boljak ýurduna «öňdebaryjy toparyň» ugradylmagynyň sebäbi
näme?
7. Agreman näme?
8. Agreman soralmagynyň sebäbi näme?
9. Agreman soramagyň nähili tertibi we görnüşleri bardyr?
10. Agreman soralmagyna berilýän jogaplaryň görnüşleri barada näme bil
ýärsiňiz?
11. Agreman soralmagynyň gizlinlikde saklanylmagynyň sebäbini nämede
görýärsiňiz?

§2. Diplomatik wekiliň wezipä bellenmegi
Diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary – adatdan daşary
we doly ygtyýarly ilçiler, wekiller olaryň bellenilýän daşary ýurt
döwletleriniň razylygy (agreman) bellenilen tertipde alnandan soň
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döwlet baştutanlary tarapyndan wezipä bellenilýär. Olaryň wezipä
bellenilmegi barada döwlet baştutanynyň Permany ýa-da degişli karar
çap edilýär.
Adatça diplomatik wekilhanalaryň baştutanlaryny wezipä bel
lemek döwletleriň Daşary işler ministriniň teklibi boýunça amala
aşyrylýar. Şeýle hem, öz bellenilen döwletine gidýän ilçilere we
wekillere döwlet baştutany tarapyndan gol çekilen we ýurduň Daşary
işler ministri tarapyndan kontrassiglenen ynanç haty berilýär.
Döwletleriň halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekil
lerine döwlet baştutanynyň halkara guramanyň baştutanynyň ady
na ýazylan haty berilýär. Ýurduň işleri ynanylanlaryna daşary işler
ministriniň kabul edýän döwletiň Daşary işler ministriniň adyna ýa
zylan degişli haty berilýär.
Soňra ilçi özüniň bellenilen döwletiniň baştutanynyň adyna ýa
zylan ynanç hatyny alýar we şol döwletiň merkezine ugraýar.
Ynanç haty ilçiniň bolýan ýurdunda ygtyýarlyklarynyň
resmi taýdan tassyklanylmagydyr. Diplomatik wekilhananyň
baştutany bolýan döwletindäki hereket edýän tejribä laýyklykda
– ýa-ha ynanç hatyny (hatyny) gowşuran pursadyndan başlap,
ýa-da özüniň bellenilen döwletiniň daşary işler ministrligine ba
ranlygy hakyndaky habary beren we ynanç hatynyň tassyklanan
nusgasyny gowşuran pursadyndan başlap şol döwletde öz wezipe
lerini ýerine ýetirmäge girişýär.
Adatça täze bellenen ilçi özüniň ynanç haty bilen birlikde
özünden öň ilçiniň yzyna çagyrma hatyny hem gowşurýar. Onda
akkreditleýän döwletiň öň ilçini yzyna çagyrmak barada karar ka
bul edendigi habar berilýär, umumy görnüşde çagyrylyşygyň se
bäbi görkezilýär, çagyrylýan ilçiniň özüniň işi bilen bolýan ýurdy
bilen hoşniýetli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam edendigine ynam
bildirilýär. Mysal üçin, Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň adyna 1995-nji ýylyň
6-njy ýanwarynda ýollan Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky
ilkinji Hemişelik wekilini Yzyna çagyrma hatynda şeýle diýilýär:
«Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili başga borç
lary ýerine ýetirmek üçin Aşgabada çagyrylýar. Türkmenistanyň
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Hökümeti Hemişelik wekiliniň öz missiýasyny bolmalysy ýaly ýerine
ýetirendigine we şunuň bilen Siziň hormatyňyza we oňat garaýşyňyza
mynasyp bolandygyna doly ynam bildirýär». Gulluk möhleti dolup,
Ýurtdan gidýän ilçiniň yzyna çagyrma hatyny ýurtdan ugramazyndan
öň onuň özüniň gowşurýan halatlary hem bolýar.
Haçanda diplomatik wekilhana ilçi däl-de, eýsem hemişelik
wagtlaýyn işleri ynanylan tarapyndan baştutanlyk edilýän bolsa, onda
işleri ynanylan özüniň bellenilen döwletiniň Daşary işler ministrine
degişli haty gowşuran pursadyndan başlap öz wezipesini ýerine ýe
tirmäge girişýär.
Täze gelen ilçi tarapyndan ynanç hatynyň gowşurylmagynyň
diplomatik gatnaşyklaryň tejribesinde adatdan daşary uly simwoliki
ähmiýeti bardyr. Daşary ýurt döwletiniň ilçisi akkreditlenýän döwle
tiň baştutanyna ynanç hatyny gowşurmak bilen, onuň bilen özüniň
ilkinji resmi aragatnaşyga girýändigini göz öňünde tutmalydyr. Müm
kinçilikden peýdalanmak bilen, ilçi döwlet baştutanyna öz ýurdunyň
döwlet baştutanynyň we hökümetiniň salamyny we gowy arzuw
laryny ýetirýär. Ilçiniň bolýan ýurdunyň döwlet baştutany bilen şol
ilkinji duşuşygynyň uly syýasy ähmiýetiniň nazara alynmagy bilen,
ynanç hatynyň gowşurylmak dabarasy hemişe aýratyn dabaralylyk
bilen tapawutlanýar, ol hemişe uly üns bilen taýýarlanýar, işlenip
taýýarlanylýar we gyşarnyksyz berjaý edilýär.
Akkreditlenýän ýurduna gelende, täze bellenen ilçini aeroport
da bolýan ýurdunyň Daşary işler ministrliginiň protokol bölüminiň
müdiri ýa-da onuň orunbasary garşylaýar. Ilçi özüniň ilkinji resmi wi
zitini protokol bölüminiň müdirine edýär we onuň gidişinde protokol
bölüminiň müdiri ilçini ynanç haty gowşurmagyň tertibi, gowşurmak
dabarasynyň nirede we nähili guraljakdygy bilen tanyşdyrýar. Dürli
ýurtlarda bu dabara dürli geçirilýär we ol ilçiniň bolýan ýurdunyň
adatyna we toplanan tejribä bagly bolýar. Käbir döwletlerde, aýda
ly, Beýik Britaniýada, ynanç haty frakda, ýagny art etegi uzyn erkek
adamyň geýiminde gowşurylýar, başga ýurtlarda ynanç haty gara toý
kostýumynda, ýa-da milli kostýumda gowşurylýar. Rus diplomatlary
özleriniň ynanç hatlaryny diňe şolarda, ýagny adatdan daşary we
doly ygtyýarly ilçilerde we wekillerde bolýan resmi mundirde, ýagny
bellibir görnüşdäki dabaraly çärelerde geýilýän geýimde, ýa-da gara
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reňkli toý kostýumynda gowşurýarlar. Milli aýratynlyklaryň başga-da görnüşleri bolup biler. Ýöne muňa seretmezden, ynanç hatlaryny
gowşurmak dabarasynyň ählisiniň ençeme möhüm umumy sypatlary
bardyr.
Ozaly bilen, ynanç hatyny gowşurmak dabarasyndan öň ilçiniň
bolýan ýurdunyň Daşary işler ministri bilen duşuşmagy hökmandyr
we şol duşuşygyň gidişinde ilçi ministre özüniň ynanç hatynyň nus
gasyny gowşurýar. Soňra, bellenilen günüň belli wagtynda ilçiniň
yzyndan resmi limuzinde, ýagny üsti ýapyk ýeňil awtomobilde,
bolýan ýurdunyň Daşary işler ministrliginiň protokol gullugynyň
başlygy gelýär we kortežiň ugratmagynda ol ilçini ynanç hatynyň
gowşurylmagy bilen bagly dabaranyň boljak ýerine – döwlet baştu
tanynyň resmi rezidensiýasyna eltýär. Eger-de protokol tarapyndan
dabara ilçiniň aýalynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulan bolsa, onda
ol, şeýle hem ilçihananyň uly diplomatlary başga awtomobillerde
resmi limuziniň yzyna eýerýärler. Beýik Britaniýada limuziniň ýer
ine oňa atlar goşulan şa zenanyň paýtuny berilýär. Käbir ýurtlarda
ilçiniň hormatyna goşunlaryň üç görnüşinden ybarat bolan hormat
garawuly düzülýär. Ynanç hatynyň gowşurylmagy bilen bagly bolan
dabara iki ýurduň milli senalarynyň ýerine ýetirilmeginiň goşulan
ýurtlary hem bardyr. Ilçi we onuň ýany bilen gidýän ilçihananyň uly
diplomatik işgärleri ynanç hatynyň gowşurylyş dabarasy boljak zala
barýarlar. Ençeme ýurtlarda ynanç hatynyň gowşurylmagy bilen ba
gly dabarada ilçiniň aýalynyň bolmagy hökmandyr. Dabaranyň boljak
zalyna girmek bilen, ilçi döwlet baştutanynyň duran tarapyna ugraýar.
Ilçiden birazrak yzdan onuň aýaly we ilçiniň ýany bilen gelen adam
lar gelýärler. Bellenilen ýerde ilçiniň ýany bilen gelen adamlar aýak
çekýärler, ilçi bolsa döwlet baştutanynyň iki-üç ädimlik golaýynda
saklanýar we ýeňil baş egme bilen oňa onda ynanç haty, özünden öň
ilçiniň yzyna çagyrma haty bolan bukjany iki eli bilen uzadýar. Döwlet
baştutanyna ýüzlenmek bilen, ilçi öz döwletiniň özüni Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde akkreditleýän ynanç hatyny oňa
uly hormat bilen gowşurýandygyny aýdýar. Döwlet baştutany özüne
gowşurylan ynanç hatyny iki eli bilen kabul edýär we ony gapdalynda
duran Daşary işler ministrine berýär we ilçiniň elini gysýar. Ynanç
hatynyň gowşurylýan we el gysyşlygyň pursadyny resmi suratçy
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surata düşürýär, ýa-da döwlet baştutanynyň we ilçiniň bilelikdäki
ýörite protokol suraty alynýar. Soňra döwlet baştutany ilçini umumy
häsiýetli gysga söhbetdeşlige çagyrýar.
Käbir ýurtlarda ynanç haty gowşurylandan soň gysgaça söz alyşmak tejribesi bardyr we olarda iki taraplaýyn gatnaşyklary mun
dan beýläk hem ösdürmäge bolan taýýarlyk nygtalyp geçilýär. En
çeme ýurtlarda döwlet baştutanynyň we ilçiniň arasynda ýadygärlik
sowgatlarynyň alşylmagy bolup geçýär. Ynanç hatynyň gowşurylma
gy bilen bagly dabarada döwlet baştutanynyň aýalynyň hem bolýan
ýurtlary bardyr we bu adatça monarhik döwletlerinde kabul edi
lendir. Şeýle ýagdaýda dabara ilçiniň ýany bilen onuň aýaly hem
gatnaşmalydyr. Diplomatik tejribe döwlet baştutanynyň aýalynyň we
ilçiniň aýalynyň arasynda hem ýadygärlik sowgatlarynyň alşylma
gynyň mümkindigine şaýatlyk edýär.
Söhbetdeşlikden soň ilçi döwlet baştutany bilen hoşlaşýar. Çy
kalgada ilçiniň hormatyna onuň wekilçilik edýän döwletiniň baý
dagy galdyrylýar. Ynanç hatyny gowşuran ilçi limuzinde öz re
zidensiýasyna gaýdyp gelýär, ol ýerde onuň ýurdunyň milli baýdagy
galdyrylýar. Döwlet baştutanynyň rezidensiýasyndan gaýdyşyn ýolda
daşary işler ministrliginiň protokol gullugynyň başlygy, şeýle hem
döwlet baştutanynyň adýutanty ilçi tarapyndan bokal şampan içgisine
çagyrylýar. Olara ilçihananyň diplomatik işgärleri hem goşulýarlar.
Diplomatik wekilhananyň baştutanynyň öz ynanç hatyny bolýan
ýurdunyň döwlet baştutanyna gowşurmagy bilen, kabul edýän ýurduň
protokol kadalaryna laýyklykda ilçi ençeme protokol çärelerini ama
la aşyrýar: hususanda, bolýan ýurdunda ýerleşýän döwletleriň ilçi
hanalaryna we missiýalaryna nota ýollaýar we olaryň ýolbaşçylaryny
özüniň ynanç hatyny bolýan ýurdunyň baştutanyna gowşurandygy
bilen habardar edýär, hökümet baştutany, daşary işler ministri, onuň
orunbasarlary, umuman ýurduň ýokary wezipeli adamlary bilen pro
tokol duşuşyklaryny geçirýär. Ilçiniň protokol duşuşyklary hemişe
diňe protokol häsiýete eýe bolup durmaýar. Munuň özi köp derejede
ilçä bagly bolup durýar. Bu meselede umumy kada şeýledir: protokol
duşuşyk – sypaýyçylygyň duşuşygydyr we şeýle duşuşygyň dowa
mynda uly meselelere deglip geçilmeýär. Ýöne muňa seretmezden,
ýokary wezipeli adam bilen duşuşyk wagtynda, eger munuň özi
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mümkin we ýerlikli bolsa, onda, ilçi sypaýylyk bilen kähalatlarda
özüni gyzyklandyrýan meseläni galdyrýar, ilçiniň söhbetdeşi bolsa,
sypaýyçylyk hökmünde ony gyzyklandyrýan meselelere jogap berip
biler. Doly protokol häsiýetli diňe şeýle çäreler geçirilenden soň,
ilçiniň öz ýurdunyň milli bähbitlerini üpjün etmeklige gönükdirilen
agyr, şol bir wagtyň özünde hem asylly, gündelik diplomatik işi
başlanýar.
Ikitaraplaýyn diplomatiýa bilen deňeşdirilende köptarapla
ýyn diplomatiýanyň diňe bir diplomatiki işi amala aşyrmaklygyň
görnüşinde däl, eýsem protokol tejribesinde hem käbir aýratynlyk
lary bardyr. Şu jähtden we seredýän meselämiz bilen baglylykda
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky ilkinji
Hemişelik wekiliniň, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň
1992-nji ýylyň 18-nji martynda ýurdumyzyň DIM-ine ýollan habary
hem üns bererlikdir (resminama seret).
Soraglar:
1. Diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary kimler?
2. Ynanç haty, Yzyna çagyrma haty näme?
3. Ilçi haçan bolýan döwletinde öz wezipesini ýerine ýetirmäge girişýär?
4. Akkreditlenen ýurduna gelende täze bellenen ilçiniň ilkinji resmi duşuşygy
kim bilen bolup geçýär?
5. Ynanç hatynyň gowşurylmak dabarasy dürli ýurtlarda nähili geçirilýär?
6. Türkmenistanyň HHR-däki ilkinji Ilçisiniň 1995-nji ýylyň 20-nji iýunynda
Türkmenistanyň DIM-ne ýollan maglumaty nähili gyzyklamna döredýär?
7. Ikitaraplaýyn diplomatiýa bilen deňeşdirilende köptaraplaýyn diplomati
ýanyň protokol tejribesinde nähili aýratynlyklary bar?

Resminamalar we goşmaça maglumatlar
Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilkinji
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Rahmanowyň
1995-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary
işler ministrligine ýollan maglumaty
Dünýäniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, özüniň onda işlejek we
ýaşajak ýurduna täze ilçiniň gelmegi bilen onuň ilkinji esasy resmi
işi ýurduň döwlet baştutanyna özüniň ynanç hatyny gowşurmagy bo
10. Sargyt № 1175
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lup durýar. Şonuň üçin hem men Hytaý Halk Respublikasyna gelen
günümiň ertesi ýurduň DIM-niň protokolynyň başlygy Ýan Hes
ýun bilen duşuşdym we bu ýurtda hereket edýän diplomatik proto
kola laýyklykda oňa öz wekilçilik edýän döwletimiň ynanç hatynyň
nusgasyny gowşurdym. Şeýle hem, özümiň bu ýurduň döwlet baş
tutanynyň ýanynda akkreditlenmegimiň tertibi we ýerli protokolyň
tejribesiniň meseleleri bilen tanyşdym. Hytaýyň Türkmenistan bilen
gatnaşyklarynyň meselelerini HHR-iň DIM-iniň Gündogar Ýewropa
we Merkezi Aziýa departamenti alyp barýardy. Şonuň üçin hem, men
şol günüň özünde bu departamentiň baş direktory Çžan Deguan bilen
hem duşuşdym. Ynanç hatymy gowşurmagyma çenli galan wagty men
bu ýurtda ýurdumyzyň ilçihanasyny guramak bilen bagly meseleleri
çözmek, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýagdaýyny we geljegini çuňňur
seljermek, şeýle hem Pekin bilen tanyşmak üçin ulandym.
HHR-iň Başlygy Szýan Szemine ynanç hatymy gowşurmak
dabarasy 1995-nji ýylyň 31-nji maýynda sagat 11-de Pekiniň merkezi
meýdançasy bolan Týananmen meýdançasynyň günbatar böleginde ýerleşýän Halk wekilleriniň Bütinhytaý ýygnaklarynyň öýünde (HWBHÝÖ) bolup geçdi. Esasy girelgeden merkezi zala, ondan
bolsa mejlisler zalyna baryp bolýardy. HWBHÝÖ-niň demirga
zyk tarapyny banket zallary, günorta tarapyny bolsa HWBHÝÖ-niň
Hemişelik komitetiniň gulluk korpusy tutýardy. Bu jaýda her bir
welaýat, awtonom raýon we merkeze degişli bolan şäher üçin zallar
bardy. Şeýle hem bu ýerde ýygy-ýygydan daşary ýurtly myhmanlar
kabul edilýärdi.
Ilçiniň ynanç hatynyň gowşurylmagy bilen bagly dabara ilçi
hanadan dabaranyň bolýan ýeri bolan Halk ýygnaklary öýüne we
ondan ilçihana çenli döwlet dabara awtomaşynynda ilçiniň ugradyl
magy, HWBHÝÖ-niň esasy girelgesiniň öňünde oňa girilende we
ondan çykylanda ilçiniň hormatyna hormat garawulynyň düzülmegi
we ş.m. ýaly protokol tarapyndan göz öňünde tutulan çäreleri özünde
jemledi. Protokol gullugynyň başlygynyň ugratmagynda men belle
nilen wagtda Halk ýygnaklary öýüniň kabul edişlikler zalyna girdim
we bu yerde meni HHR-iň Başlygy mähirli mübärekledi. Hytaýyň
döwlet protokolyna laýyklykda ynanç haty gowşurylynda ilçiniň
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söz sözlemegi göz öňünde tutulmaýar. Şonuň üçin hem men HHRiň Başlygyna «Siziň Alyhezretiňiz, maňa özümiň Hytaý Halk Res
publikasynda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
Ilçisi hökmünde bellenýändigim baradaky biziň döwletimiziň ynanç
hatyny gowşurmaga rugsat ediň» – diýip aýtdym we Hytaýyň döwlet
Baştutanyna Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen res
minamany gowşurdym. Ynanç hatynyň tekstinde şeýle diýilýärdi:
Onuň Alyhezreti,
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy
Szýan Szemine
Siziň Alyhezretiňiz, meniň gadyrly we mähirli dostum!
Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky
däbe öwrülen dostlukly aragatnaşyklary mundan beýläk hem ös
dürmek we pugtalandyrmak arzuwy bilen men Siziň Alyhezretiňiziň
ýanynda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi
hökmünde Amangeldi Rahmanowy akkreditlemek barada karar kabul
etdim.
Amangeldi Rahmanowy zehinli we tejribeli, öz borjuna we
paly we wezipelerini ýerine ýetirmekde yhlasly diplomat hökmünde
tanamak bilen, men onuň öz ýokary missiýasyny Siziň hormatyňyza
mynasyp bolmak we meniň oňa bolan ynamymy doly ödemek bilen
ýerine ýetirjekdigine ynanýaryn. Şonuň üçin hem men Sizden ony
mähirli kabul etmegiňizi, onuň meniň adymdan Size habar berjek ähli
zatlaryna, aýratyn hem meniň Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyn
da dostlukly we özara peýdaly gatnaşyklary işjeň ösdürmäge meniň
gyzyklanýandygym, hytaý halkyna gülläp ösüş arzuwlarym, Size
meniň örän ýokary hormatym barada aýdanlaryna ynanmagyňyzy
Sizden haýyş edýärin.
Siziň ýürekdeş we mähirli dostuňyz,
Saparmyrat Nyýazow,
Türkmenistanyň Prezidenti
Aşgabat şäheri, Prezident köşgi, 1995-nji ýylyň 24-nji apreli.
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HHR-iň Başlygy meniň ynanç hatymy gyzgyn kabul etdi we ony
ýakynynda duran protokol gullugynyň başlygyna geçirdi. Men HHRiň Başlygynyň maňa uzadan goluny gysdym, şeýle hem hytaý tara
pyndan dabara gatnaşýan beýleki resmi adamlar – HHR-iň Daşary
işler ministriniň birinji orunbasary Týan Szýan Peý, HHR-iň DIM-niň
Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa departamentiniň baş direktory
Çžan Deguan bilen el berip salamlaşdym; soňra dabara gatnaşanlaryň
hemmesi ýadygärlik surata düşmäge çagyryldy.
Men Szýan Szemin barada öň az eşitmändim we okamandym:
ol Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň (KP) üçünji nesliniň kollek
tiw ýolbaşçylarynyň esasysy hasap edilýärdi. Szýan Szemin 1926njy ýylda Szýansu welaýatynyň Ýançžou şäherinde intelligentleriň
maşgalasynda doglupdyr. Szýan Szemin Şençženiň konsepsiýasyny
işläp düzen bilermenleriň biri hasaplanylýar. Hytaýyň Guandun wela
ýatynyň günortasynda ýerleşýän Şençžen şäheri ýurtda erkin söwda
we daşary ýurt maýa goýumlary üçin bazar özgertmeleriniň çäkle
rinde açylan (1980) ýörite ykdysady zolaklaryň ilkinjisi hökmünde
tanalýar. 1985-nji ýylda Şanhaý şäheriniň meri bolan Szýan Sze
min 1989-njy ýylda Hytaý KP-nyň Merkezi Komitetiniň baş sekre
tary, az wagtdan soň bolsa döwlet baştutany bolýar. Onuň bu ýokary
wezipelerde işlän ýyllary Hytaý üçin syýasy durnuklylygyň, döwletiň
kuwwatynyň, işjeň daşary syýasy işiň we ilatyň durmuş derejesiniň
çalt ýokarlanmagynyň täze taryhy döwri boldy.
Dabaranyň resmi böleginiň tamamlanmagy bilen HHR-iň Baş
lygy meni söhbetdeşlik üçin başga bir uly bolmadyk otaga çagyrdy.
Hytaý tarapyndan oňa Týan Szýan Peý gatnaşdy. Bolup geçen gyzgyn
söhbetdeşligiň dowamynda men HHR-iň Başlygyna Türkmenistanyň
Prezidentiniň salamyny we gowy arzuwlaryny gowşurdym. Hytaýyň
döwlet Baştutany muňa hoşallyk bildirdi we türkmen halkyna gülläp
ösüşi arzuw etdi. Şeýle duşuşyklarda adatça bolşy ýaly, Szýan Szemin
Hytaýyň syýasy we ykdysady ýagdaýyny gysgaça beýan etdi, içerki
durnuklylykda demokratiýa we gülläp ösüşe tarap ýolunda Hytaýyň
öz esasy üstünligini görýändigini nygtady.
HHR-iň Başlygy Szýan Szemin bilen bolan meniň bu ilkinji
duşuşygym şeýle hem ýurduň döwlet baştutanynyň hytaý-türkmen
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hyzmatdaşlygyny giňeltmäge örän möhüm ähmiýet berýändigini
görkezdi. Ol hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň üstünde durup geçdi,
Hytaýyň Türkmenistan bilen hoşniýetli goňşuçylygy we hemmetarap
laýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ymtylýandygyny aýtdy.
Men öz gezegimde Hytaýyň döwlet Baştutanyna garaşsyzlyk
şertlerinde Türkmenistanda bolup geçýän özgerişlikler, içerki we
daşary syýasatdaky gazanylan üstünlikler barada gysgaça gürrüň
berdim, şeýle hem ony Türkmenistanyň täze daşary syýasy ädimi –
degişli halkara kepilnamalaryň bolan ýagdaýynda biziň ýurdumyzyň
Aziýa sebitinde parahatçylyk dörediji merkez hökmünde, bitarap
döwletiň rolunda çykyş etmäge taýýardygy barada habardar etdim.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň bu başlangyjynyň dünýäniň
syýasy we işewür toparlarynda barha giň oňaýly seslenmä eýe bolýan
dygyny nygtamak bilen, HHR-iň Baştutanyna onuň biziň ýurdumyzyň
parahatçylyk dörediji başlangyjyny, döwletimiziň bitarap statusyny
goldamagyny haýyş edip, ýüz tutdum.
Szýan Szemin durnuklylygy gazanmakda, şeýle hem ykdysady
ösüşde biziň ýurdumyzyň üstünliklerini bellemek bilen, Hytaýyň
Türkmenistanyň saýlap alan milli ösüş ýoluny hormatlaýandygyny
aýtdy. Şeýle hem Hytaýyň döwlet Baştutany sebitde parahatçylykly,
durnuklaşdyryjy ýagdaýlaryň işjeňleşmeginde ýurdumyzyň bitarap
syýasatynyň ähmiýetini aýratyn nygtamak bilen, oňa ýokary baha
berdi.
Söhbetdeşligiň soňunda Szýan Szemin Türkmenistanyň HHRdäki ilkinji Ilçisiniň öz işinde iki ýurduň arasyndaky dostlukly gat
naşyklaryň ösmegine degerli ýardam etjekdigine ynam bildirdi we bu
jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmekde onuň özüniň doly goldawyn
dan peýdalanyp biljekdigini aýtdy. Men hytaý döwletiniň iň ýokary
wezipeli adamsyna mähirli kabul edişlik üçin tüýs ýürekden minnet
darlygymy bildirdim we Türkmenistanyň HHR-däki ilkinji Ilçisiniň
wezipesine girişmek bilen, meniň özüme tabşyrylan jogapkärli
wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigimi
aýtdym.
Hytaý telewideniýesi, şol günüň ertesi bolsa gazetleri, Türk
menistanyň HHR-däki Ilçisiniň ýurduň döwlet Baştutanyna öz ynanç
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hatyny gowşurandygy baradaky habary berdi. Şunlukda, 1995-nji
ýylyň 31-nji maýy bolunýan döwlet bilen resmi döwletara gatnaşyk
lary saklamaga we pugtalandyrmaga borçly bolan Türkmenistanyň
Hytaý Halk Respublikasyndaky diplomatik wekilhanasynyň açylan
güni boldy.
Meniň Szýan Szemin barada köp zatlar okamagym we onuň
bilen duşuşmagym mende bu uly döwlet işgäriniň pähimli adamdygy
barada täsir galdyrdy. Szýan Szemin iňňän sowatly adam bolmak
bilen, Hytaý ýaly ýurt üçin özgertmeleriň, ösüşiň we durnuklylygyň
utgaşdyrylmagynyň möhümligine çuňňur düşünýärdi, dünýä syýa
satynyň meselelerinden, klassyky edebiýatdan, sazdan gowy baş
çykarýardy. Ol dürli derejedäki üstünlik bilen käbir daşary ýurt dil
lerinde gepleşip bilýärdi we bu çäklerde öz bilimini görkezmegi
halaýardy. Meniň Szýan Szemin bilen bolan soňky duşuşyklarym bu
ýokary döwlet işgäri barada mendäki täsirleri pugtalandyrdy.
Hytaý protokolyna laýyklykda, men ynanç hatymy gowşura
nymdan soň HHR-niň Döwlet Geňeşiniň premýeri bilen duşuşma
lydym. Şol döwürde Hytaýyň hökümetine Li Pen ýolbaşçylyk edýärdi.
Li Pen 12 ýaşynda ene-atasyndan mahrum bolýar we ol 40-njy
ýyllaryň başyndan başlap täze Hytaýyň ilkinji premýeri bolan Çžou
Enlaýyň maşgalasynda terbiýelenýär. Ýokary bilimi Hytaýda we
Moskwada alýar. 1987-nji ýylda Li Pen HHR-iň Döwlet Geňeşiniň
premýeriniň wezipesini eýeleýär. Onuň bu wezipede bolan ýyllary
Hytaý sosialistik kämilleşmegi amala aşyrmakda uly üstünliklere eýe
bolýar.
HHR-iň hökümetiniň baştutany bilen meniň duşuşygym 1995nji ýylyň 9-njy iýunynda HWBHÖ-de bolup geçdi. Söhbetdeşligiň
gidişinde Li Pen Türkmenistana aýratyn gyzyklanma bildirdi we
duşuşygymyza protokol tarapyndan göz öňünde tutulanyndan has
köp wagt berdi. Söhbetdeşligimiziň soňunda hökümet baştutany
hytaý hökümetiniň biziň halklarymyzyň arasyndaky dostlugyň çuň
laşdyrylmagynyň hatyrasyna türkmen Ilçisiniň diplomatik işi üçin
zerur bolan amatly şertleri döretjekdigini aýtdy.
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90-njy ýyllaryň ortasynda HHR-iň DIM-ine döwlet we diplo
matik işde uly tejribesi bolan we diplomatik korpusda uly abraýdan
we hormatdan peýdalanan Sýan Siçen ýolbaşçylyk etdi. Sýan Siçen
öz zähmet ýoluny ýaşlar guramasyndan başlaýar, 70-nji ýyllaryň
başlaryndan bolsa diplomatik işe çekilýär. 1988-nji ýylda ol HHRiň Daşary işler ministri wezipesine bellenýär. 1998-nji ýylda bolsa
ýurduň Döwlet Geňeşiniň premýeriniň orunbasary wezipesine täzeden
bellenýär we daşary syýasatyň meselelerini alyp barýar.
1995-nji ýylyň 19-njy iýunynda meniň bu görnükli hytaý dip
lomaty bilen duşuşygym we söhbetdeşligim tanyşlyk, pikir alyşmak
we türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ýagdaýy we gelejegi jähtlerinden
diýseň peýdaly boldy. Ministr özüniň tutuş görnüşi we özüni alyp
barşy bilen dostlukly söhbetdeşlige höwes döredýärdi.
Meniň ministr bilen söhbetdeşligim biziň ýurtlarymyzyň gara
ýyşlarynyň möhüm sebitleýin we halkara meseleleriň köpüsi boýunça
birmeňzeş ýa-da örän ýakyndygyny görkezdi. Ähli çäklerde ikitarap
laýyn gatnaşyklary ösdürmek, şeýle hem Aziýa sebitinde parahatçy
lygy pugtalandyrmak iki ýurduň umumy maksady bolup durýan
dygy ýene-de bir gezek tassyklandy. Syýasy meseleleri ara alyp
maslahatlaşmagyň çäklerinde men şeýle hem Hytaýyň daşary syýasy
edarasynyň ýolbaşçysyny Türkmenistanyň soňky daşary syýasy
başlangyçlary, şol sanda onuň bitarap statusy we sebitde parahatçylyk
dörediji merkez hökmünde onuň roly baradaky täze başlangyjy bilen
tanyşdyrdym.
Sýan Siçen Türkmenistanyň öz täze başlangyjyny durmuşa geçir
meginiň mehanizmini has dolurak açyp görkezmegimi haýyş etdi.
Söhbetdeşligiň soňunda ministr Hytaýyň Türkmenistanyň oňaýly
bitaraplyk syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna, sebitde
hoşniýetli goňşuçylyk, özara hyzmatdaşlyk ýagdaýynyň berkarar
edilmegine gönükdirilen ähli tagallalaryny we başlangyçlaryny doly
goldaýandygyny aýtdy.
Sýan Siçen hytaý-sowet gatnaşyklaryna ömrüniň köp ýylla
ryny bagyşlan adamdy we ol Hytaýyň daşary syýasatynyň bu ugruna
çuňňur düşünýärdi. Ýöne halkara gatnaşyklarynyň beýleki mesele
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leri boýunça hem onuň bilimi ondan az däldi. Hut şonuň üçin hem
özümiziň ilkinji tanyşlygymyzdan başlap men oňa has hem uly hor
mat bilen garap başladym.
Mundan biraz wagt öň, has takygy, şol 1995-nji ýylyň 16-njy
iýunynda Türkmenistanyň HHR-däki ilkinji Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly Ilçisiniň hormatyna HHR-iň Daşary işler ministriniň orun
basary Daý Bingo kabul edişlik gurady. Kabul edişlik «Dýaoýuýtaý»
atly döwlet kabulhanasynda bolup geçdi. Naharyň barşynda ýokary
derejeli hytaý diplomaty we Türkmenistanyň HHR-däki ilkinji Adat
dan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi çykyş etdiler.
Şunlukda, ynanç hatymy bolýan ýurdumyň döwlet baştutanyna
gowşurmagym, bu waka barada diplomatik korpusa nota ýolla
magym, bolýan ýurdumyň häkimiýetleriniň wekilleri we diplomatik
wekilhanalaryň baştutanlary bilen protokol tarapdan hökmany hasap
lanylýan duşuşyklary geçirmegim bilen meniň HHR-de ençeme ýyl
lara çeken döredijilikli diplomatik işim başlandy.
***
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň
ýanyndaky ilkinji Hemişelik wekili, Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly Ilçi A.Rahmanowyň 1992-nji ýylyň 18-nji martynda
Türkmenistanyň DIM-ine ýollan habary
Halkara gurama agza döwletiň guramanyň ýanyndaky öz diplo
matik wekilhanasynyň baştutanyny ol ýa-da başga bir görnüşde
guramanyň razylygyny soramazdan, öz garaýşy boýunça bel
lemäge bolan hukugy bardyr. Bu ýagdaý 1975-nji ýylyň Wena
konwensiýasynyň degişli düzgüni tarapyndan göz öňünde tutulýar.
Şol bir wagtyň özünde BMG-niň içerki düzgünlerine laýyklykda,
eger diplomatik wekilhananyň baştutanynyň diplomatik derejesi
onuň wezipesine laýyk gelýän halatynda onuň Haty BMG-niň Baş
sekretary tarapyndan kabul edilip bilinýär. Meniň diplomatik derejäm
täze diplomatik wezipäme doly laýyk gelýärdi we şunlukda, meniň öz
hatymy BMG-niň Baş sekretaryna gowşurmaklygym ýakyn wagta –
13-nji marta bellendi.
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BMG-de hereket edýän protokola laýyklykda men bellenilen
wagtda – 1992-nji ýylyň 13-nji martynda, 11 sagat 15 minutda Haty
my BMG-niň Baş sekretaryna gowşurmak üçin bu Guramanyň ştabjaýyna geldim we onuň protokol gullugynyň başlygy A.Teýmuryň
ugratmagynda BMG-niň Sekretariatynyň jaýynyň 38-nji gatyna –
dabaralar üçin niýetlenen zala galdyk.
Türkmenistanyň BMG-niň agzalagyna kabul edilenden soňky
birnäçe günüň içinde bu meniň BMG-niň Baş sekretary bilen ikinji
duşuşygymdy. Butros Gali uzyn boýly, hortaň adamdy, ol öz ýaşyna
görä (şol wagt ol 70 ýaşynyň içindedi) has ýaş görünýärdi. Butros
Gali bu wezipä 1992-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda bellenipdi, şol döwre
çenli bolsa ol daşary işler boýunça Müsüriň premýer-ministriniň orun
basary wezipesinde işläpdi.
BMG-niň protokoly tarapyndan şunuň ýaly dabaralarda söz
alyşmak ýaly çäre göz öňünde tutulmaýar. Şonuň üçin hem men,
«Siziň Alyhezretiňiz, maňa meniň Türkmenistanyň Birleşen Milletler
Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili hökmünde bellenýän
digim baradaky öz Hökümetimiziň Hatyny Size gowşurmaklygy
özüme uly hormat hasaplaýaryn», diýmek bilen Baş sekretara Haty
my gowşurdym. Baş sekretar alçaklyk bilen meniň elimi gysdy we
Türkmenistanyň ilkinji Hemişelik wekili bilen tanyşýandygyna örän
şatdygyny aýtdy. Soňra bolsa biz, Guramanyň protokolyna laýyklyk
da bile ýadygärlik surata düşdük.
Hatyň gowşurylmagy bilen BMG-niň Baş sekretary we Türk
menistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekiliniň arasynda gyz
gyn söhbetdeşlik bolup geçdi. Oňa Baş sekretaryň syýasy mesele
ler boýunça orunbasary W.F.Petrowskiý hem gatnaşdy (Wladimir
Fýodorowiçi men 1980-nji ýyldan bäri tanaýardym, sebäbi biziň iki
mizem SSSR-iň dargamazyndan öň SSSR-iň Daşary işler ministrligi
niň ulgamynda bile işläpdik we ol şol döwürde SSSR-iň DIM-iniň
halkara guramalary bölüminiň müdiri wezipesinde işleýärdi. Soň bu
tejribeli diplomat BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, şeýle hem
Baş sekretaryň orunbasarynyň we şol bir wagtyň özünde hem BMGniň Ženewadaky bölüminiň baş direktorynyň wezipelerine bellenildi).
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BMG-niň Baş sekretary BMG-niň wezipelerine, onuň täsirlili
gini ýokarlandyrmak babatda öz garaýyşlaryny gysgaça beýan etdi,
Türkmenistan bilen içgin gyzyklandy. Söhbetdeşligiň soňunda bolsa
ol Türkmenistanyň BMG-niň parahatçylyk dörediji işine öz saldamly
goşandyny goşjakdygyna ynam bildirdi, Türkmenistanyň BMG-niň
ýanyndaky Hemişelik wekiline bolsa onuň örän jogapkärli işinde
üstünlik arzuw etdi.
Men Butros Galä Türkmenistanyň Prezidentiniň salamyny gow
şurdym, biziň ýurdumyzyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmegine
işjeň goldawy üçin oňa hoşallyk bildirdim. Şeýle hem men Baş sek
retary Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, durmuş ösüşi bilen gysgaça
tanyş etdim, dünýä düzgünini pugtalandyrmak boýunça döwletimiziň
BMG bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürjekdigini ýene-de bir gezek
tassykladym.
Protokol häsiýeti bolan biziň bu söhbetdeşligimiz 20 minutdan
gowrak wagta çekdi. Baş sekretar meni zalyň çykalgasyna çenli ugrat
dy we alçaklyk bilen hoşlaşdy. Soňra men protokolyň başlygynyň
ugratmagynda binanyň ikinji gatyna düşdüm.
Şol gün – 1992-nji ýylyň 13-nji martynda BMG-niň jemgyýetçilik
habarlar Departamenti Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky ilkinji
Hemişelik wekiliniň, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň
BMG-niň Baş sekretaryna öz Hatyny gowşurmagy bilen baglylykda
geçirilen dabara barada iňlis dilinde taýýarlanylan metbugat relizini
ýaýratdy. Bir hepdeden soň bolsa «Diplomatiýa dünýäsi» atly BMGniň býulleteni öz sahypalarynda Türkmenistanyň Hemişelik wekiliniň
terjimehalyny we suratyny ýerleşdirmek bilen, bu habary bütin dünýä
ýaýratdy.
Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili hök
münde bellenýändigim baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň
Hatyny BMG-niň Baş sekretaryna gowşuranymdan hem-de bu barada
diplomatik korpusa nota ugradanymdan, BMG-niň ýolbaşçylary: Baş
sekretaryň orunbasarlary bolan W. Petrowskiý, S. Çaoçzy (ykdysady
we durmuş ösüşiniň meseleleri), K. Flaýshawer (hukuk meseleleri),
D. Tornberg (administratiýa we dolandyryş meseleleri), E. Wizner
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(jemgyýetçilik habar meseleleri), I. Gulding (parahatçylygy saklamak
boýunça operasiýalar meseleleri), şeýle hem BMG-niň ulgamynyň
Nýu-Ýorkda ýerleşýän edaralarynyň köpüsiniň ýolbaşçylary, käbir
diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary bilen protokol duşuşyklaryny
geçirenimden soň meniň gündelik köptaraplaýyn diplomatik işim
başlady.
Şol duşuşyklaryň esasan hem protokol häsiýetiniň bolmagyna
seretmezden, olar ol ýa-da başga nukdaýnazardan belli gyzyklanma
döretdiler, aragatnaşyklary ýola goýmaklyga gowy mümkinçilik
berdiler. Şonuň üçin hem men iki tarap üçin hem umumy gyzyk
lanma döredýän ol ýa-da başga meseläni ara alyp maslahatlaşmak
üçin duşuşyklardan doly peýdalanmaklyga çalyşdym. Elbetde, şol
duşuşyklaryň täsirli geçirilmegi degişli taýýarlygy talap etdiler we
olara köp wagt sarp etmeli boldy.
Resmi duşuşyklardan hem başga Nýu-Ýorkda diplomatik dur
muş örän baý. Öz ýurtlarynyň milli baýramçylyklary we başga wa
kalar bilen baglylykda ilçileriň guraýan kabul edişlikleri bilen bile
likde diplomatik korpus şeýle hem Nýu-Ýorka döwlet we hökümet
baştutanlarynyň gelmegi bilen olaryň hormatyna guralýan döwlet
kabul edişliklerine hem ýygy-ýygydan çagyrylýar. Bularyň hem
mesinden başga-da, şeýle kabul edişlikler gerekli adamlar bilen
duşuşmak, BMG-niň gün tertibinde duran meseleler boýunça aýryaýry wekiliýetleriň garaýyşlary bilen tanyşmak üçin gowy mümkinçi
lik döredýärler. Umuman, BMG-niň, diplomatik korpusyň, şeýle hem
amerikan döwlet, syýasy we jemgyýetçilik toparlarynyň wekilleri
bilen biziň Hemişelik wekilhanamyzyň arasynda örän möhüm bolan
aragatnaşyklar çalt ýola goýuldy.
Elbetde, BMG-da biziň diplomatiýamyzyň esasy tagallalary
BMG-niň işine Türkmenistanyň goşandyny, dünýä giňişliginde onuň
abraýyny ýokarlandyrmaklyga gönükdirilendir. Şonuň üçin hem şol
bir wagtyň özünde we ozaly bilen men şol döwürde bolup geçen
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 46-njy mejlisiniň işine gatnaşdym,
bu möhüm forumyň işine biziň wekiliýetimiziň täsirli gatnaşmagyna
işjeň ýardam etmek maksady bilen, BMG-niň BA-synyň nobatdaky
47-nji mejlisi bilen baglylykda uly taýýarlyk işini alyp bardym.
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VII bap
DIPLOMATIK GULLUKDA
HABAR-MAGLUMAT IŞI
Döwletleriň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we
konsullyk edaralary köptaraply we dürli wezipeleri ýerine ýetirýär
ler. Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, diplomatik wekilhanalaryň
bolýan ýurdy bilen syýasy, söwda-ykdysady, medeni, bilim, sport,
syýahatçylyk we başga çäklerde giň we köptaraply hyzmatdaşlygyň
hemmetaraplaýyn ösmegine ýardam etmekleri olaryň iň möhüm
wezipelerinden biri bolup durýar. Daşary ýurtlarda gulluk saparyn
da bolmak bilen, diplomatlaryň aglaba köpüsi hut şol mesele bilen
meşgullanýarlar. Ýöne diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk
edaralaryň işiniň ýene-de bir möhüm we jogapkärli ugry – ol hem
bolýan ýurdunda habar (maglumat) işi bolup durýar. Bu işe diploma
tik işgärleriň ählisi gatnaşýar. Habar işini şertli iki bölege bölüp bolar:
olaryň birinjisi diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň
bolýan ýurdy barada ähli kanuny ýollar arkaly maglumatlar topla
maklaryndan, olary seljermekden we şol ýurduň ýagdaýy, onda bo
lup geçýän wakalar barada öz hökümetini habardar etmekden; ikinjisi
bolsa, bolýan ýurdunda ol ýa-da başga mesele boýunça öz döwletiniň
garaýyşlaryny düşündirmekden, öz ýurdy barada hakyky habarlary
ýaýratmakdan ybaratdyr.
Geliň, diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň işinde
daşary syýasy habar işiniň näme üçin şeýle möhüm orny eýeleýän
digine, şeýle hem onuň maksatlaryna we ugurlaryna gysgaça seredip
geçeliň.

§1. Diplomatik habara bildirilýän talaplar
Ikinji jahan urşundan soň halkara ýagdaý esli özgerdi. Ykdysa
dyýetde, ekologiýada, deňiz giňişliklerini özleşdirmekde we başga
ençeme çäklerde düýbünden täze çylşyrymly meseleler ýüze çyk
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dy. Şeýle hem döwletleriň arasynda aragatnaşyklaryň ösmegi bilen
diplomatik habar babatda hem täze talaplar peýda boldy. Halkara
meseleleri boýunça habarlaryň göwrümi köpçülikleýin habar beriş
serişdelerinde hem artdy. Döwlet ýolbaşçylary ilçihanalardan diňe bir
olaryň ýollaýan maglumatlarynyň göwrüminiň artdyrylmagyny däl,
eýsem olaryň hiline hem üns berilmegini talap etdiler.
Günbatar diplomatiýasynda habara bolan täze talaplar XX asyryň
60-njy ýyllarynyň başynda ýüze çykdy. Has takygy, 1961-nji ýylyň
maýynda ABŞ-nyň 35-nji prezidenti J.F.Kennedi amerikan ilçilerine
ýüzlenme bilen çykyş etdi. Öz ýüzlenmesinde Kennedi Amerikanyň
taryhyň agyr pursadynda ýaşaýandygyny, dünýäde amerikan lider
liginiň möhümdigini, munuň bolsa esli derejede amerikan diplo
matiýasyna baglydygyny nygtady. Ol ilçihanalardan diňe bir daşary
ýurt hökümetleriniň işine düşünmekligi däl, eýsem daşary ýurtlaryň
halklaryny, olaryň institutlaryny we medeniýetini gowy bilmekligi
talap etdi. Şunuň bilen baglylykda amerikan prezidenti ilçileriň we
beýleki diplomatlaryň diplomatik toparlaryň çäginden daşarda hem
ýakyn şahsy aragatnaşyklary ýola goýmaklaryny zerur hasap etdi.
Şonda ol şeýle diýdi: «Biziň wezipämiz diňe bir başgalaryň meýilleri
ne, delillerine düşünmek bolman, eýsem olary öz meýilnamalarymyz
baradaky maglumatlar bilen üpjün etmekdir». Şol bir wagtyň özünde
hem ol ilçilere daşary ýurt döwletleri baradaky maglumatlaryň has
giňeldilmegini we çuňlaşdyrylmagyny, olaryň diňe bir gazetlere däl,
eýsem ozaly bilen ynamly we ähmiýetli çeşmelere esaslanmalydygy
ny, umuman has işjeň işiň alnyp barylmagyny tabşyrdy. Amerikan
prezidenti daşary ýurtlardaky amerikan edaralarynyň ählisini, ýagny,
gönüden-göni prezidente degişli bolan ýaragly güýçlerden özgesini
ilçileriň ygtyýarlygyna bermek bilen, olaryň hukuklaryny giňeldýär.
Amerikan diplomatlary bu üýtgeşiklikleri «Işjeň diplomatiýanyň täze
döwri» – diýip atlandyrdylar.
Häzirki zaman diplomatiýasynda seljeriş materiallara bolan ta
laplar geçmişde diplomatik resminamalara bildirilen talaplardan esli
tapawutlanýar. Munuň sebäbi ozal bolmadyk we diplomatiýanyň indi
olary hökmany suratda göz öňünde tutmaly köp sanly täze ýagdaýlaryň
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ýüze çykmagy bilen bagly boldy. Hususanda, soňky onýyllyklar
da ençeme ýurtlarda içerki ýagdaýlar çylşyrymlaşdy, demokratik
prosesleriň ösmegi bilen her bir ýurtda täze partiýalar peýda boldy.
Syýasatda halkara korporasiýalaryň roly ýokarlandy, ýüzlerçe halkara
global we sebitleýin häsiýetli guramalar peýda boldular. Bu we başga
ýagdaýlaryň ählisi diplomatlaryň olara bolan garaýyşlaryny çaltlykda
mälim etmeklerini talap etdiler. Geliň, diplomatlaryň seljeriş işine bo
lan talaplaryň esasylaryna, iň bolmanda, gysgaça seredilip geçeliň.
Diplomatik wekilhanalar we her bir diplomat aýratynlykda öz
işinde alýan habarynyň möhüm, hakyky, dogry, has doly, täzelik
bilen tapawutlanmagy üçin çalyşmalydyr. Şeýle hem diplomatik gul
luk tarapyndan alynýan habar has doly derejede Türkmenistanyň
Prezidentiniň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň işiniň gün tertibinde durýan syýasy mesele
lere laýyk gelmelidir.
Şunlukda, diplomatik habaryň iň möhüm häsiýetlendiriji sypaty –
onuň möhümligidir. Sebäbi, habaryň gymmaty diňe bir onuň hakyky
lygynda bolman, eýsem şol habaryň häzirki taryhy döwrüň, döwletiň
we umuman jemgyýetiň derwaýys meselelerine laýyk gelmeginde
dir. Habaryň möhümligi onuň diňe bir gündelik ýagdaýy nazarda tut
maga we her bir anyk ýagdaýda meseleden baş çykarmaga kömek
bermeginde däl-de, eýsem onuň umumy ýagdaýa baha bermekde,
durmuşyň häzirki wagt talap edýän esaslandyrylan kararlaryny kabul
etmekde iň möhüm faktora öwrülmegindedir.
Habar ýygnamak we ony seljermek işini alyp barýan Türkme
nistanyň daşary ýurt edaralarynda, onuň merkezi diwanynda, beýleki
ministrliklerde we pudak edaralarynda bolup geçýän wakalara dog
ry baha bermek ýa-da daşary ýurt hyzmatdaşlar bilen nobatdaky
gepleşiklerde ýurduň pozisiýasyny anyklamak üçin zerur bolan dür
li seljeriş ýazgylar, konseptual resminamalar we başga materiallar
taýýarlanylýar.
Habaryň möhümligi barada gürrüň edilende oňa diňe zerurlyk
ýa-da häzirki wagtdakylyk hökmünde düşünilmezligi göz öňünde tu
tulmalydyr. Habaryň möhümlik derejesi ozaly bilen syýasy häsiýete
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eýedir. Mysal üçin, geçmişiň ençeme wakalarynyň käbir meseleleri
niň häzire çenli möhüm tema bolup galýandygy aýdyňdyr.
Möhümlik jähtden wakalara öňünden düşünmek, çynlakaýlaşýan
meseleler ýa-da abanyp gelýän krizis barada öňünden duýdurýan
häsiýeti bolan diplomatik habaryň ähmiýeti uludyr. Şeýle habaryň
gymmaty ozaly bilen onuň ol ýa-da başga bir meselä garaýyş barada
öz wagtynda pikirlenmäge, mümkin bolan öňüni alyş çäreleri gör
mäge we diňe bir gündelik wezipeleri däl, eýsem strategiki häsiýet
li meseleleri sowatly we ýokary täsirlilikde çözmegi üpjün etmäge
berýän ýardamyndadyr.
Diplomatik habaryň beýleki esas goýujy häsiýetleri onuň haky
kylygydyr we dogrulygydyr. Habaryň dogrulygy, hakykylygy dip
lomatyň öz gulluk işine professional taýdan çemeleşmeginiň hökmany
şerti bolup durýar. Tejribäniň görkezişi ýaly, habaryň hakykylygy we
dogrulygy daşary syýasy edaranyň üstünlikli işiniň we ahyrky neti
jede ýurduň milli howpsuzlygyny üpjün etmegiň girewi bolup durýar.
Möhüm habary almak bilen, ol hatda oňaýsyz, ýakymsyz hem
bolsa, diplomatyň ony bolşundan artdyrmaga, owadanlamaga, ylaýtada, ony ýaşyrmaga haky ýokdur. Ol şol habary öz ýolbaşçysyna bolşy
ýaly jikme-jik ýetirmäge borçludyr.
Habaryň dogrulygyny görkezýän has möhüm ölçeg, ol hem haba
ry birnäçe biri-birinden garaşsyz çeşmelerden almakdyr. Şunuň bilen
baglylykda, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we howpsuzlygynyň bähbitleri üçin uly ähmiýeti bolup biljek gymmatly material
alynanda, şol material soňra takyklanmalydyr, barlanmalydyr we
tassyklanmalydyr. Dogry habaryň has ynamdar çeşmesi olaryň dogru
lygy barada haýsy hem bolsa bir şübhe döretmeýän resminamalaryň
asyl nusgalarydyr, ylalaşyklaryň tekstleridir, beýannamalardyr we ş.m.
Diplomatik habara bildirilýän ýene bir iň möhüm talaplardan
biri, ol hem onuň dolulygydyr. Diňe bir daşary syýasy habar däl,
eýsem tutuşlygyna daşary syýasat doly habar bolmasa, täsirli bo
lup bilmez. Şonuň üçin hem ýokarda duran ýolbaşça habaryň nähili
görnüşde (şifrlenen telegramma, ýazmaça maglumat ýa-da dil üsti
bilen habar ýetirmek) ýetirilýändigine seretmezden, şol habar müm
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kin boldugyça doly we hemmetaraplaýyn bolmalydyr. Başga sözler
bilen aýtsak, onda habar taýýarlanylan wagtynda soňra habar bilen
tanyşýan adamlarda «Bu maglumatlar nireden alyndy?», «Ol kim?»,
«Bu gurama nähili gurama?» ýaly soraglar ýüze çykmaz ýaly edilip
taýýarlanylmalydyr. Umuman, habar beýan edilýän waka ýa-da başga
bir zat barada doly düşünje bermelidir, ýüze çykyp biläýjek soraglara
jogap bermelidir. Şol bir wagtyň özünde islendik, hatda iň möhüm
habaryň hem mümkingadar gysga, ýöne düşnükli beýan edilmelidigi
ýatdan çykarylmaly däldir. Diplomatik resminama üçin köpsözlülik,
gaýtalanmalar, pikir beýan edilende düşnüksizlik, bulaşyklyk kabul
edilip bilinmez.
Şol bir wagtyň özünde ýolbaşçylyga şifrlenen telegramma ýa-da
doklad taýýarlanylýan wagtynda, diplomat habar berilýän meseläniň
ýüze çykmagy we onuň çeşmesi barada gysgaça aýtmaga; häzirki
wagta çenli meseläniň ýagdaýyna giňişleýin we dogry baha bermäge;
wakalaryň esasy gatnaşyjylaryny, meselä çekilen taraplary gysgaça
häsiýetlendirmäge; şol hadysanyň galdyryp biljek syýasy netijele
rine üns bermäge; esasy meýilleri şöhlelendirmäge, wakalaryň mun
dan beýläk ösmegi barada çaklaýşyny beýan etmäge; meseläniň
ähmiýetine Türkmenistanyň bähbitleriniň nukdaýnazaryndan üns
bermäge çalyşmalydyr.
Eger-de ýolbaşçylyga doklad üçin material taýýarlanylandan soň
habaryň doly däldigi barada duýgy, ýa-da onuň käbir bölekleriniň
dogrulygy babatda şübhe dörese, onda ol barada aýdylmalydyr. Şeýle
hem habary barlamak we takyklamak boýunça işiň dowam ediljek
digini, goşmaça maglumatlary almak üçin çäreleriň görüljekdigini
bellemek bolar (elbetde, berlen sözler gaty gysga wagtyň içinde ýe
rine ýetirilmelidir).
Şeýle hem diplomatik habar işinde iň soňky maglumatlar hasaba
alynmalydyr we ol şolaryň esasynda taýýarlanmalydyr. Eger habar
eýýäm onuň taýýarlanylýan wagty könelen bolsa, onda merkez tara
pyndan kabul edilen karar hem doly bolmaz, ol hatda ýalňyş hem bo
lup biler.
Diplomatik habara mahsus bolmaly alamatlaryň biri hem onuň
täzeligidir. Her bir habar materialy özünde täzeligi, öň belli bolma
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dyk delilleri we bölekleri, täze wakalaryň beýan edilmegini, syýasy
giňişlikde ýüze çykan güýçler we işgärler barada maglumatlary we
ş.m. jemlemelidir. Şol bir wagtyň özünde bolunýan ýurduň syýasy we
jemgyýetçilik pikirinde bolup geçmegi mümkin başga ýurtlar, şeýle
hem Türkmenistan babatda iň ownuk özgermeleriň hasaba alynmagy
örän möhümdir.
Täzelikler yzygiderli ýüze çykyp bilerler we olar bolunýan ýurt
da bolup geçýän wakalara baglydyr. Daşary ýurtlarda Türkmenistanda bolup geçýän içerki syýasy wakalara, türkmen ykdysadyýetin
de bolup geçýän proseslere, Türkmen döwletiniň diplomatiýasynyň
daşary syýasy ädimlerine berilýän bahalar, olara bolan garaýyşlar örän
gyzyklydyr. Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň aýrylmaz bölegi bo
lup durýandygy hasaba alynmak bilen, halkara ýagdaýyny hemişe ha
bar taýdan yzarlamak we seljermek Türkmenistanyň DIM-iniň daşary
ýurtlardaky ähli wekilhanalarynyň borjy bolup durýar.
Diplomatik habaryň gizlin häsiýeti bar bolsa, eger-de ol «ýapyk
zolakda» bolup geçýän delilleri we wakalary aýdyňlaşdyrýan bolsa,
onda onuň gymmaty has-da ýokarydyr. Gizlin habaryň hataryna,
mysal üçin, bolunýan ýurduň wezipeli adamlarynyň arasyndaky ýag
daý, döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň saglyk ýagdaýy, KHBS-ni
dolandyrmaklygyň usullary barada maglumatlar we ş.m. degişli bo
lup biler.
Bolýan ýurdunda öz ýurduna mynasyp wekilçilik etmek üçin
diplomat, elbetde, diňe bir öz ýurduny we öz hökümetiniň syýasa
tyny däl, eýsem bolýan ýurduny, onuň taryhyny, içerki we daşary
syýasatyny, kanunlaryny, däp-dessurlaryny, onuň halkynyň dilini
düýpli bilmelidir. Munsuz ol özüniň ýokary bilimliligine, hatda her
taraplaýyn bilimliligine, ýönekeý bolmadyk diplomatik zähmetiň
aýratynlyklaryny özleşdirenligine seretmezden, öz köpsanly diplo
matik borçlaryny üstünlikli ýerine ýetirip bilmez. Diplomat tara
pyndan bolýan ýurdunyň ýüzleý özleşdirilmegi şol ýurduň syýasa
tyna diplomatyň ýüzleý häsiýetnama bermegine alyp barar. Munuň
tersine, eger diplomat bolýan ýurduny gowy bilýän we habar berýän
meselesinden çuňňur baş çykarýan bolsa, başgaça aýdanymyzda, şol
11. Sargyt № 1175
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ýurduň syýasatyny we ykdysadyýetini, onuň syýasy gurluşyny, onuň
partiýalaryny we olaryň liderlerini, ýurduň taryhyny, milletiniň (ýada milletleriniň) häsiýetini gowy bilýän bolsa, onda onuň seljeriş işi
dogry we takyk bolar. Ýurduň ýüzleý özleşdirilmegi onuň syýasatyna
ýüzleý häsiýetnama berilmegine alyp barýar.
Soraglar:
1. Daşary syýasy habar işiniň wezipeleri nämeden ybarat?
2. Diplomatik habar babatda täze talaplar ilkinji gezek haçan peýda boldy?
3. Günbatar diplomatiýasynda habara bolan täze talaplar haçan ýüze çykdy?
4. Häzirki zaman diplomatiýasynda diplomatik habara nähili talaplar bil
dirilýär?
5. Diplomatik habaryň möhümliginiň, hakykylygynyň, dogrulygynyň, doluly
gynyň we täzeliginiň ähmiýeti nämeden ybarat?

§2. Habaryň çeşmeleri
Häzirki zaman habary bir ýa-da iki däl, eýsem köpsanly we has
ähtibarly çeşmeleriň esasynda taýýarlanylmalydyr. Hut şonuň üçin
hem diplomatik gullugyň işgärleri öz professional borçlaryny ýeri
ne ýetirmek bilen, öz işinde habaryň ähli elýeterli çeşmelerinden
peýdalanýarlar.
Radio we telewideniýe bolunýan ýurtda we umuman dünýäde bo
lup geçýän wakalar barada ilkinji habary almagyň möhüm çeşmesidir.
Şol bir wagtyň özünde hem tele-radiokompaniýalar köp halatlarda
doly we barlanan habary bermeýärler. Şonuň üçin hem diplomat üçin
şeýle habar ozaly bilen başga çeşmelere ýüzlenmegiň, goşmaça habary
ýygnamaklygyň, bolup geçýän zatlary has esasly we hemmetaraplaýyn
öwrenmegiň zerurlygy barada duýduryş bolup durýar.
Gazetler. Gazetleriň köpüsi gündelik çykýarlar. Olarda ol ýa-da
başga wakalar barada maglumatlar has giňden beýan edilýär. Diplo
matik işgärleriň köpüsiniň iş güni esasy gazetleri üns bilen okamakdan
başlanýar. Möhüm aýratynlyklary, aýlap aýtmalary gözden salmazlyk
üçin gazet habaryny gaty üns berip, eger gerek bolsa, gaýtalap okamak
gerekdir. Ençeme ýurtlarda çap edilen materiallaryň hakyky manysyna
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düşünmek üçin setir arasy bilen okamaklygy öwrenmek zerurlygy
bolýar. Şol bir wagtyň özünde gazetde ýerleşdirilen makalanyň, ýa-da
berilýän bahanyň «tabşyrylan» bolmagynyň ahmaldygy, onuň ýoýu
lan delilleri beýan edip biljekdigi, özünde ýörite ýaýradylýan nädog
ry habary jemläp biljekdigi hemişe göz öňünde tutulmalydyr. Has
möhüm gazet makalalary temalar boýunça toplanylyp, soňra habar
taýýarlanylanda peýdalanylyp bilner.
Redaksion sahypalarda has möhüm meseleler boýunça material
lar ýerleşdirilýär. Çap edilýän neşiriň syýasy ugruny we onuň yzyn
da kimiň durandygyna göz ýetirmek bilen, onda bolunýan ýurduň ol
ýa-da başga syýasy güýçleriň hakyky garaýyşlaryna, bähbitlerine we
ymtylmalaryna düşünip bolýar.
Biziň şu günki günlerimizde takmynan dünýäniň ähli ýurtlaryn
da ýerli gazetler iňlis dilinde hem çykýar. Şol bir wagtyň özünde
Aziýanyň, Afrikanyň we Ýakyn Gündogaryň ýurtlarynyň köpüsinde
gazetleri ýerli dillerde okamak örän möhümdir. Şol ýurtlarda köp
halatlarda iňlis dilinde çykýan gazetlerde çap edilmeýän habarlar çap
edilýär.
Žurnallar. Jemgyýetçilik-syýasy, ylmy-seljeriş, ýöriteleşdirilen
žurnallar habaryň ýokary hilli çeşmesi hasaplanýar. Gazetlerden
tapawutlylykda olarda has çuňňur maglumat beriji we seljeriş ma
teriallary çap edilýär. Köp halatlarda olaryň awtorlary bolup ýokary
wezipeli döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, belli uniwersitetleriň
professorlary we ylmy-barlag merkezleriň alymlary we ş.m. çykyş
edýärler. Žurnallaryň sahypalarynda esas goýujy dünýägaraýyş kon
sepsiýalaryny, halkara gatnaşyklarynyň geljekde özgermegi barada
ky pikirleri we ş.m. tapmak bolýar. Şeýle žurnallary okamak bilen,
diplomat bolýan ýurdunda bolup geçýän wakalaryň çuňlugyna göz
ýetirmäge, ýerli jemgyýeti tolgundyrýan esasy syýasy, ykdysady we
durmuş meselelere has gowy düşünmäge mümkinçilik alýar.
Ylmy-barlag merkezleriň materiallary umuman hemişe özün
de has peýdaly habary we çuňňur bahalary jemleýärler, möhüm mese
lelere ünsi çekýärler, olary çözmegiň ýollaryny teklip edýärler. Şeýle
materiallar diplomatik wekilhanalaryň işgärleri üçin saldamly seljeriş
habarlary taýýarlamakda gaty gowy esasy material bolup hyzmat edip
bilerler.
163

Hökümet edaralarynyň maglumat materiallary. Köp döw
letlerde resmi dokladlar ýa-da habar býulletenleri, şeýle hem olarda
bolunýan ýurduň degişli häkimiýetleriniň ähli ähmiýetli meseleler
boýunça resmi garaýyşlary jikme-jik düşündirilýän «Ak kitaplar»
çap edilýär. Üstesine-de, daşary ýurtlaryň aglaba köpüsinde esasy
hökümet edaralarynyň we guramalaryň jemgyýetçilik bilen aragat
naşyklar boýunça bölümleri bardyr we olar öz işleri barada maglumat
materiallaryny yzygiderli taýýarlaýarlar we olary mugt ýaýradýar
lar. Galyberse-de, köp döwletleriň Daşary işler ministrlikleri tara
pyndan halkara durmuşynyň ähli ähmiýetli meseleleri we wakalary
boýunça resmi beýannamalaryň edilmegi we olarda bolunýan ýurduň
hökümetiniň nukdaýnazarynyň şöhlelendirilmegi diplomatik wekil
hanalar üçin has-da peýdalydyr. Elbetde, şeýle materiallarda tanky
dy bellikleri tapyp bolmaýar, ýöne olarda ähmiýeti gaty uly bolan
häkimiýetleriň resmi garaýşy şöhlelenýär, protokol häsiýetli doly ha
bar, dürli statistik maglumatlar berilýär.
Internet diňe bir biziň gündelik durmuşymyza däl, eýsem
diplomatik edaralaryň işine hem okgunly girdi. Häzir, eger-de ilçi
hana ýa-da konsullyk edarasy internetden peýdalanmaýan bolsa,
onda olaryň üstünlikli işini göz öňüne getirmek kyndyr. Üstesine-de, internet hökümet ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň resmi
materiallarynyň hem çeşmesine öwrüldi. Internet şeýle hem diplo
matik wekilhanalar tarapyndan öz habarlaryny ýaýratmak üçin kanal
bolup durýar. Mundan hem başga, internetiň kanallary daşary ýurtlar
daky diplomatik wekilhanalara öz ministrliginiň merkezi diwanynyň
müdirlikleri, departamentleri bilen hemişe aragatnaşykda bolmaga,
Daşary işler ministrliginiň saýtyndan gündelik habary almaga, gizlin
däl habary gyssagly merkeze ugratmaga mümkinçilik berýär.
Biziň seredip geçen habar çeşmelerimiz bilen birlikde, diploma
tik gulluk habaryň beýleki, aýdaly, işjeň çeşmeleri bilen bolan işe
hem aýratyn üns berýär. Bu iş diplomatlaryň «janly habary» topla
maklyga we almaklyga gönüden-göni gatnaşmaklaryny göz öňünde
tutýar. Diplomatik habar diplomatik gulluk üçin gyzyklanma bildir
ýän maglumatlara eýe bolan adamlar bilen gatnaşyklaryň gidişinde
alnyp biler.
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Diplomatik işgäre dürli köpçülikleýin çärelere gatnaşmak
örän peýdalydyr. Daşary syýasy we başga gyzyklanma bildirýän
mesele boýunça köpçülikleýin leksiýalar, metbugat-maslahatlary,
brifingler, «tegelek stollar», ylmy seminarlar we simpoziumlar dip
lomata gyzykly we peýdaly habary almak üçin gowy mümkinçilik
döredýärler. Şeýle çäreleriň gidişinde diňleýjileriň öňünde adatça ýo
kary wezipeli resmi adamlar, syýasatçylar çykyş edýärler. Mundan
hem başga, şeýle çärelerde diplomat dokladça ýa-da lektora onuň
temasy boýunça islendik soragy berip bilýär. Bu bolsa diplomata
goşmaça habarlary almaga mümkinçilik berýär.
Aragatnaşyklar boýunça iş habar almagyň möhüm we has
köptaraplaýyn çeşmesi bolup durýar. Işiň bu görnüşi her bir diplo
matik işgär üçin has möhüm, öndürijilikli bolman, eýsem ol diplo
mat tarapyndan has gowy taýýarlygy hem talap edýär. Aragatnaşyklar
bilen iş – munuň özi mümkingadar köp peýdaly işjeň aragatnaşyklary
we tanyşlygy ýola goýmaklygy göz öňünde tutýan habar bilen işiň
işjeň görnüşidir. Şunlukda, diplomat üçin onuň dürli protokol çärele
rine, resmi dabaralara, kino gözdengeçirişlere, çekişmelere, leksiýa
lara, sergilere we ş.m. gatnaşmagy örän möhümdir, sebäbi adatça
hut şeýle çäreleriň üsti bilen peýdaly aragatnaşyklar ýola goýulýar.
Aragatnaşyklar bilen işiň gidişinde diplomatik işgär söhbetdeşligiň
ýazgysyny taýýarlaýar, bu resminamada ol söhbetdeş bilen gürrüňiň
has möhüm taraplaryny beýan edýär.
Syýasy we professional nukdaýnazardan gyzyklanma bildirýän,
gelejegi uly, diplomatik wekilhananyň öňünde durýan wezipeleriň
çözülmegi üçin peýdaly bolan aragatnaşyklary ýola goýmak we olary
berkitmek üçin diplomatyň şahsy sypatlarynyň ähmiýeti (hususanda,
onuň hemmetaraplaýyn bilimli bolmagy, edebi, şahsy ýakymlylygy,
özüni alyp barmak täri, bolýan ýurdunyň dilini we däp-dessurlaryny
bilmegi, onuň açyklygy, hormatly garaýşy, dostluk gatnaşygy, ýumo
ra düşünmegi) örän uludyr.
Umuman, diplomatik işgär näçe köp peýdaly aragatnaşyklary
ýola goýup bilen bolsa, onuň ýerli syýasy we jemgyýetçilik elitasynyň
arasyndaky aragatnaşyklarynyň derejesi näçe ýokary bolsa, onuň
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diplomatik wekilhananyň öňünde duran wezipeleriň çözülmegindäki
roly şonça-da saldamlydyr. Syýasy kararlary kabul edýän we şunlukda,
özünde möhüm habarlary saklaýan adamlar bilen şahsy aragatnaşyk
– munuň özi diplomatik habary almagyň iň möhüm çeşmesidir.
Diplomatlaryň bolýan ýurtlary boýunça gezelençleri, olaryň şahsy
synlary hem diplomatik habaryň işjeň çeşmeleriniň görnüşleridir.
Soraglar:
1. Diplomatik habaryň çeşmeleri barada näme bilýärsiňiz?
2. Habaryň çeşmeleri hökmünde radionyň we telewideniýäniň, gazetleriň we
žurnallaryň materiallaryna nähili baha berýärsiňiz?
3. Ylmy-barlag merkezleriň materiallary özünde hähili habarlary jemleýär?
4. Habaryň işjeň çeşmeleri haýsylar?

§3. Diplomatik wekilhanalaryň
habar-düşündiriş işi
Habar-düşündiriş işi islendik diplomatik wekilhananyň işiniň
esasy ugurlaryndan biri bolup durýar. Özüniň möhümligi boýunça
diplomatik wekilhananyň işiniň bu ugruny hem bolýan ýurdy bara
da habar toplamak we taýýarlamak boýunça iş bilen deňeşdirip, oňa
hem birinji derejeli ähmiýetli iş hökmünde seredip bolar. Häzirki
wagtda diňe bir bolýan ýurduň hökümetinde we daşary işler minis
trliginde däl, eýsem onuň giň jemgyýetçilik we işewür toparlarynda,
KHBS-de akkreditleýän ýurda oňaýly garaýşyň bolmagy, onuň gowy
keşbiniň döremegi, onuň halkyna, taryhyna, diline we medeniýetine
gyzyklanmanyň artmagy örän möhümdir. Ýurduň oňaýsyz keşbi
şol ýurt babatda ynamsyzlyk döredýär we onuň netijesinde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, syýahatçylyk alyş-çalyşlaryň peselmegi,
medeni-gumanitar aragatnaşyklaryň emeli saklanylmagy bolup geç
ýär. Munuň tersine, ýurt barada beýleki döwletlerde dörän oňaýly
şekil diňe bir olarda şol ýurda bolan gyzyklanmany oýarman, eýsem
onuň bilen söwda-ykdysady, medeni-gumanitar aragatnaşyklaryň ös
dürilmegini höweslendirýär.
Hut şu nukdaýnazardan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow ýurduň degişli ministrlikleriniň, pudak edara
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larynyň, ozaly bilen bolsa onuň diplomatik gullugyň öňünde Bita
rap Türkmenistan, onuň içerki we daşary syýasaty, ykdysadyýetiniň
ýagdaýy, ösüşiniň ugurlary, halkara giňişligindäki işiniň esasy ugur
lary we ileri tutýan ugurlary, uly daşary syýasy başlangyçlary barada
dogry we oňaýly habary ýaýratmaklyk ýaly jogapkärçilikli wezipäni
goýýar. 2010-njy ýylyň 21-nji awgustynda medeniýet we köpçü
likleýin habar beriş serişdeleri ulgamyny ösdürmegiň meseleleri bo
ýunça geçiren maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti bu barada
hususanda şeýle diýdi: «Garaşsyz Watanymyzyň dünýäde eýeleýän
ornuny we abraýyny has-da berkitmek, ýurdumyzyň köp döwletler
we halkara guramalary bilen gatnaşygyny we hyzmatdaşlygyny gi
ňeltmek, Bitarap Türkmenistan barada dogruçyl halkara pikirini
döretmek maksady bilen Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habar
çylaryny halkara ähmiýetli wakalary we maglumatlary giňden beýan
etmäge gönükdirmeli. Dünýäniň habarlar giňişliginde döwletimiziň
özboluşly halkara habarlary ýaýradyjysyny döretmeli, bu ugurda
TDHG Daşary işler ministrligi bilen bilelikde iş alyp barmaly».
Şunlukda, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik we
kilhanalarynda we konsullyk edaralarynda düşündiriş iş bilen il
çiden başlap ähli operatiw-diplomatik düzüm meşgul bolýar. Bu
iş ilkinji nobatda bolunýan ýurduň hökümet we jemgyýetçilik
toparlarynyň, şeýle hem diplomatik korpusyň wekilleri bilen günde
lik işçi aragatnaşyklaryň gidişinde alnyp barylýar. Ilçiler we beýleki
diplomatlar Türkmenistanyň garaýyşlaryny düşündirmek maksady
bilen dürli seminarlara, maslahatlara, «tegelek stollara» gatnaşýarlar.
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň diplomatlary bolýan
ýurtlarynyň uniwersitetlerinde we beýleki okuw jaýlarynda, dürli
klublarda we jemgyýetçilik birleşmelerinde Türkmenistan we onuň
daşary syýasaty barada leksiýalar bilen çykyş edýärler. Metbugatmaslahatlary we ýerli KHBS-ler üçin interwýulary guramak hem
bu işiň giň ýaýran görnüşlerinden biridir. Adatça, şeýle çäreleri hut
ilçiniň özi geçirýär.
Daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň bu mesele bo
ýunça tejribesi barada gysgaça durup geçsek, onda olaryň daşary
ýurtlardaky ähli diplomatik wekilhanalarynda metbugat-attaşesiniň
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borjunyň has tejribeli, üstesine-de, çet ýurt dilini suwara bilýän
diplomatlaryň biriniň üstüne ýüklenilýändigini belläp geçmek ge
rek. Ençeme, ozaly bilen uly döwletleriň iri ilçihanalarynda metbugat
attaşesi ýa-da habar boýunça geňeşçi tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän
ýörite metbugat topary hereket edýär. Şeýle hem ençeme ilçihanalar
da metbugat attaşeniň işini goşmaça tabşyryk hökmünde tejribeli dip
lomatlardan biri ýerine ýetirýär. Bu işiň şeýle jogapkärçiliklidigi we
möhümligi aýratyn nygtalyp geçilmäge mynasypdyr. Sebäbi metbu
gat attaşeniň aýdan zatlarynyň ählisi ýerli gazetleriň sahypalarynda
çap edilip, halkara telegraf agentlikleriniň habar lentalaryna düşüp
ýa-da telewideniýäniň we radionyň efirinde ýaňlanyp biler. Hut şonuň
üçin hem metbugat attaşe diňe bir taýýarlykly, tejribeli we hertarap
laýyn bilimli diplomat bolman, eýsem onuň ýiti akyly hem bolmaly
dyr. Metbugat attaşe öz sözüne gözegçilik etmegi başarmalydyr, onda
Bitarap Türkmenistanyň garaýşyny parahat we mertebe bilen beýan
etmek ukyby bolmalydyr. Elbetde, artykmaç bir zat aýtmaklyga ýa-da
jogapkärçiliksiz gürlemeklige diplomatyň, ozaly bilen bolsa, metbu
gat attaşeniň haky ýokdur. Ol hemişe hüşgär bolmalydyr, özüniň goý
beren islendik ýalňyşlygynyň ýakymsyz netijelere getirip biljekdigi
barada özüne hasabat bermelidir.
Işiň üstünligi üçin metbugat attaşeniň diňe bir habara eýe bolmagy
ýeterlik däldir. Ol şeýle hem gowy guramaçy bolmalydyr, zerur bolan
tanyşlygy açmaklygy we peýdaly işçi aragatnaşyklary ýola goýmak
lygy başarmalydyr. Metbugat attaşeniň işiniň täsirliligi, netijeliligi we
çaltlygy köp derejede onuň ýerli we daşary ýurt žurnalistleri bilen
gowy şahsy aragatnaşyklary ýola goýmagy başarandygyna, esasy
ýerli çap neşirleriň baş redaktorlary we telewideniýäniň kanallarynyň
ýolbaşçylygy bilen aragatnaşyklarynyň ýagdaýyna baglydyr.
Daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň iş tejribesiniň
görkezişi ýaly, metbugat attaşeniň ýa-da habar boýunça geňeşçiniň
üstüne ençeme başga borçlar hem ýüklenip bilner. Hususanda, ol met
bugat üçin habarlary we Ilçihananyň metbugat-relizlerini taýýarlaýar
we ýaýradýar, ýerli KHBS-de çap etmek üçin redaktora makalalar
we hatlar ýazýar, öz ýurdundan bolýan ýurduna gelýän wekiliýetleriň
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saparlaryny habar taýdan üpjün edýär. Ol diplomatik wekilhananyň
baştutanynyň interwýusyny guraýar, onuň metbugat-maslahatlaryny
geçirýär.
Bu wezipeler bilen birlikde, metbugat attaşeniň borçlaryna bri
fingleri we metbugat-maslahatlary geçirmek, ýerli telewideniýe bo
ýunça çykyş etmek, daşary ýurt habarçylary üçin interwýu guramak
ýaly işiň görnüşleri hem girýär. Metbugat attaşe bolýan ýurdunda
dürli auditoriýalarda leksiýalar bilen çykyş edýär, öz ygtyýarlygyna
girýän meseleler boýunça degişli guramalar bilen hat alyşýar, bolýan
ýurdunyň KHBS-niň wekilleri bilen işjeň aragatnaşyklary saklaýar
we ş.m. Ol şeýle hem bolýan ýurdunyň KHBS-niň işini we şol ýurt
da akkreditlenen daşary ýurt žurnalistleriniň işini tertibe salýan ýerli
kanunlary öwrenýär.
Dünýäniň habar asyryna ymykly girmegi bilen diplomatik gul
lukda habaryň we habar işiniň roly, orny we ähmiýeti barha ýokar
lanýar. Bu bolsa diplomatlardan habary ýygnamak, ony seljermek we
beýan etmek işinde ýokary ussatlygy talap edýär.
Diplomatik gullukda habar-düşündiriş işi barada gürrüň etmek
bilen, bu işde ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatk wekil
hanalary tarapyndan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ilkinji ýyl
larynda toplanan gymmatly tejribäniň birine gysgaça hem bolsa de
gip geçmek gyzyklydyr hem peýdalydyr. Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginiň arhiwindäki degişli resminamalar, mysal üçin,
daşary ýurtlarda Türkmenistanyň ilkinji diplomatik wekilhanasy
bolan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyn
daky Hemişelik wekilhanasynyň özüniň açylan ilkinji günlerinden
başlap daşary syýasy habar işine, ýagny, bir tarapdan, biziň hökümet
ýolbaşçylarymyzy, jemgyýetçiligimizi BMG-niň işi barada yzy
giderli habardar etmäge, beýleki tarapdan bolsa dünýä bileleşiginiň
wekillerini ýaş türkmen döwletiniň içerki we daşary syýasaty bilen
tanyşdyrmaga, ilkinji nobatda bolsa, olara Türkmenistanyň saýlap
alan bitarap syýasatynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan içerki we
daşary syýasy çäreleriň many-mazmunyny yzygiderli düşündirmäge
örän uly ähmiýet berendigine aýdyň şaýatlyk edýärler. Şu jähtden,
geliň käbir delillere ýüzleneliň.
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1992-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň öz Garaş
syzlygyny yglan etmeginiň bir ýyllygy doldy. Bu şanly waka bilen
baglylykda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky ilkinji Hemişelik
wekili, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi uly
kabul edişlik gurady. Oňa BMG-niň jogapkär işgärlerinden, BMGäagza döwletleriň hemişelik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryndan,
ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerinden ybarat bolan 450 adam
gatnaşdy. Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili
kabul edişlige gelenleri Türkmenistanyň ösüş tejribesi bilen tanyş
etdi. BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary W.F. Petrowskiý, daşary
ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary Türkmenistany
taryhy gün bilen gutladylar, türkmen halkyna uly üstünlikler arzuw
etdiler.
Bu möhüm syýasy çärä gatnaşanlaryň oňa beren bahalaryna görä,
kabul edişlik üstünlikli geçdi we ol uly syýasy-amaly ähmiýete eýe
boldy. Türkmenistanyň we BMG-niň, bu Gurama agza döwletleriň,
ABŞ-nyň işewür toparlarynyň arasynda dostlukly, işjeň aragatna
şyklarynyň ýola goýulmagyna we pugtalanmagyna ýardam etdi.
Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň bir ýyllygy mynasybetli şeýle
hem Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekiliniň
adyna diplomatik korpusyň baştutanlaryndan, BMG-niň Baş sekre
taryndan, ABŞ-nyň dürli guramalaryndan köpsanly gutlaglar gelip
gowuşdy.
Dünýäniň halklaryny Türkmenistan, onuň köp asyrlyk taryhy
we medeniýeti bilen tanyşdyrmaga Türkmenistanyň BMG-niň ýa
nyndaky Hemişelik wekilhanasynyň we «Skranton» atly ameri
kan kompaniýasynyň ABŞ-da Türkmenistanyň döwlet poçta mar
kalarynyň çykmagy mynasybetli bilelikde geçiren kabul edişligi hem
ýardam etdi (1992-nji ýylyň 27-nji awgusty). Bu möhüm waka bara
daky habarlar soňra dünýäniň köp sanly filatelistik neşirlerinde hem
giňden ýaýradyldy.
Dünýä jemgyýetçiliginiň giň toparlaryny ýurdumyzyň bitarap
syýasaty bilen tanyşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy 1993-nji ýyldan başlap iňlis
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dilinde metbugat-relizleri hem çykaryp başlady. Şeýle hem BMG-niň Sekretariatynyň maglumatlar Departamenti bilen onuň habar
merkezleriniň üsti bilen Türkmenistan barada habarlary dünýäniň
dürli ýurtlarynda ýaýratmak barada ylalaşyk gazanyldy.
Netijede, dünýä bileleşiginiň Türkmenistana bolan gyzyklanmasy barha artdy we ösdi. ABŞ-nyň ähli künjeklerinden, hat-da Kana
dadan, Angliýadan, Germaniýadan… Türkmenistanyň BMG-niň ýa
nyndaky Hemişelik wekilhanasyna jaň etdiler, hat ýazdylar. Hususan-da, diňe bir 1992-nji ýylyň 10 aýynyň içinde Türkmenistanyň degişli
guramalary bilen dostlukly işewür gatnaşyklary ýola goýmaklyga
ýardam etmegini, Türkmenistan barada habar materiallaryny iberme
gini sorap, ýurdumyzyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekiliniň
adyna amerikan edaralaryndan, firmalaryndan, mekdeplerinden
we dürli guramalaryndan 300-den hem gowrak hat gelip gowuşdy.
Hemişelik wekilhana öz esasy işi – BMG bilen hyzmatdaşlygy ös
dürmek meseleleri bilen doly meşgul bolan hem bolsa, ol ýurdumyzyň
amerikan jemgyýetçiligi bilen giň gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna
we ösdürilmegine ýardam etmek üçin hemişe wagt tapmaga çalyşdy.
Bu bolsa dünýä bileleşiginiň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň
barha artmagyna getirdi. Şol bir wagtyň özünde hem Türkmenistanyň
BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy şol gyzyklanmanyň
döwletimiziň milli bähbitleriniň peýdasyna ulanylmagyna ýardam et
mäge çalyşdy.
Soraglar:
1. Diplomatik wekilhanalaryň habar-düşündiriş işiniň ähmiýeti nämeden ybarat?
2. Türkmenistan barada dogruçyl halkara pikiri döretmek maksady bilen
Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan TDHG-niň öňünde nähili wezipe
goýuldy?
3. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary häzirki döwürde nähili habar-düşündiriş işini alyp barýarlar?
4. Daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň habar-düşündiriş işiniň tej
ribesi barada näme bilýärsiňiz?
5. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilkinji diplomatik wekilhanalary tara
pyndan habar-düşündiriş işiň haýsy görnüşleri ulanyldy?
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VIII bap
DIPLOMATIK GEPLEŞIKLER
«Gepleşikler» adalgasy ilkibaşda söwda we täjirleriň işi bilen
baglylykda ulanylypdyr. Adamzat jemgyýetiniň açyklaşmagy bilen
gepleşikler syýasy we diplomatik işiň esasy bölegini tutupdyr.
Şunlukda, wekilçilik ýaly, gepleşikler hem diplomatik wekilhananyň,
ozaly bilen bolsa, ilçihananyň diplomatik işgärleriniň öňden gelýän
esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.
Geçmişde gepleşikleriň iki görnüşi tapawutlandyrylypdyr. Ola
ryň birinjisi ilçi bilen onuň bolýan döwletiniň baştutanynyň ara
syndaky aragatnaşyklar görnüşindäki göni gepleşikler bolupdyr.
Ikinjisi bolsa, ilçi bilen daşary işler ministriniň arasyndaky göni bol
madyk gepleşikler bolupdyr. Bu tapawut biziň şu günki günlerimizde
öz möhümligini doly diýen ýaly ýitirdi, sebäbi häzirki wagtda
gepleşikleriň aglaba köpüsi ikinji derejä degişli bolup durýar. Ýokary
derejedäki gepleşikler bu kadadan çykylmaklygyny aňladýar.
Seredýän meselämiz bilen baglylykda gepleşiklere berilýän käbir
kesgitlemeler bilen tanyşmak hem peýdalydyr.
Gepleşikler – iş bilen bagly maksat üçin pikir alyşmakdyr.
С.И. Ожегов. Словарь русского языка. – М., 1990.
Diplomatik gepleşikler – munuň özi döwletleriň wekilleri
tarapyndan ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn gatnaşyklaryň
syýasy, ykdysady we beýleki meseleleriniň resmi taýdan ara al
nyp maslahatlaşylmagy bolup durýar. Şeýle maslahatlaşmanyň
maksady bolsa daşary syýasy strategiýany, taktikany ýa-da degişli
diplomatik hereketleri ylalaşmakdyr, pikir alyşmakdyr, özara
habar alyşmakdyr, ylalaşyklary taýýarlamak we baglaşmakdyr,
dawaly meseleleri tertibe salmakdyr we ş.m.
Дипломатический словарь. – М., 1985
Diplomatik gepleşikler olara gatnaşyjylaryň şahsy duşuşyklary
ýa-da ýazmaça diplomatik hat arkaly geçirilýär. Gepleşikleriň dilden
aýdylýan we ýazmaça görnüşleriniň şol bir wagtyň özünde ulanylma
gy hem seýrek bolmaýar.
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Diplomatik gepleşikler döwletleriň arasynda ýüze çykýan dawa
lary, jedelleri parahatçylykly çözmegiň esasy serişdesidir, döwletleriň
arasynda gatnaşyklary ýola goýmak we ösdürmek boýunça häzirki za
man diplomatiýasynyň esasy täridir. Şonuň üçin hem, köp halatlarda,
diplomatiýa «gepleşikleriň ylmy ýa-da sungaty», şeýle hem «gepleşik
ler – diplomatiýanyň esasy» diýlip aýdylmagy ýöne ýerden däldir.

§1. Häzirki döwürde gepleşikleriň
ähmiýetiniň ýokarlanmagy
Diplomatik gepleşikleriň barha ýokarlanýan roly XX asyryň
ikinji ýarymynda aýratyn hem mese-mälim ýüze çykdy. Döwle
tara gatnaşyklaryň «maýyllaşyp» ýa-da «sowuklaşyp» durmagy şol
döwrüň esasy tapawutly alamaty boldy. Şunlukda, gepleşikleriň gidişi
onuň işjeňliginiň aşak-ýokary galyp durmagy bilen häsiýetlendirildi.
1945-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegi
şeýle işjeňligiň ilkinjisiniň ýüze çykmagyna getirdi. 1950-nji ýylyň
ortalaryndan 60-njy ýyllaryň başy aralygynda hem ýokary derejede
gepleşikleriň ençemesi geçirildi. Gazanylan ylalaşyklar birnäçe halka
ra meseleleriň çözülmegine, ýa-da olaryň çözülmäge ýakynlaşmagyna
ýardam etdiler. Dartgynlygyň gowşan ýyllarynda (70-nji ýyllaryň
birinji ýarymy) gepleşikler ýeterlik depginde alnyp baryldy.
1980-nji ýyllaryň aýagynda Gündogar bilen Günbataryň ara
syndaky ideologiýa taýdan gapma-garşylygyň, başgaça aýdylanda,
«sowuk urşuň» tamamlanmagy döwletleriň arasynda hyzmatdaşlyk
ýagdaýynyň döremegine getirdi. Täze şertlerde BMG hem barha
bähbitleriň deňagramlylygyny bilelikde çözmegiň merkezine öwrülip
başlady, özüniň ilkibaşdaky maksatlaryny has doly durmuşa geçirmäge
mümkinçilik aldy, döwletleriň barha jebisleşmegine ýardam etdi.
Tejribäniň muny görkezişi ýaly, ideologiýa taýdan gapma-gar
şylykly dünýäden uruşsyz dünýäniň gurulmagyna, ählumumy para
hatçylygyň üpjün edilmegine tarap barýan ýol ýeňil bolmaýar. Şonuň
üçin hem, 90-nji ýyllaryň başyndan başlap halkara gatnaşyklaryna iki
ugur häsiýetli boldy. Bir tarapdan, iki syýasy ulgamyň arasyndaky
gapma-garşylyk öz mümkinçiliklerini sarp edip gutardy. «Sowuk
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urşuň» tamamlanmagy, ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, halkara
gatnaşyklarynyň gowulanmagyna getirdi, adamzadyň taryhynda
«syýasatyň guraly hökmünde uruş kanunyň goragyndan daşarda»,
diýlip yglan ediljek wagtyň geljekdigine ynam döretdi. Beýleki tarap
dan, dünýäde milli, etniki, dini alamatlar boýunça bölünişik bilen
bagly täze meseleler ýüze çykdy. Mysal üçin, soňky iki onýyllyk
dan gowrak wagtyň içinde dünýäde 82 uruş bolup geçdi we şolaryň
79-synyň raýatara, üçüsiniň bolsa döwletara häsiýeti boldy. Halkara,
hökümetara guramalaryň gapma-garşylyklara araçy missiýasy bilen
gatnaşmazdan şolaryň tertibe salynmagy köp halatlarda mümkin bol
maýar. Üçünji tarap, parahatçylyk döredijiniň rolunda çykyş etmek
bilen, gepleşikleri guraýar we şunuň bilen meseläniň syýasy çözgü
dine ýardam edýär.
Harby, ykdysady, ekologiýa we başga häsiýetli global meseleleriň, terrorçylyk, neşekeşlik ýaly wehimleriň we howplaryň ýüze
çykmagy hem soňky onýyllyklaryň içinde halkara durmuşynda geple
şikleriň rolunyň ýokarlanmagyna köp derejede täsir etdi. Şol wehim
ler howpsuzlygyň halkara gurşawyny öň ýyllardakysyndan hem beter
çylşyrymlaşdyrdy. Bu barada BMG-niň öň Baş sekretary Kofi Annan
2001-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş sekretarynyň ýanyn
daky ýaragsyzlanmak boýunça maslahatçy Geňeşinde eden çykyşyn
da şeýle diýdi: «Bellibir derejede gapma-garşylyklar ozalkylaryndan
hem has howply häsiýete eýe boldular. Biz diňe bir ýadro howpunyň
öňünde durmagymyzy dowam etdirmeýäris, üstesine-de, şol howplar
täze ýaraglaryň peýda bolmagy, döwletleriň içinde zorlugyň, mejbur
etmeleriň täze ýüze çykmalary bilen çylşyrymlaşýar. Şol bir wagtyň
özünde hem şol wehimler we howplar bilen geň galaýmaly derejede
barlyşyk edilmegi duýulýar».
Şeýle şertlerde, ozaly bilen häzirki zaman dünýä düzgünleriniň
daýanjy bolup durýan, tutuş adamzadyň umyt-arzuwlarynyň
hasyl bolmagy ugrunda tagalla edýän gurama, dünýä bileleşiginiň
gepleşikleriniň merkezi hökmünde Birleşen Milletler Guramasy öz
öňünde dünýäde toplanan ägirt uly täze güýji diňe döredijilikli maksat
lara, täze umumyadamzat öýüni gurmaklyga gönükdirmek ýaly ýeňil
174

bolmadyk, sözüň doly manysynda täzeçilikli maksady goýdy we şol
maksady durmuşa geçirmek ugrunda gepleşikler diplomatiýasy arka
ly işjeň hereket edýär.
Häzirki zaman gepleşiklerini ençeme alamatlar tapawutlandyr
ýar. Şol alamatlardan biri hem gepleşiklere gatnaşyjylaryň ylala
şyklaryň mümkin boldugyça köpüsini konsensus arkaly gazanmaga
çalyşmaklarydyr. Elbetde, karar kabul etmekligiň bu usuly halkara
foruma gatnaşyjylardan ussatlygy, taraplaryň bähbitleriniň deňag
ramlylygyny tapmak başarnygyny talap edýär.
Jemgyýetiň sosial-syýasy durmuşynda gepleşikleriň ähmiýe
tiniň ýokarlanmagy ozaly bilen professional kadrlary taýýarlamak
meselesini öňe sürdi. XX asyryň 70-nji ýyllarynda ABŞ-nyň Gar
ward, Jorjtawn, Kolumbiýa uniwersitetlerinde, şeýle hem käbir
beýleki ýokary okuw jaýlarynda gepleşikleriň tehnologiýasyna
bagyşlanan ýöriteleşdirilen kurslar okadylyp başlandy. 70-nji ýyllarda
ABŞ-nyň daşary ýurt gullugy Institutynda professional diplomatlar
üçin esasy ders hökmünde «Diplomatik gepleşikler» dersi girizildi.
Tejribeli amerikan diplomatlary, syýasatşynaslary gepleşikleriň sun
gaty, dawaly meseleleri çözmek, araçylyk, parahatçylyk dörediji
wezipeleri ýerine ýetirmek ýaly meseleler boýunça diplomatlara bi
lim berdiler. Şeýle hem «tegelek stollar», maslahatlar ýaly işiň dürli
görnüşleri ulanyldy, olaryň jemleri boýunça bolsa ylmy ýygyndylar
çap edilip başlandy. Şu ýerde soňky iki asyrdan hem gowrak wagtyň
içinde tutuş dünýäde gepleşikler boýunça barlag işleriniň hem işjeň
alnyp barylmandygyny, gepleşikleriň nazary-usuly meselelerine
bagyşlanan işleriň diňe XX asyryň 50-70-nji ýyllarynda peýda bolup
başlandygyny hem bellemek zerur.
Sowet Soýuzynyň ýaşan döwründe onda SSSR DIM-iniň Diplo
matik akademiýasy, Halkara gatnaşyklarynyň Moskwa döwlet insti
tuty ýaly ýöriteleşdirilen ýokary okuw jaýlary hereket etdiler. Ýöne şol
ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynda gepleşikleri
alyp barmagyň sungaty boýunça ýörite dersler bolmady.
Türkmenistan dünýäde ýüze çykýan islendik ýagdaýy kada
laşdyrmakda hut syýasy-diplomatik serişdeleriň esasy ýörelge bol
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malydygyna berk ynanýar, daşary syýasat maksatlaryna ýetmegiň gu
raly hökmünde harby güýji ret edýär we özüniň bitarap syýasatynyň
esasynda islendik meseläniň gepleşikler, özara düşünişmek arkaly
çözülmegi ugrunda yzygiderli çykyş edýär. 2007-nji ýylyň 29njy sentýabrynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada şeýle diýdi: «Türkmenista
nyň hoşniýetli we ynsanperwer daşary syýasaty, şol sanda dünýä
ýurtlary tarapyndan doly ykrar edilen Bitaraplyk derejesi esasynda
islendik meseläni gepleşikler arkaly özara düşünişmek ýoly bilen
parahat çözmegiň tarapdary bolmagy döwletimiziň halkara abraýyny
günsaýyn beýgeldýär».
Üstesine-de, Türkmenistan özüniň bitaraplyk statusyna la
ýyklykda araçylyk wezipäni hem ýerine ýetirýär, parahatçylyk
döredijiniň rolunda çykyş edip, gepleşikleri guraýar we şunlukda,
meseläniň syýasy çözgüdine ýardam edýär. Şu ýerde hut Aşgabat
şäherinde BMG-niň howandarlygynda Täjigistanda parahatçy
lygy we ylalaşygy gazanmakda möhüm orun eýelän gepleşikleriň
tapgyrynyň geçirilendigini ýatlap geçmek ýerliklidir. Biziň Bitarap
döwletimiziň paýtagty geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ahyrynda
owganara dawalaryny kadalaşdyrmak boýunça hem gepleşikleriň
geçirilen ýerine öwrüldi. Galyberse-de, 2008-2009-njy okuw ýy
lyndan başlap Türkmenistanyň DIM-iniň Halkara gatnaşyklary
institutynyň okuw meýilnamasyna «Diplomatik gepleşikleri gura
mak we olary alyp barmak» atly dersiň girizilmegi geljekki türk
men diplomatlarynyň gepleşikleri alyp barmagyň tehnologiýasyny
öwrenmeklerinde oňaýly rol oýnap başlady.
Soraglar:
1. Diplomatik gepleşikler näme?
2. Diplomatik gepleşikleriň ähmiýetiniň ýokarlanmagynyň sebäplerini näme
lerde görýärsiňiz?
3. Häzirki zaman gepleşiklerini tapawutlandyrýan alamatlardan biri haýsy?
4. Dünýäde ýüze çykýan islendik ýagdaýy kadalaşdyrmakda Türkmenistan
haýsy serişdeleri esasy ýörelge hasaplaýar?
5. Gepleşikler boýunça professional kadrlar nähili taýýarlanylýar?
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§2. Gepleşikleriň gurluşy we wezipeleri
Halkara gepleşiklere gatnaşyjylaryň derejesi ara alyp masla
hatlaşylýan meseleleriň ähmiýeti bilen kesgitlenilýär. Şeýle hem
wekilçiligiň derejesi bilen baglylykda gepleşikleri syýasy we diplo
matik gepleşiklere bölüp bolar.
Syýasy gepleşikler ýokary we iň ýokary derejelerde – döwlet we
hökümet baştutanlarynyň, daşary işler ministrleriniň arasynda alnyp
barylýar. Şeýle derejelerde geçirilýän gepleşikleri olara gatnaşyjylaryň
jemgyýetdäki orny bilen baglylykda ýurduň milli bähbitlerine laýyk
gelýän kararlary özbaşdak kabul etmäge bolan hukugyň bolmagy
ýaly alamat tapawutlandyrýar. Mysal üçin, 1995-nji ýylyň 15-nji iýu
nyndaky Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny baglaşmak, ýeri
ne ýetirmek we togtatmak hakyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň
«Gepleşikleri alyp barmak we ýörite ygtyýarlyksyz Türkmenistanyň
halkara şertnamalaryna gol çekmek» atly 7-nji maddasyna laýyklykda:
Türkmenistanyň Prezidenti gepleşikleri alyp barýar we ýörite
ygtyýarlyksyz Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna gol çekýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministri, döwletiň daşary syýa
satynyň esas goýujy ýörelgelerine gollanmak bilen we halkara huku
gynyň ählumumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda gepleşikler
alyp barmaga, ýörite ygtyýarlyksyz Türkmenistanyň halkara şertna
malaryna gol çekmäge hukuklydyr.
Şeýle gepleşiklerde döwletara gatnaşyklarynyň esasy, has çylşy
rymly meseleleri çözülýär.
Kähalatlarda syýasy gepleşiklerde olara gatnaşyjy döwletleriň
umumy garaýyşlary işlenip taýýarlanylýar. Şol garaýyşlar soňra bi
lermenler derejesinde öwrenilýär we wekiliýetler üçin görkezmelerde
öz beýanyny tapýarlar. Şol garaýyşlaryň, maslahatlaryň, teklipleriň
esasynda jemleýji resminamalar taýýarlanylýar. Hususanda, 35 ýur
duň döwlet we hökümet baştutanlary tarapyndan Helsinki Jemleýji
aktyna şeýle gol çekilipdi.
Diplomatik gepleşikler döwletleriň wekilleriniň, ýörite biler
menleriniň derejesinde geçirilýär. Olar berk görkezmeler bilen bag
lydyrlar we şol görkezmeleri doly ýerine ýetirmelidir. Şeýle hem
gepleşik geçirýän diplomatyň özbaşdak gutarnykly karar kabul et
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mäge hukugy ýokdur. Ýöne muňa seretmezden, şeýle gepleşikleriň
üstünligi köp derejede gepleşiklere gatnaşyjylaryň başarjaňlygyna,
diplomatik ussatlygyna bagly bolup durýar.
Ara alnyp maslahatlaşylýan meseläniň aýratynlygyna laýyklyk
da ykdysady, harby-syýasy, ekologiýa, gumanitar we başga meseleler
boýunça gepleşikler barada aýtsa bolar.
Gepleşikler ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn bolup bilýärler.
Köptaraplaýyn gepleşikler olary taýýarlamak, alyp barmagyň tertibi
we taktikasy nukdaýnazarlaryndan has çylşyrymlydyr. Wena kon
gresi (1814-nji ýylyň oktýabry – 1815-nji ýylyň iýuny) köptaraplaýyn
diplomatiýa geçilmeginiň taryhy sepgidi hasaplanýar.
Geçmişde köptaraplaýyn forumlarda esasan territorial meseleler
çözülipdir. Häzirki wagtda ara alnyp maslahatlaşylýan meseleleriň
görnüşleri örän giňeldi. «Köptaraplaýyn diplomatiýa» atly täze
adalga hem peýda boldy. Köptaraplaýyn diplomatiýa birnäçe ýa-da
köp sanly döwletler tarapyndan özara kabul ederlikli çözgüt tap
mak maksady bilen umumy gyzyklanma döredýän halkara meselä
ýa-da meselelere bilelikde seredilmegi diýlip düşünilse bolar. Bu
iş ýa-ha munuň üçin ýörite çagyrylýan maslahatlarda, ýa-da dürli
ugurlar boýunça gatnaşyklary tertibe salmaga borçly bolan halka
ra guramalaryň çäklerinde, ýa-da hat alyşma, duşuşyklar we ş.m.
arkaly amala aşyrylýar. Olara 193 döwlet gatnaşýan BMG-niň BAsynyň mejlisleri häzirki wagtda iň wekilçilikli halkara forumlaryň
biridir.
Şeýle hem göni we göni däl (araçylaryň ýardamy bilen), bir
gezeklik we öz işine täzeden başlaýan gepleşikler hem bardyr. Bir
gezeklik gepleşiklerde gün tertibini tamamlaýan gutarnykly karar
kabul edilýär. Wagtly-wagtynda işleýän («täzeden başlaýan») gep
leşikleriň durnukly gün tertibi bardyr we olar meseleleri ara alyp
maslahatlaşmakda yzygiderliligi bilen häsiýetlendirilýär.
Gepleşikleriň gurluşy gepleşikleri taýýarlamakdan we geple
şiklerden durýar. Kähalatlarda ylalaşyklary durmuşa geçirmek döwri
hem göz öňünde tutulýar. Olaryň her haýsynda bir maksada ýetmek
lige gönükdirilen aýry-aýry wezipeler çözülýär.
Taýýarlaýyş döwründe guramaçylyk meselelerine seredilýär,
şeýle hem gatnaşyjynyň gepleşikler bilen baglaýan maksatlary,
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wezipeleri, bähbitleri kesgitlenilýär. Gepleşikleriň alnyp barylýan
döwründe gepleşikleri geçirmegiň tertibi bilen bagly mesele
ler goýulýar, garaýyşlar aýdyňlaşdyrylýar, teklipler girizilýär, çeke
leşmeler alnyp barylýar, ylalaşyk etmegiň ýerleri, we geljekki yla
laşygyň çäkleri kesgitlenilýär, jemleýji resminamalar redaktirlenýär
we kabul edilýär. Ylalaşyklaryň durmuşa geçirilýän döwründe bu işe
özara gözegçilik göz öňünde tutulýar.
Gepleşikleriň esasy maksady özara kabul ederlikli ylalaşyklary
işläp taýýarlamak we olary baglaşmak bolup durýar. Hut şu mak
sat gepleşikleri söhbetdeşlik, hat alyşmak we ş.m. ýaly diploma
tik işiň beýleki görnüşlerinden tapawutlandyrýar. Şonuň üçin hem
duşuşyklara, hatda iň ýokary derejedäki duşuşyklara hem hemişe
gepleşikler ýaly garalmaýar.
Resminamalary bilelikde işläp taýýarlamak we kabul etmek
örän dowamly, köp zähmet talap edýän, çylşyrymly işdir. Şonuň
üçin hem bu iş gepleşiklere gatnaşýan taraplaryň pikirleriniň, ga
raýyşlarynyň, psihologiki aýratynlyklarynyň hasaba alynmagy
ny talap edýär. Diplomatik tejribede gepleşikleriň köpçülige ni
ýetlenenliginiň we ýapyklygyň utgaşdyrylmagyna hem duş gelse
bolýar. Şeýle hem gepleşikler dürli wezipeleri, şol sanda halkara
giňişliginde hereketleriň utgaşdyrylmagy ýaly wezipäni hem ýerine
ýetirip biler.
Soraglar:
1. Halkara gepleşiklere gatnaşyjylaryň derejesi näme bilen kesgitlenilýär?
2. Syýasy gepleşiklere nähili düşünýärsiňiz?
3. Diplomatik gepleşikleri tapawutlandyrýan alamatlar haýsylar?
4. Gepleşikleriň gurluşy barada näme bilýärsiňiz?
5. Gepleşikleriň esasy maksady nämeden ybarat?

§3. Halkara gepleşikleri geçirmekligiň tejribesi
Soňky ýyllarda hukuk we diplomaniýa boýunça edebiýatlarda,
şol sanda A.A.Konowalowanyň we L.G.Zaharowanyň “Diplomatik
we konsullyk gullugyň esaslary” atly kitabynda halkara gepleşikleri
geçirmekligiň tejribesine uly üns berilýär. Şu jähtden biz hem bu para
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grafda goýan meselämiz bilen baglylykda we degişli materiallardan
peýdalanmak bilen gepleşikleri geçirmekligiň guralyşy, gepleşiklere
nazary taýdan taýýarlanmak, gepleşikleriň döwürleri ýaly meselelere
seredip geçeris.
Gepleşikleri geçirmekligiň guralyşy. Ýokarda biz gepleşikleriň
görnüşleriniň gepleşikleriň maksatlaryna, häsiýetine, olara gatna
şyjylaryň sanyna, wekilçiligiň derejesine we käbir başga ýagdaýlara
baglylykda saýlanyp alynýandygyny nygtap geçipdik. Maslahatlar,
sammitler, mejlisler, dürli derejedäki duşuşyklar we ş.m. döwletara
gepleşikleriň görnüşleri bolup durýarlar.
Elbetde, gepleşikleriň saýlanyp alnan islendik görnüşi özlerine
düýpli taýýarlygy talap edýär. Taýýarlyk işi bolsa, muny biziň ýokar
da hem belläp geçişimiz ýaly, guramaçylyk, şeýle hem nazary ýaly iki
bölekden durýar. Gepleşikleriň gün tertibini, olaryň geçiriljek wag
tyny, ýerini kesgitlemek we ylalaşmak; gepleşikler üçin degişli jaýy
saýlap almak; wekiliýetleriň düzümini düzmek; olary ýerleşdirmek
üçin kabul ederlikli şertleri döretmek; wekiliýetleri aragatnaşyk,
köpeldiji tehnika, ulag bilen üpjün etmek; olary oturtmaklygyň me
ýilnamasyny düzmek; gepleşikleriň tertibini işläp taýýarlamak gu
ramaçylyk döwrüniň esasy meseleleri bolup durýarlar. Mysal üçin,
öz territoriýasynda gepleşikler geçirjek döwlet wekiliýetleriň bolýan
jaýlaryna piket edilmekligi, howplary, terrorçylyk hereketleri aradan
aýyrýan amatly syýasy ýagdaýyň döredilmegi barada alada etmelidir.
Gepleşiklere gatnaşyjy döwletleriň sany kesgitlenileninden
soň wekiliýetleriň düzümleriniň düzülmegi başlanýar. Bu iş bilen
adatça Daşary işler ministrligi meşgul bolýar.
Gepleşiklerde wekiliýetleriň düzümi, olaryň derejesi ara alnyp
maslahatlaşylýan meseläniň möhümligine bagly bolup durýar.
Wekiliýetleriň takmynan birmeňzeş derejesi, şeýle hem olaryň
baştutanlarynyň derejeleriniň deňligi umumy kada bolup duryar.
Wekiliýetleriň düzüminiň sany birnäçe adamdan 100-e çenli, ondan
hem köp adam bolup biler. Adatça oňa wekiliýetiň baştutany, onuň
orunbasary, sekretar, toparyň agzalary, geňeşçiler, bilermenler, ter
jimeçiler, tehniki işgärler girýärler.
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Wekiliýetiň baştutany gepleşikleriň gidişine doly jogapkär
çilik çekýär. Ol gepleşikleriň meselesini, şeýle hem öz toparynyň
agzalarynyň mümkinçiliklerini, şahsy aýratynlyklaryny örän gowy
bilmelidir. Wekiliýet uly bolan ýa-da onuň ýolbaşçysy gepleşiklere
doly gatnaşmaýan halatynda, oňa orunbasar bellenýär.
Gepleşiklere taýýarlyk bilen meşgullanýan sekretaryň borju
na wekiliýet üçin mejlisleriň gündeligini alyp barmak, gün tertibi
ni taýýarlamaga gatnaşmak, resminamalary ýaýratmak, mejlisleriň
protokollarynyň düzülmegine gözegçilik etmek, resminamalaryň
gutarnykly tekstlerini taýýarlamak, wekiliýetiň baştutany üçin masla
hat barada hasabat taýýarlamak ýaly wezipeler girýär.
Wekiliýetiň agzalary degişli ministrlikleriň, pudak edaralaryň we
guramalaryň wekilleri bolýarlar.
Geňeşçiler we bilermenler – bular ylmyň dürli pudaklaryn
da işleýän ýokary hünär derejesi bolan hünärmenlerdir we olar
wekiliýetiň işiniň täsirliligini üpjün edýärler. Şeýle hem wekiliýetiň
düzümine kanselýariýa boýunça tejribesi bolan adamlar goşulýarlar.
Şolardan bolsa sekretariat düzülýär. Wekiliýetiň düzümi we onda bo
lup geçýän ähli özgermeler barada kabul edýän döwlet habardar edil
melidir.
Birinji mejlisde maslahatyň sekretariaty düzülýär. Onuň ter
ritoriýasynda geçirilýän ýurduň wekiliýetiniň agzasy gepleşiklerde
Baş sekretar bolýar. Bu wezipe öz ähmiýeti boýunça maslahatyň
başlygynyň wezipesinden soň ikinji wezipedir. Onuň borçlaryna
gepleşikleri alyp barmagyň tertibine degişli meseleler, maslahatyň
maksatnama işiniň taslamasyny işläp düzmek boýunça başlyga masla
hatlar bermek; başlyk üçin dürli habar beriji materiallary taýýarlamak
we başga meseleler girýär. Sekretariat maslahatyň kadaly işini üpjün
etmäge borçludyr.
Birinji mejlisde onuň territoriýasynda gepleşikler geçirilýän
döwletiň baştutany başlyklyk edýär. Soňra elipbiý tertibinde weki
liýetleriň ýolbaşçylary başlyklyk edýärler. BMG-niň BA-synda
we onuň esasy komitetlerinde başlyklar mejlisiň tutuş döwri üçin
saýlanýarlar. BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde, ýaragsyzlanmak
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boýunça Maslahatda we käbir başga forumlarda aýlyk aýlanyşygy
esasynda başlyklyk edilýär.
Islendik halkara gepleşikleriniň möhüm bölegi mejlisler zalyn
da wekiliýetleriň agzalarynyň oturdylmagynyň meýilnamasynyň
düzülmegidir. Bu ýerde esasy talap diplomatik basgançagynyň ber
jaý edilmegidir.
Wekiliýetleriň oturdylmagynyň meýilnamasy her bir wekiliýetiň
sekretariaty bilen öňünden ylalaşylýar, ýerler degişli kartoçkalar
bilen aňladylýar. Ikitaraplaýyn gepleşikler gönüburçly stoluň ba
şynda geçirilýär, wekiliýetleriň ýolbaşçylary merkezde biri-biriniň
gaşynda, olardan sagda we çepde derejeleri boýunça peselýän tertip
de wekiliýetleriň agzalary, stoluň ininde sekretarlar oturýarlar. Ter
jimeçiniň ýeri wekiliýetiň ýolbaşçysynyň çep tarapynda ýa-da onuň
yz tarapynda bolýar.
Köptaraplaýyn gepleşikler geçirilýän wagtynda wekiliýetleriň
oturdylyşy stoluň görnüşine laýyklykda dürli bolup biler. Ýöne ähli
ýagdaýlarda ol düzgün boýunça kesgitlenilen resmi diliň elipbiý ter
tibinde bolýar.
Eger-de gepleşiklere dürli dilli ýurtlaryň wekilleri gatnaşýan
bolsa, onda resmi we işçi diller baradaky mesele öz wagtynda çözül
melidir. Ähli diplomatik resminamalar resmi dillerde çap edilýär.
BMG-niň Halkara kazyýetinden we käbir ýöriteleşdirilen edaralaryn
dan başga ähli edaralarynda iňlis, fransuz, ispan, rus, hytaý we arap
dilleri resmi diller hökmünde çykyş edýärler, Howpsuzlyk Geňeşinde
we BMG-niň BA-synyň mejlislerinde bolsa olar işçi diller hökmünde
hem çykyş edýärler. Işçi dillerde çykyp geplemeler alnyp barylýar,
resminamalar, olaryň taslamalary taýýarlanylýar.
Ses bermekligiň tertibi hem möhüm mesele bolup durýar. Köp
taraplaýyn gepleşiklerde, aýratyn hem howpsuzlyk, ýaragsyzlanmak
meseleleri boýunça gepleşiklerde, konsensus ýörelgesi ulanylýar.
Sesleriň köplük ýörelgesi (adatça, 2/3) hem ulanylýar. Käbir halkara
guramalarynda ses bermekligiň garyşyk ulgamy hem hereket edýär.
Mysal üçin, möhüm meseleler boýunça BMG-niň BA-synyň karar
lary mejlise gatnaşýanlaryň sesleriniň 2/3 köplüginde kabul edilýär.
BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde ses bermekligiň ýörite tertibi bel
lenendir: karar üçin 15 agzadan 9-sy ses beren halatynda, onda karar
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kabul edildigi hasap edilýär. Üstesine-de, düzgünleriň tertibinden
başga ähli meseleler boýunça hemişelik agzalaryň raýdaşlygy hök
many bolup durýar.
Gepleşiklere taýýarlyk döwrüniň käbir guramaçylyk meseleleri
şulardan ybaratdyr we olaryň berjaý edilmegi gepleşiklerde işjeň
ýagdaýyň döredilmeginiň möhüm şertidir.
Gepleşiklere nazary taýdan taýýarlyk döwründe gepleşigiň
konsepsiýasyny işläp taýýarlamak; hyzmatdaşyň göz öňünde tutýan
maksatlaryny we garaýyşlaryny seljermek; strategiki we taktiki ugry
kesgitlemek; çykyşlary, sözleri, resminamalary, rezolýusiýalaryň tas
lamalaryny taýýarlamak ýaly wezipeler çözülýär.
Taýýarlyk işinde gepleşigiň konsepsiýasyny işläp taýýarlamak
esasy orun tutýar we onda ozaly bilen ahyrky maksatlar kesgitle
nilýär. Bu bolsa hususy bähbitlere aýdyň göz ýetirilmegini, ara alyp
maslahatlaşylýan mesele boýunça garaýyşlary emele getirmekligi we
şunuň bilen baglylykda strategiýanyň we taktikanyň işlenip düzül
megini talap edýär. Gepleşigiň konsepsiýasy işlenip taýýarlanylanda
islendik meseläniň başgaça çözgüdiniň bardygy hem hasaba alyn
malydyr. Şonuň üçin hem, ýeke-täk dogry diýip bir çözgüdi saýlap
almak maslahat berilmeýär.
Gepleşiklere taýýarlyk döwründe hyzmatdaşyň göz öňünde
tutýan maksatlaryny we garaýyşlaryny seljermek, çaklamak
hem möhümdir we bu iş bilermenler derejesinde amala aşyrylýar.
Hyzmatdaşyň garaýyşlaryny seljermeklik gyzyklandyrýan mesele
boýunça syýasy işgärleriň çykyşlary, daşarysyýasy resminamalar,
metbugat, ylmy neşirler bilen tanyşmak, şeýle hem diplomatik kanal
lar arkaly mümkindir. Şol bir wagtyň özünde garaýyşlarda (hususy
we hyzmatdaşyň) gabat gelýän ýerlerini hasaba almak; kabul edip
bolmajak ýagdaýlary kesgitlemek; olaryň kabul edilmeginiň has ýo
kary derejede goşmaça ylalaşyklary talap etjek tekliplere üns bermek
hökmanydyr.
Şeýle hem gepleşiklere taýýarlyk döwründe gepleşiklere gatna
şyjylaryň ählisiniň bähbitleriniň deňagramlylygyny üpjün etmäge
ukyply meseläniň çözgüdiniň saýlanyp alynmagy möhümdir. Muňa
syýasy we diplomatik derejelerde hat alyşma, ikitaraplaýyn we köp
taraplaýyn duşuşyklar, geňeşmeler uly ýardam edýär.
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Şeýle hem gepleşikler başlanmazdan ozal gepleşigiň strate
giýasy taýýarlanylýar we ol halkara gepleşiklere umumy çemeleşme,
döwletiň daşary syýasy maksatlary we umumymilli bähbitleri
bilen kesgitlenýär. Gepleşigiň strategiýasy wekiliýetlere berilýän
görkezmelerde öz mysalyny tapýar. Gepleşikleriň taktikasy barada
aýdylanda bolsa, onda ol strategiýa tabyndyr, belli ýagdaýa baglydyr.
Gepleşiklere taýýarlyk döwründe memorandumlaryň, beýan
namalaryň, resminamalaryň beýleki görnüşleriniň taslamalary işlenip
taýýarlanylýar. Resminamalaryň birinji toparynyň hataryna döwletiň
garaýyşlaryny aňladýan resminamalaryň taslamalary girýär we olar
da gepleşiklere gatnaşyjylara maslahatlar, görkezmeler jemlenýär.
Resminamalaryň ikinji topary olara borçnamalar goşulan şertnama
resminamalaryň taslamalaryndan durýar. Resminamalaryň üçünji
topary rezolýusiýalaryň taslamalaryny öz içine alýar.
Gepleşikleriň döwürleri barada aýdylanda, onda olar adatça
üç bölege: ýagny onda barlag işleri alnyp barylýan, çekişmeler
geçirilýän, anyklanylýan başlangyç döwrüne; geljekki ylalaşygyň
umumy çäklerini delilleşdirýän we kesgitleýän döwrüne; şeýle hem
garaýyşlar ylalaşylýan we ylalaşyklaryň işlenip taýýarlanylýan jem
leýji döwrüne bölünýärler.
Eýýäm gepleşiklere taýýarlyk döwründe olaryň maksatlary,
hyzmatdaşlaryň garaýyşlary we bähbitleri esasan ýüze çykarylýar.
Ýöne entek aýdyňlaşdyrylmadyk meseleler galýar, şonuň üçin
hem başlangyç döwrüniň esasy wezipesi gatnaşyjylaryň garaýyş
laryndaky nämälimligi aradan aýyrmak bolup durýar.
Käbir halkara gepleşikleri üçin umumysyýasy çekişmäniň ge
çirilmegi häsiýetlidir. Hususanda, BMG-niň BA-synyň sessiýasynyň
ilkinji mejlisi hut şeýle açylýar. Çekişmäniň gidişinde wekiliýetleriň
ýolbaşçylary – döwlet we hökümet baştutanlary, daşary işler minis
trleri dünýädäki ýagdaýa baha berýärler, dünýä syýasatynyň möhüm
meseleleri boýunça öz nukdaýnazarlaryny, öz döwletleriniň daşary
syýasatynyň esasy ýörelgelerini we ugurlaryny beýan edýärler. Bu
bolsa BMG agza döwletleriň wekiliýetlerine umumy mejlislerde we
komitetleriň mejlislerinde özleriniň esasy ünslerini sessiýanyň gün
tertibindäki amaly meselelere gönükdirmäge mümkinçilik berýär.
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Gepleşiklere gatnaşyjylaryň bähbitleriniň gabat gelýän ugur
larynyň bolmagy ikinji döwre – teklip edilýän kararlaryň esaslan
dyrylmagyna geçmäge mümkinçilik berýär. Her bir gatnaşyjy hut
öz teklibiniň kabul edilmeginiň maksadalaýyklygy barada hyz
matdaşyny ynandyrmaga çalyşýar. Bu döwrüň iň möhüm wezipesi
– özara düşünişmekligi gazanmak, esasy meseleler boýunça umumy
ylalaşylan garaýşy işläp taýýarlamak bolup durýar. Bu bolsa geljekki
ylalaşygyň umumy çäklerini kesgitlemek üçin esas döredyär.
Üçünji döwür – bilermenleriň gepleşiklere çekilmegi bilen
güýçli depginli gepleşikleriň döwrüdir. Her bir wekiliýet öz teklip
lerini, rezolýusiýalaryň taslamalaryny, olara düzedişleri öňe sürýär.
Bilermenler garaýyşlaryň ylalaşylmagynyň iki döwürde geçi
rilmegini maksadalaýyk hasaplaýarlar. Ilki umumy kesgitleme, soňra
bolsa onuň bölekleri işlenip düzülýär. Umumy kesgitleme ylalaşygyň
çäklerini kesgitlemekligi göz öňünde tutýar, bölekler bolsa tekstiň re
daksiýa edilmegidir. Gepleşiklerde hakyky netijeleriň gazanylmagy
üçin wezipeleriň çözülmeginde yzygiderlilik berjaý edilmelidir.
Soraglar:
1. Gepleşikleriň görnüşi nämä baglylykda saýlanyp alynýar?
2. Gepleşiklere taýýarlyk işi haýsy meseleleri öz içine alýar?
3. Taýýarlaýyş döwri nähili esasy böleklerden durýar?
4. Maslahatyň ilkinji we soňky mejlislerinde kimler başlyklyk edýär?
5. Gepleşiklere nazary taýdan taýýarlyk bilen baglylykda haýsy wezipeler
çözülýär?
6. Gepleşikleriň maksatlary barada näme bilýärsiňiz?
7. Meseläniň başgaça çözgüdine nähili düşünýärsiňiz?
8. Gepleşikleriň strategiýasy we taktikasy näme?
9. Gepleşikleriň döwürleri we olaryň wezipeleri barada näme bilýärsiňiz?

§4. Gepleşikleriň jemleýji resminamalary
Gepleşikler ylalaşylan resminamalaryň kabul edilmegi bilen
tamamlanýar. Şertnama, ylalaşyk, konwensiýa, protokol, jarnama,
kommýunike resminamalaryň esasy görnüşleridir.
Taryhy nukdaýnazardan jemleýji resminamalaryň ilkinji görnüşi
şertnamadyr. Şertnamalar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn bolýar
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lar. Köptaraplaýyn şertnamalar açyk ýa-da ýapyk bolup bilerler.
Şertnamalara goşmaçalar, bellikler, düşündirişler, kähalatlarda ýörite
protokol görnüşinde taýýarlanylýar. Eger-de gürrüň haýsy hem bolsa
bir anyk, dar mesele boýunça ylalaşyk barada barýan bolsa, onda pro
tokol özbaşdak resminamanyň häsiýetine hem eýe bolup biler.
Uly syýasy ähmiýeti bolan käbir resminamalar «pakt» adal
gasy bilen atlandyrylýar. Adatça, şeýle resminamalar köpçülikleýin
howpsuzlygyň, özara kömegiň we hyzmatdaşlygyň meselelerini ter
tibe salýarlar, şeýle hem döwletara gatnaşyklarynyň daşary syýasy
ýörelgelerini işläp taýýarlaýarlar. Muňa mysal hökmünde 1966-njy
ýylyň dekabrynda BMG-niň BA-sy tarapyndan kabul edilen «Yk
dysady, durmuş we medeni hukuklar baradaky Halkara pakty»,
«Raýat we syýasy hukuklar baradaky Halkara pakty» we başgalary
görkezmek bolar.
Ylalaşyklar we konwensiýalar ykdysady, syýasy, harby we
başga çäklerde haýsy hem bolsa ýörite meseleler boýunça döwletleriň
arasyndaky gatnaşyklary tertibe salýan resminamalardyr. Özünde
umumy häsiýeti bolan kadalary jemleýän köptaraplaýyn konwensiýa
lar has-da möhümdir (mysal üçin, diplomatik gatnaşyklar hakyndaky
Wena konwensiýasy (1961).
Kommýunike – şertnama resminamanyň görnüşi bolmak bilen,
ol döwletleriň syýasatynyň umumy ýörelgeleri, ol ýa-da başga mesele
boýunça olaryň garaýyşlary baradadyr. Kommýunike özüniň habar
beriji häsiýeti bilen tapawutlanýar.
Ikitaraplaýyn şertnamalar ylalaşýan taraplaryň dilinde, köptarap
laýyn şertnamalar bolsa bir, iki we ondan hem köp dilde taýýarlanyl
ýar. Mysal üçin, BMG-niň howandarlygyndaky şertnamalar adatça
iňlis, fransuz, rus, ispan we hytaý dillerinde taýýarlanýar. Ýurtlaryň
(ylalaşýan taraplaryň) atlary elipbiý tertipde sanalýar, şol tertipde
hem ygtyýarly adamlar tarapyndan ylalaşyga gol çekilýär. Elipbiýiň
saýlanyp alynmagy gatnaşyjylaryň özleri tarapyndan ylalaşylýar.
Kähalatlarda resminama gol çekilmezden öň parafirlenýär,
başga-ça aýdylanda, onuň her bir sahypasyna ynanylan adamlaryň
özleriniň we atalarynyň atlarynyň ilkinji harplary goýulýar, bu bol
sa resminamanyň tekstiniň ylalaşylandygyny aňladýar. Resminama
gol çekileninden soň ol (hereket edýän kanunçylyga laýyklykda)
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ýa parlament, ýa-da döwlet baştutany tarapyndan ratifisirlenýär –
tassyklanýar. Resminama adatça ratifikasiýa hatlary alşylandan, ýa-da ol depozitariý döwlete saklamak üçin berlen pursadyndan güýjüne
girýär. Eger-de resminamanyň tassyklanmagy göz öňünde tutulma
ýan bolsa, onda şertnama gol çekilen wagtyndan öz güýjüne girýär.
Möhletiniň gutarmagy bilen şertnamanyň möhleti uzaldylyp bil
ner (bir borçnamanyň, ylalaşygyň güýjünde galmagynyň möhletini
uzaltmaklyga prolongasiýa diýilýär) ýa-da borçlarynyň ýerine ýe
tirilmegi bilen şertnamanyň hereketi bes edilip bilner. Haçanda bir
döwlet beýleki döwlete şertnamanyň güýjüni ýitirendigi barada ha
bar berse (adatça bu öňünden gepleşilýär), onda resminama ýatyrylyp
bilner (muňa denonsasiýa diýilýär). Muňa degerli esas bolan ýag
daýynda resminama ýazmaça görnüşde birtaraplaýyn tertipde hem
ýatyrylyp bilner.
Soraglar:
1. Gepleşikler nähili resminamalaryň kabul edilmegi bilen tamamlanýar?
2. Jemleýji resminamalaryň taryhy ilkinji görnüşi haýsy resminama hasap
lanýar?
3. «Pakt» adalgasy barada näme bilýärsiňiz?
4. Resminamalaryň parafirlenmegi diýildigi nämäni aňladýar?

IX bap
DIPLOMATIK WEKILHANANYŇ WE ONUŇ
IŞGÄRLERINIŇ HUKUK STATUSY
§1.Artykmaçlyklar we immunitetler
barada düşünje
Ýokarda, gytaklaýyn hem bolsa, biz diplomatik wekilhanalaryň,
olaryň baştutanlarynyň we diplomatik işgärleriniň öz gulluk wezipe
lerini täsirli we päsgelçiliksiz ýerine ýetirmekleri üçin ençeme
goşmaça hukuklardan we artykmaçlyklardan peýdalanýandyklary,
belli çäklendirmeler bilen şol ýeňillikleriň we immunitetleriň admi
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nistratiw-tehniki we hyzmat ediji işgärlere hem degişli bolup biljekdigi
barada nygtap geçipdik. Şol artykmaçlyklary we immunitetleri, ýa-da
başgaça aýtsak, artykmaç hukuklary we immunitetleri bilmeklik diňe
bir diplomatik we konsullyk gullugyndaky adamlar üçin däl, eýsem
öz işiniň häsiýeti boýunça şol aýratyn hukuklardan peýdalanýanlar
bilen iş salyşýan adamlar üçin hem möhüm bolup durýar. Şonuň üçin
hem immunitetler we artykmaç hukuklar ýaly halkara hukugynyň
hemmeler tarapyndan kabul edilen ýörelgelerine gysgaça seredip
geçeliň.
Ýöne artykmaçlyklary we immunitetleri seljermäge geçmezden
ozal, diplomatik ýeňillikleriň we immunitetleriň dürli ýurtlardaky
däpleriň esasynda we diplomatik institutlaryň özleriniň ösmegi bilen
ýuwaş-ýuwaşdan emele gelendiklerini belläp geçeliň. Mysal üçin,
ilçiniň şahsy eldegrilmesizligi bir eýýämden bäri onuň aýrylmaz hu
kugy hasap edilipdir. Gadymy Hindistanyň mukaddes kanunlarynyň
ölüm howpy bilen ilçä el galdyrmagy gadagan edendikleri mälimdir,
sebäbi parahatçylyk we uruş ilçiniň beýik wezipesine garaşly bolup
dyr we şunlukda, ilçi hudaýyň goragyndan peýdalanýan adam hasap
edilipdir. Gadymy Gresiýada hem ilçiler uly hormat bilen gurşalypdyr: olara uly hormat goýlupdyr, serpaýlar berlipdir, olar dürli baý
ramçylyklara çagyrylypdyr. Ilçä eldegrilmesizligi gadymy Rimiň
kanunçylygy tarapyndan hem göz öňünde tutulypdyr.
Rus patyşasy Pýotr I hem öz ilçileriniň eldegrilmesizligine berk
gözegçilik edipdir. Mysal üçin, haçan-da Angliýada rus ilçisi A. Mat
weýew bergisi üçin göwne degmelere, urlup-ýenjilmä, hatda tussag
edilmeklige sezewar edilende, Pýotr I bu hadysany başlaýjylara ölüm
jezasynyň berilmegini talap edipdir we olar hakykatdan hem jogap
kärçilige çekilipdir.
Iş ölüm jezasyna baryp ýetmese-de, iňlis parlamenti günäkärle
riň hereketini iňlis kanunçylygynyň we halkara hukugynyň öňünde
edilen jenaýatçylyk hökmünde ýazgarypdyr, rus patyşasyndan ötünç
soramak maksady bilen bolsa onuň ýanyna uly ilçihana ýollanypdyr.
Şol bir wagtyň özünde ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda diplomat
lara goşmaça hukuk hökmünde berilmeli immunitetleriň hyýaly bo
landygy, olaryň hatda halkara ýuridiki ylalaşyklar bilen hem berki
dilmändigi, diňe ýurtlaryň içerki kanunlary bilen tertibe salnandygy
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taryhdan mälimdir. Soňra, onlarça ýyllaryň dowamynda artykmaç
hukuklaryň we immunitetleriň meselelerini tertibe salan ýeke-täk
şertnama bolup 1815-nji ýylyň Wena reglamenti çykyş edipdir.
Ikinji jahan urşundan soň, ýokarda hem bellenip geçişilişi ýaly,
diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy (1961), Kon
sullyk gatnaşyklary baradaky Wena konwensiýasy (1963) kabul edil
di. Şol resminamalaryň arasynda diplomatik gatnaşyklar hakyndaky
1961-nji ýylda kabul edilen Wena konwensiýasynyň ähmiýeti aýra
tyn bellenip geçilmäge mynasypdyr, sebäbi bu konwensiýa diplo
matik gatnaşyklar meselesinde esasy köptaraplaýyn halkara-hukuk
resminama boldy we onda artykmaç hukuklaryň we immunitetleriň
häsiýeti, göwrümi we olardan peýdalanmaklyk ýaly meseleler hem
özüniň has doly beýanyny tapdy.
1961-nji we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalaryndan başga-da diplomatik immunitetleriň berilmeginiň tejribesi özbaşdak döw
letleriň öz aralarynda gol çekýän ikitaraplaýyn halkara-hukuk res
minamalarynda hem ýuridiki taýdan berkidilýär. Şol immunitetleriň
esasy bir özbaşdak döwletiň (eger şol döwlet muňa göni öz razylygy
ny aýdyň etmedik ýagdaýynda) başga bir özbaşdak döwlet tarapyn
dan jogapkär hökmünde suda çekilip bilinmejegindedir. Diplomatik
wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň işgärleriniň daşary ýurt
lara özbaşdak döwletiň adyndan şol döwletiň bähbitlerini goramaga
gidýändikleri düşnüklidir. Şu jähtden özbaşdak döwlete berilýän şol
immunitetler resmi wekilhanalara, şol wekilhanalarda işleýän iş
gärlere hem ýaýraýar.
Soňky ýyllarda 1961-nji we 1963-nji ýyllaryň Wena konwen
siýalarynyň üsti käbir başga halkara-hukuk resminamalary, mysal
üçin, 1975-nji ýylda kabul edilen köptaraplaýyn häsiýetli halkara gu
ramalary bilen öz gatnaşyklarynda döwletleriň wekilçiligi hakynda
ky Wena konwensiýasy bilen dolduryldy. Mundan hem başga, käbir
döwletler diplomatik gatnaşyklar hakyndaky 1961-nji ýylyň Wena
konwensiýasyny özleriniň milli kanunçylygyna goşdular, başgalary
bolsa öz territoriýasynda 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasynyň
düzgünleriniň hereket edýändigini tassyklaýan ýörite kanunlary
kabul etdiler. Bitarap Türkmenistan barada aýdanymyzda bolsa,
onda biziň ýurdumyzda şeýle häsiýetli kanunlaryň hataryna ozaly
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bilen 1996-njy ýylyň 20-nji dekabrynda kabul edilen «Daşary ýurt
döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda»
Türkmenistanyň kanuny degişlidir.
Şunlukda, diplomatik artykmaçlyklar we immunitetler diýip biz
nämä düşünýäris?
Biziň şu günki günlerimizde diplomatik wekilhanalaryň,
olaryň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň peýdalanýan immuni
tetleri – munuň özi halkara hukugynyň ählumumy kabul edilen
ýörelgesi bolup, ol diplomatik wekilhananyň bolýan döwletiniň
we onuň häkimiýet edaralarynyň ýurisdiksiýasyndan boşa
dylmagyny aňladýar.
Immunitetler döwletleriň özbaşdak deňhukuklylygy ýörelgesi
we biri-biriniň içerki işlerine goşulmazlyk ýörelgesi ýaly halkara
hukugynyň esas goýujy ýörelgelerinden gelip çykýar. Immunitetler
daşary ýurt döwletlerine, olara degişli emläge we döwlet tarapyndan
daşary ýurda işe iberilen we döwletiň adyndan çykyş edýän adam
lara ýaýraýar. Immunitetler diňe zerur bolan ýagdaýda we göwrümde
diplomatik wekilhanalara, konsullyk edaralaryna, olarda işleýän
adamlara olaryň kadaly we täsirli işiniň üpjün edilmegi üçin berilýär.
Diplomatlara berilýän immunitetler olara öz professional işini
bolýan ýurdunyň häkimiýetleri tarapyndan päsgelçiliksiz amala
aşyrmaga mümkinçilik berýär. Elbetde, diplomatik wekilhananyň
ýolbaşçysynyň özüni daşary ýurda işe ýollan döwletiniň bähbitleri
üçin erkin, garaşsyz we päsgelçiliksiz hereket etmek mümkinçiligi
bolmalydyr. Diplomatik wekilde mejbur ediji gurallaryň bolmazlygy
sebäpli, wagtyň geçmegi bilen oňa onuň şahsy garaşsyzlygy we eldeg
rilmesizligi, şol sanda onuň emläginiň eldegrilmesizligini, şeýle hem
onuň mertebesiniň we onuň wekilçilik edýän döwletiniň mertebesiniň
hormatlanmagyny kepillendirýän zerur bolan immunitetleri we artyk
maçlyklary bermek däbi tejribä ornaşypdyr.
Artykmaçlyklar bolsa diplomatik wekilhana we konsullyk
edara, şeýle hem olarda işleýän işgärlere berilýän ýeňilliklerdir,
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aýratyn hukuklardyr. Şeýlelikde, immunitetler we artykmaçlyk
lar – munuň özi bolýan ýurdunda daşary ýurt diplomatik wekil
hanalara we diplomatlara olaryň öz wezipelerini ýerine ýetirmek
lerini üpjün etmek maksady bilen berilýän aýratyn hukuklaryň
we artykmaçlyklaryň jemidir.
Tejribede munuň özi daşary ýurt diplomatlaryna şeýle hukuklary
we artykmaçlyklary bermek bilen, döwletiň olary öz ýurisdiksiýasyn
dan boşadýandygyny aňladýar.
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasy diplomatik artykmaçlykla
ryň we immunitetleriň iki derejesini kesgitleýär: olaryň biri diploma
tik wekilhana, ikinjisi bolsa wekilhanalaryň baştutanlaryna we işgär
lerine degişlidir.
Soraglar:
1. Diplomatik artykmaçlyklar we immunitetler nähili emele gelipdirler?
2. Ikinji jahan urşundan soň diplomatik artykmaçlyklar we immunitetler bara
da nähili resminamalar kabul edildi?
3. Diplomatik immunitetler näme?
4. Diplomatik artykmaçlyklar we immunitetler diýip nämä düşünýärsiňiz?

§2. Diplomatik wekilhanalaryň artykmaçlyklary
we immunitetleri
XVII-XVIII asyrlardan başlap diplomatiýanyň tejribesinde şeýle
nukdaýnazar berk ornaşypdyr. Şoňa laýyklykda daşary ýurt ilçisi (ýada wekili), ilçihananyň (missiýanyň) jaýy we ilçiniň rezidensiýasy,
şeýle hem ilçihanada (missiýada) işleýän işgärler bolunýan döwletiň
häkimiýetleri tarapyndan hamana olar şol ýurduň çäginden daşarda
bolýan ýaly seredilmeli edilipdir. Şol nukdaýnazar babatda «eksterritoriallyk» düşünjesi hem ulanylyp başlapdyr we ol bolunýan ýurduň
ýurisdiksiýasyndan olaryň alynmagyny aňladýan immunitetleriň
ulanylmagynyny göz öňünde tutupdyr. Biziň günlerimizde şeýle
immunitetleriň göwrümini ykrar etmek ýa-da etmezlik bilen bagly
ýüze çykyp biljek dawalar we düşünişmezlikler 1961-nji we 1963191

nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynyň düzgünleriniň esasynda tertibe
salynmaga degişlidir.
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplomatik
wekilhanalar babatda şu aşakdaky artykmaçlyklar we immunitetler
hereket edýärler. Olar hususanda: wekilhananyň jaýlarynyň eldeg
rilmesizligidir; şol jaýlarda ýerleşýän emlägiň dökülmezligidir, rek
wizisiýa, tussag edilmezligidir; hususy ýa-da kärendesine alnan jaýlar
babatda olaryň ähli döwlet we ýerli salgytlardan, ýygymlardan we
paçlardan boşadylmagydyr; diplomatik wekilhananyň arhiwleriniň,
resminamalarynyň we resmi hat alyşmagynyň eldegrilmesizligidir;
diplomatik wekilhananyň öz hökümeti bilen päsgelçiliksiz aragatnaşyk
saklamaga bolan hukugydyr; gümrük ýeňillikleridir; wekilhananyň
öz jaýynda diplomatik wekil belleýän döwletiň baýdagynyň asylma
gyna we nyşanynyň goýulmagyna bolan hukugydyr.
Şunlukda, daşary ýurtlarda diplomatik wekilhanalaryň we konsul
edaralarynyň kadaly we dolybahaly işlemegi üçin zerur bolan ilkinji
şertleriň biri – ol hem wekilhana degişli bolan jaýlaryň eldegrilme
sizligidir. 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplo
matik wekilhananyň (ilçihananyň, missiýanyň) jaýlary – munuň
özi diplomatik wekilhananyň maksatlary üçin ulanylýan ähli jaýlar,
ýa-da olaryň bölegidir, şol sanda wekilhananyň ýolbaşçysynyň rezi
densiýasydyr, üstesine-de olar şol jaýlara eýeçilik hukugynyň kime
degişlidigine, şeýle hem şol bir jaýa ýa-da onuň bölegine hyzmat
edýän ýer böleginiň kimiň eýeçiliginde durandygyna bagly däldir.
Diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň ýerleşýän
«ýer bölegi» düşünjesine ilçihana we konsullyga degişli howly, bag,
sport meýdançasy, awtomobiller üçin duralgalar we ş.m., umu
man ähli territoriýalar girýär. Şol bir wagtyň özünde ilçihananyň we
konsullygyň ýerleşýän ýer bölegi şol ilçihanany ýa-da konsullygy
döreden döwletiň eýeçiligi hem bolup biler, sebäbi bolunýan döwletiň
häkimiýetleri özara ylalaşyk esasynda diplomatik wekilhanany döre
den döwlete ony hemişelik peýdalanmak üçin, ýa-da belli möhlet
bilen kärendesine berip biler.
1961-nji we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynda diplo
matik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň jaýlarynyň möçberine
degişli hiç hili çäklendirme ýokdur we ilçihananyň we konsullygyň
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jaýlary hökmünde peýdalanylýan jaýlaryň sany boýunça hiç hili
çäklendirmäni göz öňünde tutmaýar. Şol bir wagtyň özünde Wena
konwensiýalaryna laýyklykda «jaý» düşünjesi diňe diplomatik
wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň maksatlary üçin ulanyl
ýan jaýlary aňladýar. Bu ýerden bolsa bolunýan döwletiň diploma
tik wekilhananyň ýa-da konsullyk edaranyň olarda wekilhananyň
işgärleriniň çagalary üçin mekdep, medeni merkez, medisina nokady
we ş.m. ýerleşýän jaýlaryny «jaý» hökmünde ykrar etmekden ýüz
öwrüp biljekdigi gelip çykýar. Bu bolsa şol jaýlaryň wekilhananyň
we konsullygyň «funksional maksatlary üçin» ulanylmaýandyklary
sebäpli olara diplomatik we konsullyk immunitetleri degişli etmek
den ýüz öwrülip bilinjekdigini aňladýar.
Şol halkara-hukuk kadasy arkaly bolunýan döwlet akkreditleýän
döwletiň diplomatik wekilhana ýa-da konsullyk edara hökmünde
ulanýan jaýlarynyň sanyny nähili-de bolsa tertibe salmaga we çäk
lendirmäge mümkinçilik alýar. Şol bir wagtyň özünde hem diploma
tik aragatnaşyklaryň tejribesindäki iki taraplylyk ýörelgesiniň möhüm
ähmiýetiniň göz öňünde tutulmagy örän peýdalydyr. Bu ýörelgäniň
ulanylmagy peýdalanylýan jaýlar babatda iki tarapy hem kanagat
landyrýan düzgüni kabul etmäge we, eger bu zerur bolsa, onda ony
ikitaraplaýyn resminamalarda berkitmäge mümkinçilik berýär.
1961-nji we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalaryna laýyk
lykda diplomatik wekilhananyň we konsullyk edaranyň jaýlarynyň
eldegrilmesizlik ýaly aýratyn statusy bardyr. Diplomatik wekilhananyň
şu hukuk ýagdaýy, görşümiz ýaly, halkara hukugynda hemmeler tara
pyndan kabul edilendir. Wekilhananyň jaýlarynyň eldegrilmesizliginiň bozulmagy halkara hukugynyň we döwletleriň özbaşdak
hukugynyň gödek bozulmasy bolup durýar. Iş ýüzünde şol status,
eger muňa wekilhananyň baştutanynyň razylygy bolmasa, onda
wekilhananyň bolýan döwletiniň häkimiýetleriniň şol jaýlara gi
rip bilmejekdiklerini aňladýar. Üstesine-de, şu gadaganlygyň doly
häsiýeti bardyr we bu kadadan islendik çykmalary aradan aýyrýar.
Şunlukda, bolunýan döwlet tarapyndan edarany dökmek, tussag et
mek, rekwizisiýa etmek ýaly bolup biljek haýsy hem bolsa mejbur
ediji hereketleriň öňi alynýar. Bolunýan ýurduň polisiýa, sud we
administratiw häkimiýetleri diplomatik wekilhananyň jaýlaryna
13. Sargyt № 1175

193

diňe wekilhananyň baştutanynyň razylygy bilen girip bilerler. Hat
da ýangyn dörän ýagdaýynda şol ýere gelen ýangyn söndürijiler
diplomatik wekilhananyň territoriýasyna diňe muňa wekilhananyň
baştutanynyň razylygy alnan ýagdaýynda girip bilýärler. Häzirki za
man diplomatiýasynyň taryhynda ýangyn söndürmäge gelen, ýöne
başga biriniň territoriýasyna girmäge rugsat berilmedik ýangyn
söndürijileriň gözüniň alnynda diplomatik wekilhananyň doly ýanan
dygy barada mysallar az däldir.
Diňe diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edaranyň
baştutanynyň razylygy bilen olaryň bolýan döwletiniň wekilleriniň
diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edaranyň jaýlaryna girip
biljekdiklerini ýene bir gezek nygtap geçeliň. Ol ýa-da başga sebäp
bilen ilçiniň (diplomatik wekilhananyň baştutanynyň ýa-da konsul
lyk edaranyň ýolbaşçysynyň, (ýa-da olaryň ýerini tutýan adamlaryň)
bolmadyk we şunlukda, olardan ýerli häkimiýetleriň diplomatik
wekilhananyň jaýyna girmek barada razylyk almagyň mümkin bol
madyk halatynda, onda bolunýan döwlet muňa rugsat sorap akkre
ditleýän döwletiň hökümetine ýüz tutmalydyr. Munuň üstesine-de,
wekilhananyň jaýlaryna islendik girilmekden ýa-da olara zyýan ýe
tirilmekden olary goramak, şeýle hem wekilhananyň asudalygynyň
islendik bozulmagynyň ýa-da onuň işgärleriniň mertebesiniň kem
sidilmeginiň öňüni almak üçin zerur bolan çäreleriň ählisini gör
mek wekilhananyň bolýan döwletiniň borjy bolup durýandyr. Şol bir
wagtyň özünde Wena konwensiýalary diňe bir wekilhananyň jaýlary
däl, eýsem olarda ýerleşýän emläkler (mebel, abzallar) babatda hem
immuniteti kepillendirýär.
Döwletleriň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň bozulan ýa-da
wekilhananyň gutarnykly ýa-da wagtlaýyn yzyna çagyrylan ýagda
ýynda, hatda ýaragly dawalar bolan wagtynda hem bolunýan döwlet
wekilhananyň jaýlaryny (onuň emläkleri we arhiwleri bilen bilelikde)
hormatlamalydyr we goramalydyr.
Öz gezeginde, Wena konwensiýalarynda wekilhananyň jaýynyň
haýsy hem bolsa bir adamy güýç bilen saklamak üçin ulanylyp bi
linmejekdigi aýdylýar. Wekilhananyň jaýlary şeýle hem gaçybatal
ga hökmünde ulanylyp bilinmez, sebäbi beýle hereketler bolunýan
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ýurduň özbaşdaklygyna garşy gelerdi. Elbetde, 1961-nji ýylyň Wena
konwensiýasynda gaçybatalga bermekden ýüz öwürmek barada göni
hiç zat aýdylmaýar, ýöne muňa seretmezden, onda bar bolan düzgü
ni diňe şeýle düşündirse bolar. Mysal üçin, Konwensiýanyň 41-nji
maddasynda «wekilhananyň jaýlary şu Konwensiýa, ýa-da umumy
halkara hukugynyň beýleki kadalary, ýa-da akkreditleýän döwlet we
bolunýan döwletiň arasynda hereket edýän haýsy hem bolsa ýörite
ylalaşyklar tarapyndan göz öňünde tutulan wekilhananyň wezipeleri
bilen bagly bolmadyk maksatlar üçin ulanylmaly däldir» – diýlip aý
dylýar.
Latyn Amerikasy döwletleri şu hemmeler tarapyndan ykrar
edilen düzgünden çykmadyr. Başga sözler bilen aýdylanda, onda
Latyn Amerikasy döwletleri öz aralarynda diplomatik wekilhananyň
jaýlaryny gaçybatalga hökmünde peýdalanmaklyga mümkinçilik
berýän ýörite konwensiýalary baglaşdylar. Elbetde, şol ýurtlaryň
wekilhanalarynyň beýle hereketleriniň Latyn Amerikasy döwletle
rinden beýleki döwletleriň, ýagny şol konwensiýalara gatnaşmaýan
döwletleriň territoriýasynda kanuny bolup bilmejekdigi düşnüklidir.
Diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň jaýlary bel
li artykmaçlyklardan peýdalanýarlar. Hususanda, olarda, şeýle hem
diplomatik wekilhananyň baştutanynyň rezidensiýasynda diploma
tik wekil belleýän döwletiň milli baýdagy asylyp we tugrasy goýlup
bilner. Akkreditleýän döwletiň baýdagy diplomatik wekilhananyň
baştutanynyň ulag serişdelerinde hem asylyp bilner. Diplomatik
wekilhanalar we konsullyk edaralar ähli döwlet we ýerli salgytlardan,
ýygymlardan, paçlardan boşadylýar. Ýöne muňa hyzmat etmegiň
anyk görnüşleri (elektrik energiýasy, gaz, suw, telefon we hyzmatyň
başga görnüşleri) üçin töleg alynýan salgytlar, ýygymlar we paç
lar girmeýär. Wekilhana şeýle hem mebel, telefon abzaly, ýazuw
maşinkasy ýaly resmi peýdalanmak üçin niýetlenen zatlary geçirmek
de gümrük paçlardan boşadylýar.
Aragatnaşyklaryň erkinligi hem diplomatik wekilhanalaryň
öz borçlaryny ýerine ýetirmekleriniň möhüm şerti bolup durýar.
Wekilhananyň bolýan döwleti wekilhananyň resmi maksatlar üçin er
kin aragatnaşyklaryna rugsat bermelidir we olary goramalydyr. Dip
lomatik wekilhana öz hökümeti bilen, öz ýurdunyň başga ýurtlaryň
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territoriýasynda ýerleşýän diplomatik we konsullyk wekilhanalary
bilen adaty aragatnaşyk serişdeleri, kodlanan we şifrlenen depeşalar
(gyssagly habar ýetirmek), şeýle hem diplomatik poçta arkaly päs
gelçiliksiz aragatnaşyk edip bilmelidir.
Diplomatik wekilhananyň aragatnaşyklarynyň erkinligini gora
mak boýunça borç şeýle hem kabul edýän döwletiň wekilhana tara
pyndan ugradylýan habarlara, mysal üçin telefon gürrüňleri gizlin
diňlemek, poçtany açmak we ş.m. ýollar bilen goşulmagyny gadagan
edýär. Bu gadaganlyk hökmany suratda ýerine ýetirilmelidir.
Şu ýörelgeler döwletleriň halkara guramalaryň ýanyndaky
wekilhanalary babatda hem berjaý edilmäge degişlidir. Şol bir wagtyň
özünde diplomatik wekilhana aragatnaşyklaryň ýörite serişdelerinden
(mysal üçin, radioperedatçiklerden) diňe bolýan ýurdunyň ygtyýarly
edaralarynyň rugsady bilen peýdalanyp biler.
Diplomatik poçta diplomatik wekilhananyň we daşary aragat
naşyklaryň merkezi edaralarynyň arasyndaky hat alyşmak bolmak
bilen, ol öz statusyna laýyklykda açylmaga-da, saklanylmaga-da
degişli däldir. Onda hatlar, diplomatik resminamalar, umuman resmi
taýdan peýdalanmak üçin niýetlenen predmetler bolup biler. Diplomatik çapar diplomatik poçtany getirýän we äkidýän daşary syýasy
edaranyň işgäridir we ol öz borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda
şahsy eldegrilmesizlikden we wekilhananyň bolýan ýurdunyň aýratyn
goragyndan peýdalanýar. Diplomatik çapar tussag edilmäge ýa-da tu
tulyp saklanmaga sezewar edilip bilinmez. Daşary ýurt döwletleriniň
Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda 1996-njy ýylyň
20-nji dekabrynda kabul edilen Türkmenistanyň kanunynyň 14-nji
maddasyna laýyklykda «Daşary ýurt döwleti bilen ýörite ylalaşygyň
esasynda diplomatik poçta ýanynda çapar bolmazdan aragatnaşygyň
adaty ýollary boýunça iberilip ýa-da diplomatik çapar hasap edil
meýän raýat uçarynyň komandirine ynanylyp bilner. Diplomatik
wekilhana diplomatik poçtany uçaryň komandiriniň özünden almak
üçin öz işgärini iberip biler».
Geliň bu meseleleriň käbiriniň üstünde has dolurak durup geçeliň.
Diplomatik aragatnaşygyň has öňden gelýän we barlanan usuly
– poçtany salga elin gowşurýan çaparyň ýollanmagydyr. Käbir üýtge
dilen görnüşde şu tejribe biziň şu günki günlerimizde hem ulanylýar.
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Diplomatik we konsul poçtany gowşurmak üçin waliza atlandyrylýan
ýörite haltalar ulanylýar. Şeýle poçta bolmalysy ýaly gaplanylýar,
möhürlenýär we hökmany suratda resminama – çapar haty bilen bile
ugradylýar. Biz ýokarda poçtanyň diplomatik çapar bilen, ýa-da on
suz gowşurylýandygyny nygtap geçipdik. Dürli ýurtlarda diplomatik
we konsul poçtasyny gowşurmagyň we ony almagyň hukuk tertibi
dürli bolup biler. Diplomatik gatnaşyklar hakynda 1961-nji ýylyň
Wena konwensiýasynda «diplomatik poçta» düşünjesi berilmeýär,
onda walizanyň göwrümi we agramy barada hem bir zat aýdylmaýar.
Şol bir wagtyň özünde hem Konwensiýada diplomatik poçtanyň
tutýan ähli ýerleriniň görnüp duran daşky alamatlarynyň bolmaly
dygy aýdylýar. Olarda diňe resmi taýdan peýdalanmak üçin niýetle
nen diplomatik resminamalar we zatlar bolmalydyr. Diplomatik poç
ta bolunýan döwletde-de, üçünji ýa-da üstünden geçilýän ýurtlaryň
territoriýalarynda-da açylmaga we saklanylmaga degişli däldir. Şu
immunitetleriň doly, hökmany häsiýetiniň bardygynyň nygtalyp
geçilmegi möhümdir.
Konsul poçtasy hem waliza gaplanylýar, ýöne bu poçta bolan
çemeleşme birazrak tapawutlanýar. Konsul gatnaşyklary hakynda
1963-nji ýylyň Wena konwensiýasynda, şeýle hem 1961-nji ýylyň
Konwensiýasynda konsul walizasynyň açylmaga-da, saklanylmagada degişli däldigi aýdylýar. Ýöne konsul poçtasynda resmi taýdan
peýdalanmak üçin niýetlenen hatlardan, resminamalardan ýa-da,
zatlardan başga-da zat bar diýlip güman etmäge çynlakaý esas bolan
ýagdaýynda, onda bolunýan döwletiň ygtyýarly häkimiýetleri şeýle
walizanyň akkreditleýän döwletiň wekili tarapyndan açylmagyny ta
lap edip bilerler. Wekiliň bu talapdan ýüz öwren ýagdaýynda, onda
waliza özüniň ugradylan ýerine yzyna ýollanyp bilner.
Diplomatiýanyň taryhynda konsul walizasynyň açylmagyndan
we barlanmagyndan howatyrlanyp, onuň doly eldegrilmesizlik we
açylmazlyk statusy bolan diplomatik poçta goýulýan halatlary hem
bolupdyr. Ýöne beýle tejribe hereket edýän halkara kadalaryna laýyk
gelmeýär, şonuň üçin hem oňa kanuna garşy hereket hökmünde se
redilip bilner.
1961 we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynyň kabul edi
leninden soňky döwürde dünýäde, şol sanda ylymda we tehnikada esli
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özgerişlikler bolup geçdi. Hususanda, şu günki günde ähli aeroport
larda gurnalan tehniki serişdeler ýüki açmazdan onuň içindäki zatlary
barlamaga mümkinçilik berýär. Elbetde, Wena konwensiýalarynda
rentgen enjamlarynyň kömegi bilen diplomatik we konsul poçtany
barlamaklyga ýol berilýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Wena
konwensiýalarynyň düzgünine eýermek bilen, islendik serişdeler, şol
sanda häzirki zaman rentgen serişdeleriniň we tehniki gözegçiligiň
beýleki serişdeleriniň kömegi bilen diplomatik we konsul poçtany
barlamaklyk ýol berilmesizlikdir.
Diplomatik we konsul poçtasynyň immunitetleriniň berjaý
edilmeginiň hakyky üpjün edilmegi üçin häzirki zaman tejribesinde
poçtanyň wekilhanalarynyň ynanylan wezipeli adamlary tarapyn
dan gönüden-göni aerodromlarda, deňiz we derýa portlarynda, demir
ýol stansiýalarynda ugradylmady we alynmagy ýaly işiň görnüşi
giňden ulanylýar. Ilçihanalaryň, konsullyklaryň işgärleriniň uçarlara,
gämilere, wagonlara geçmeginiň düzgüni ikitaraplaýyn ylalaşyklara
laýyklykda bolunýan döwletiň häkimiýetleri tarapyndan kesgitle
nilýär. Olar daşary ýurt ilçihanalarynyň we konsullyklarynyň yna
nylan wekillerine, aýdaly, uçaryň ýanyna päsgelçiliksiz barmaga hu
kuk berýän ýörite rugsatnama berýärler, bu bolsa soňkulara uçaryň
basgançagynyň ýanynda diplomatik çapardan, ýa-da onuň wezipe
sini ýerine ýetirýän uçaryň komandirinden diplomatik poçtany al
maga mümkinçilik berýär. Muňa aýratyn zerurlyk bolan halatynda,
ilçihananyň şeýle ynanylan wekilini howpsuzlygyň ähli kadalaryny
we hereket edýän tertip-düzgüni üpjün etmek bilen ilçihananyň
bolýan ýurdunyň resmi wezipeli adamsy hem ugradyp biler.
Elbetde, diplomatik we konsul poçtasyny gowşurmagyň has giň
ýaýran we ynamly ýoly onuň diplomatik çapar tarapyndan gatnadyl
magy bolupdy we ol şeýle bolmagynda hem galýar. Şol bir wagtyň
özünde hem halkara konwensiýalarynda ilçihananyň bolýan ýurdunyň
jenaýat, raýat we administratiw ýurisdiksiýasyndan diplomatik
çaparlaryň aýrylmagy barada hiç zat aýdylmaýar. Çaparlar gümrük
gözegçiliginden geçilende hem şahsy barlagdan we olara degişli bo
lan ýükleriň barlagyndan boşadylmaýar.
1961 we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynda diplomatik
çaparlaryň gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek we daşary ýurtlarda bol
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maklary bilen bagly ençeme meseleler hem häzirlikçe tertibe salyn
man galdy. Mysal üçin, diplomatik çaparlaryň daşary ýurtlarda bolan
wagtynda ýaşaýan jaýlarynyň eldegrilmesizligi hereket edýän halka
ra-hukuk resminamalarynyň daşynda galdy. Diplomatik çaparlaryň
bolýan ýurduna girende ýanyna ot açýan ýarag almak mümkinçiligi
bilen bagly meseleler hem häzire çenli halkara-hukuk derejesinde ter
tibe salnanok.
Soraglar:
1. 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplomatik wekilhana
lar babatda nähili artykmaçlyklar we immunitetler hereket edýärler?
2. Diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralarynyň kadaly we dolyba
haly işlemegi üçin zerur bolan ilkinji şert näme?
3. Wena konwensiýalary wekilhananyň jaýlarynda ýerleşýän emläkler (me
bel, abzallar) babatda immuniteti kepillendirýärmi?
4. Wekilhananyň jaýlary gaçybatalga hökmünde ulanylyp bilnermi?
5. Diplomatik wekilhanalaryň aragatnaşyklarynyň erkinligi diýip nämä
düşünýärsiňiz?
6. Waliza we çapar haty näme?
7. 1961 we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynda diplomatik çapar
bilen bagly nähili meseleler tertibe salynman galdy?

§3. Ulag serişdeleriniň esasy immunitetleri
we artykmaçlyklary
Häzirki dünýäde diplomatik wekilhanalar we konsullyk edaralar
tarapyndan ulanylýan ulag serişdeleriniň howpsuzlygy we eldegril
mesizligi meseleleri çözülmezden, diplomatik wekilhanalaryň kada
ly we täsirli hereket etmeklerini üpjün etmekligiň mümkin däldigi
aýdyňdyr.
Şu jähtden şeýle hem halkara hukugynda we diplomatik tejribede
ilçihana ýa-da konsullyk edarasyna degişli ulag serişdeleriniň, şeýle
hem diplomatik wekilhananyň işgärleriniň şahsy eýeçiligindäki ulag
serişdeleriniň arasynda tapawut goýulmaýandygyny, olaryň ählisine
wekillikli we konsul ulag serişdeleri hökmünde seredilýändigini bel
läp geçeliň.
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Diplomatik we konsul ulag serişdeleriniň tapawutly alamaty –
ol hem ilçihananyň ýa-da konsullygyň bolýan ýurdunyň degişli gul
luklarynda ulag serişdeleriniň hasaba alnan wagtynda olara ýörite
nomer belgisiniň berilmegidir. Üstesine-de, şeýle nomer belgileriniň
adatça ýörite seriýalary bardyr we olar formal nyşan bolman, eýsem
diplomatik we konsul immunitetlerden peýdalanýan ulag serişdelerini
tapawutlandyrmagyň möhüm guraly bolup durýar. Dürli ýurtlar
da şeýle nomer belgileriniň arasynda reňk, harp we san aňlatmalar
boýunça uly bolmadyk tapawutlaryň bolmagy mümkindir, ýöne olar
esasy zat däldir. Esasy zat, ol hem diplomatik wezipeleri ýerine ýe
tirmek üçin ulanylýan ulag serişdeleriniň kynçylyksyz tapawutlan
dyrylyp bilinmegidir. Şol bir wagtyň özünde halkara terrorçylygynyň
geriminiň artýan şertlerinde we kast edilmekden howatyrlanyp,
aýratyn hem terrorçylyk hüjümlerden heder edýän käbir ýurtlaryň
diplomatik we konsul işgärleri öz raýatlarynyň ýüze çykarylmagyny
kynlaşdyrmak maksady bilen bolýan ýurdunyň häkimiýetleri bilen
ylalaşyp, kähalatlarda öz ulag serişdesi üçin meňzeş ýerli hasaba alyş
nomerlerini ulanýarlar.
Halkara hukugyna laýyklykda diplomatik wekilhanalaryň we
konsullyk edaralaryň peýdalanýan ulag serişdeleriniň eldegrilmesiz
lige we mejbur ediji çärelere bolan immunitetleri bardyr. Ýöne bu
ýagdaý takyklanylmalydyr. Munuň sebäbi 1961 we 1963-nji ýyllaryň
Wena konwensiýalarynyň diplomatik wekilhanalara we konsullyk
edaralara degişli bolan ulag serişdeleriniň arasynda käbir tapawut
goýmaklarydyr. Hususanda, 1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna
laýyklykda diplomatik wekilhanalaryň ulag serişdeleri immunitet
den peýdalanýarlar, ýa-da başgaça aýdylanda, olar dökülmäge-de,
rekwizisiýa, tussag edilmäge-de degişli däldir. Konsullyga degişli
maşynlar bolsa, olar diňe rekwizisiýa edilip bilinmeýär.
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplomatik
ulag serişdeleri gümrük barlagyna degişli däldir, konsullyk edarasyna
degişli ulag serişdeleri bolsa gümrük gözegçilikden geçenlerinde bar
lanyp bilner.
Şunlukda, diplomatik wekilhanalara we konsullyk edaralara de
gişli we şol bir ýörite seriýaly nomer belgileri bolan awtomaşynlar
dürli immunitetlerden peýdalanýarlar. Başga sözler bilen aýdylanda,
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diplomatik awtomaşynlary barlamak, rekwizisiýa we tussag etmek,
şeýle hem olar babatda ýerine ýetiriji hereketleri ulanmak bolmaýar.
Konsullyk edarasynyň awtomaşynlary barada aýdylanda bolsa, onda
muny biziň ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly, olary diňe rekwizisiýa
edip bolmaýar.
Şu ýerde ýene-de bir ýagdaýa degip geçeliň. Bu ýerde gürrüň
ilçihanalaryň we konsullyk edaralaryň wezipeli adamlarynyň we
olaryň maşgala agzalarynyň öz şahsy ýükleri bilen awtomaşynlarda
ýygy-ýygydan döwlet serhetlerinden geçýändikleri barada barýar. Şu
ýagdaý bilen baglylykda olaryň awtomaşynlary barlanyp bilnermi? –
diýen sorag gelip çykýar. Wena konwensiýalaryna laýyklykda şeýle
awtomaşynlar barlanyp bilner. Üstesine-de, şol hukuk kadasy, ilkinji
nobatda, diplomatik we konsul işgärleri tarapyndan görkezilen artyk
maçlyklardan bolup biljek hyýanatçylykly peýdalanmagyň garşysyna
gönükdirilendir. Şeýle ýagdaýlarda ýüküň açylmagy we onuň barlan
magy gümrük häkimiýetleriniň kanuny hereketleridir.
Ýöne, elbetde, barlag diňe ýüküň eýesiniň, ýa-da ýüke ygtyýarly
adamyň gatnaşmagynda geçirilip bilner. Iş ýüzünde, serhetden geçýän
adamlaryň ýokary statusyna hormat goýmak we sypaýyçylyk etmek
bilen gümrük gullukçysy adatça ilçihananyň ýa-da konsullugyň
wezipeli adamsyna onuň özüniň awtomobiliň zat ýüklenýän ýerini
açmaklygy, olaryň aşagynda hiç zadyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin
şol ýerdäki sumkalary, çemedanlary we gaýry şahsy ýükleri galdyr
maklygy teklip edýär.
Şu ýerde ýene-de bir ýagdaý bellenip geçilmelidir. Ol hem 1961
we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalarynyň şahsy adamlaryň göz
gyzdyrmalaryndan diplomatik we konsul ulag serişdeleriniň ýörite go
ragyny üpjün etmekligiň bolunýan ýurduň borjy hökmünde göz öňün
de tutmaýanlygydyr. Şonuň üçin hem wekilhananyň bolýan döwletiniň daşary ýurt wekilhanalaryň diplomatik we konsul awtomaşynlary
ny goramak üçin ýörite postlaryň döredilmegi baradaky bolup biljek
talaplaryny kabul etmezlige hukugy bardyr. Awtomaşyndan haýsy-da
bolsa bir zadyň ogurlanan ýa-da awtomaşynyň özüniň sürlüp alnyp
gidilen ýagdaýynda ilçihana ýa-da konsullyk bolup geçen hadysa
barada häkimiýetiň ýerli edaralaryny habardar etmelidirler. Diňe
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şondan soň bolýan ýurduň ygtyýarly edaralary tarapyndan bellenilen
tertipde barlag geçirmeklik üçin hukuk esaslar peýda bolýar.
Soraglar:
1. Diplomatik we konsul ulag serişdeleriniň tapawutly alamaty nämede?
2. 1961 we 1963-nji ýyllaryň Wena konwensiýalary diplomatik wekilhanalara
we konsullyk edaralara degişli bolan ulag serişdeleriň arasynda tapawut
goýýarmy?
3. Ilçihanalaryň we konsullyk edaralaryň wezipeli adamlarynyň we olaryň
maşgala agzalarynyň öz şahsy ýükleri bilen awtomaşynlarda döwlet ser
hetlerinden geçenlerinde olaryň awtomaşynlary barlanyp bilnermi?
4. Wena konwensiýalaryna laýyklykda diplomatik we konsul ulag serişdeleri
niň ýörite goragynyň üpjün edilmegi bolunýan ýurduň borjuna girýärmi?

§4. Diplomatik wekilhananyň işgärleriniň aýratyn
hukuklary we immunitetleri
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasyna laýyklykda diplomatik
wekilhananyň işgärleri üçin artykmaçlyklardan we immunitetlerden
şu aşakdakylar gelip çykýar:
ozaly bilen bu ýerde gürrüň diplomatik wekilhananyň diplo
matik işgärleriniň şahsy eldegrilmesizligi barada barýar. Iş ýüzünde
munuň özi diplomatik gullukçylaryň, ýa-da başgaça aýdanymyzda,
diplomatik agentleriň hiç bir görnüşde tussag edilip, ýa-da saklanyp
bilinmejekdigini aňladýar. Diplomatik wekilhananyň bolýan döwleti
oňa degişli hormat bilen garamalydyr we onuň şahsyýetine, azatly
gyna we mertebesine haýsydyr bir kast etmeleriň öňüni almak üçin
zerur bolan ähli çäreleri görmelidir. Diplomatik wekilhananyň bolýan
ýurdunyň şeýle borjy wekilhananyň administratiw-tehniki işgärlerine,
olaryň maşgala agzalaryna hem ýaýraýandyr.
Diplomatik wekilhananyň ähli diplomatik işgärlerine diplomatik
pasportynyň berilmegi, bolýan ýurtlaryna baranlarynda bolsa olara şol
ýurduň daşary işler ministrligi tarapyndan diplomatik kartoçkasynyň
berilmegi hem diplomatik işgärleriň şahsy eldegrilmesizligini üpjün
etmäge gönükdirilendir.
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Şunlukda, diplomatik işgäriň şahsy eldegrilmesizligi iň möhüm
immunitetdir we ondan beýleki immunitetler we artykmaçlyklar gelip
çykýar. Özleriniň jeminde olar diplomatik işgär tarapyndan özüniň
professional borçlarynyň kadaly we täsirli amala aşyrylmagynyň yg
tybarly kepilnamasy bolup durýar.
Wena konwensiýasynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, edil
wekilhananyň jaýlary ýaly, diplomatik agentiň şahsy rezidensiýasy
hem (şol sanda onuň wagtlaýyn rezidensiýasy, aýdaly, myhmanha
nadaky otagy hem) eldegrilmesizlikden we goragdan peýdalanýar.
Şol konwensiýanyň 31-nji maddasy bolsa diplomatik wekilhananyň
baştutanynyň we wekilhananyň diplomatik işgärleriniň bolýan ýurdu
nyň jenaýat ýurisdiksiýasyndan, käbir kadadan çykmalar bilen bolsa
bolýan ýurdunyň raýat we administratiw ýurisdiksiýasyndan hem im
munitet arkaly peýdalanýandyklaryny görkezýär. Şeýle hem diploma
tik agent şaýat hökmünde görkezmeler bermäge borçly däldir, şeýle
görkezmeler bermäge razylyk berlen halatynda bolsa, onuň munuň
üçin sud ýa-da derňew edaralaryna barmaklygy hökman däldir.
Wena konwensiýasynyň degişli maddasynda şeýle hem diplo
matik wekilhananyň baştutanynyň we diplomatik wekilhananyň
diplomatik işgärleriniň ähli salgytlardan, ýygymlardan we paçlardan,
şeýle hem, gytaklaýyn salgytlardan; hususy gozgalmaýan emläk üçin
ýygymlardan we salgytlardan; miras üçin salgytlardan, miras almak
we şahsy girdejiler üçin paçlardan; kommersiýa işi üçin salgytlar
dan; hyzmatlaryň bitirilenligi üçin ýygymlardan başga ähli şahsy
borçlardan boşadylýandygy aýdylýar. Diplomatik wekilhananyň
baştutanynyň hem-de wekilhananyň diplomatik işgärleriniň şahsy
peýdalanmak üçin niýetlenen predmetleri, ilkibaşda edinilýän pred
metleri hem goşmak bilen, gümrük paçlaryndan, salgytlardan we
ýygymlardan boşadylýar (ammar ýygymlary we daşamak üçin ýy
gymlar muňa girmeýär).
Wekilhananyň baştutanynyň, şeýle hem wekilhananyň diplo
matik işgärleriniň şahsy ýükleri, eger-de olarda kanun tarapyndan
getirilmegi ýa-da äkidilmegi gadagan edilýän, ýa-da bolýan ýurduň
karantin kadalary tarapyndan tertibe salynýan zatlar bar diýip çak
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lamaklyga çyn esas döretmese, gümrük barlagyndan boşadylýar. Bu
düzgüniň örän möhüm ähmiýeti bardyr, sebäbi ol diplomatik artyk
maçlyklardan hyýanatçylykly peýdalanmagyň garşysyna gönük
dirilendir.
Diplomatik wekilhananyň ýolbaşçysynyň we onuň diplomatik
işgärleriniň ýokarda sanalyp geçilen ýeňillikleri we immunitetleri
olaryň maşgala agzalaryna hem ýaýraýar.
Diplomatyň immunitetiniň onuň daşary ýurt döwletine barmagy
bilen başlanýandygyny we diplomatyň bolýan ýurdundan gitmegi
bilen onuň immunitetiniň möhletiniň tamamlanýandygyny nygtap
geçmek gerek. Şol immunitet haçanda diplomat bolýan ýurdunda ýo
galan halatynda hem onuň bedenine degişli bolýar.
Şunlukda, diplomatyň işine degişli konwensiýa diplomatyň
şahsyýetiniň hormatlanylmagyny üpjün etmek üçin onuň bolýan
döwletiniň borçlaryndan gelip çykýar we ol diplomat babatda islen
dik mejbur ediji çäräni aradan aýyrýar.
Administratiw-tehniki işgärler we olaryň maşgala agzalary,
eger-de olar bolýan ýurdunyň raýatlary bolmasalar, onda olar hem
artykmaçlyklardan we immunitetlerden peýdalanýarlar. Ýöne
wekilhananyň bolýan döwletiniň raýat we administratiw ýurisdik
siýasy olaryň gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän wagtyndan daşarky
hereketlerine ýaýramaýar, şeýle hem olaryň şahsy ýüki olaryň bolýan
ýurdunda gümrük barlagyndan geçirilip bilner.
Hyzmat ediji işgärler öz gulluk borçlaryny ýerine ýetiren wag
tynda eden hereketleri babatda immunitetden peýdalanýarlar, şeýle
hem olar salgyt, ýygyndylar we ş.m. bilen bagly artykmaçlyklardan
we immunitetlerden peýdalanýarlar. Administratiw-tehniki, şeýle hem
hyzmat ediji işgärler üçin artykmaç hukuklaryň we immunitetleriň
dürli göwrümleri göz öňünde tutulandyr.
Artykmaçlyklary we immunitetleri giňeltmek barada döwletler
özara ylalaşyk esasynda öz aralarynda ýörite ylalaşyklar baglaşyp
bilerler.
Halkara hukugyna laýyklykda artykmaçlyklar we immunitetler
özleriniň doly göwrüminde, şeýle hem haçanda olar daşary ýurduň
territoriýasynda bolan wagtynda döwlet we hökümet baştutanlaryna,
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daşary işler ministrine we adatça, döwletiň ýokary edaralarynyň
ýolbaşçylaryna berilýär.
Eýsem özlerine diplomatik immunitetler degişli bolan adamlar
olardan öz isleglerine görä ýüz öwrüp bilerlermi?
Bu meselede artykmaçlyklaryň we immunitetleriň diploma
ta şahsyýet hökmünde däl-de, eýsem döwletiň wekili hökmünde
berilýändigi göz öňünde tutulmalydyr. Şonuň üçin hem Wena
konwensiýasynyň 32-nji maddasy immunitetden diňe diplomatlary
akkreditleýän döwletiň ýüz öwrüp bilýändigini görkezýär.
Şu mesele bilen baglylykda halkara metbugatynda çap edi
len şeýle mysala ýüzleneliň: 1997-nji ýylda Gruziýanyň hökümeti
ABŞ-da agyr netijeleri bolan ýol-ulag hadysasynda aýyplanan öz ýo
kary derejeli diplomatyny immunitetden mahrum etdi. Waşingtonyň
polisiýasy diplomat Maharadzanyň kabul edişlikden soň içgili ýag
daýda maşyny 130 km çaltlykda sürüp, swetoforda saklanman, öňde
duran maşyny urandygyny aýtdy. Netijede, maşynda oturan on ýaşly
gyzjagaza agyr şikes ýetipdir we ol ýogalypdyr.
Wekilhanalaryň diplomatik işgärleriniň artykmaçlyklaryndan
biri, ol hem olaryň bolýan ýurdunyň çägi boýunça erkin hereket et
mek mümkinçiligidir. Ýöne howpsuzlyk düşünjeleri sebäpli gadagan
edilen zolaklara girmek muňa degişli däldir.
Wena konwensiýasy ýaragly dawa bolan halatynda bolunýan
döwletiň öz raýatlary bolmadyk, artykmaçlyklardan we immu
nitetlerden peýdalanýan adamlaryň, şeýle hem olaryň maşgala
agzalarynyň çalt ýurtdan çykmaklary üçin olara zerur bolan ýarda
my bermelidiklerini göz öňünde tutýar. Şol döwlet olaryň garama
gyna, olaryň özleri üçin we olara degişli emläkler üçin degişli ulag
serişdelerini bermelidir.
Diplomatik artykmaçlyklar we immunitetler şol bir wagtyň
özünde hem diplomatik wekilhanalaryň, şol sanda konsullyk edara
larynyň işgärlerinden olaryň bolýan ýurtlarynyň kanunlaryny hor
matlamagy talap edýär. Şunlukda, wekilhanalaryň işgärleri bolýan
ýurtlarynyň kanunlaryny, düzgünlerini, däp-dessurlaryny, olaryň
döwlet we jemgyýetçilik gurluşlaryny hormatlamaga, halkara
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hukugynyň hemmeler tarapyndan ykrar edilen ýörelgesini pugta ber
jaý etmäge, bolýan ýurdunyň içerki işlerine gatyşmazlyga, şahsy peý
da görmek maksatlary bilen professional we söwda işi bilen meşgul
bolmazlyga borçludyrlar. Bolýan döwletiniň kanunlaryny bozan
halatynda, ol ýa-da başga diplomat persona non grata, ýagny, «isle
nilmeýän adam» hasap edilip bilner. Munuň beýle bolmazlygy üçin
diplomatik we konsul işgärlerinden özleriniň ähli hereketlerinde we
özlerini alyp barmakda aýratyn seresaplylygy berjaý etmekligi talap
edilýär. Bolýan ýurdunyň resmi adamlary we ýönekeý raýatlary bilen
özleriniň aragatnaşyklarynda olar sypaýyçylygy saklamalydyrlar,
duşuşyklaryň we söhbetdeşligiň gidişinde we aýratyn hem köpçülik
öňünde edýän çykyşlarynda we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri
bilen aragatnaşyklarynda seresaplylyk bilen gürlemelidirler.
Öz territoriýalarynyň üsti bilen bellenilen ýere we yzyna barýan
diplomatlara we olaryň maşgala agzalaryna degişli döwletler tara
pyndan artykmaçlyklar we immunitetler berilýär. Şol döwletler öz
territoriýalarynyň üsti bilen geçmäge wekilhanalaryň administratiw-tehniki we hyzmat edýän işgärlerine hem päsgel döretmeli däldir.
Soňky birnäçe onýyllyklaryň içinde döwletleriň arasynda yk
dysady, ylmy-tehniki we başga çäklerde aragatnaşyklaryň giňelmegi
halkara guramalaryň, şol sanda halkara hökümetara (döwletara)
guramalaryň sanynyň çalt artmagyna getirdi. Öz wezipelerini üstün
likli ýerine ýetirmek üçin halkara guramalara olaryň bolýan ýurdunyň
döwlet häkimiýetiniň ýurisdiksiýasyndan öz garaşsyzlygyny üpjün
eder ýaly belli artykmaç hukuklar we immunitetler zerur boldy. Şeýle
artykmaç hukuklar we immunitetler köptaraplaýyn şertnamalar,
döwletleriň we halkara guramanyň ikitaraplaýyn ylalaşyklary, şeýle
hem aýry-aýry ýurtlaryň içerki döwlet kanunçylygy tarapyndan kes
gitlenilýär. Dürli halkara guramalar üçin artykmaç hukuklaryň we
immunitetleriň göwrümi deň bolmaýar. Köptaraplaýyn döwletara gu
ramalar we ozaly bilen Birleşen Milletler Guramasy has köp artyk
maç hukuklardan we immunitetlerden peýdalanýarlar (BMG-niň we
onuň işgärleriniň artykmaç hukuklary we immunitetleri hakyndaky
Konwensiýa 1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda kabul edildi).
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Türkmenistanda daşary ýurt döwletleriniň diplomatik (şeýle hem
konsullyk) wekilhanalaryna degişli meseleler Türkmenistanyň kanun
çylygy tarapyndan tertibe salynýar. «Daşary ýurt döwletleriniň Türk
menistandaky diplomatik wekilhahalary hakynda» Türkmenistanyň
kanunynda Wena konwensiýasynyň degişli maddalarynyň hasaba
alynmagy bilen şol wekilhanalaryň we olaryň işgärleriniň artykmaç
lyklary we immunitetleri kesgitlenildi. Türkmenistanyň halkara
şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulandaka garanda başga
düzgünler bellenilen halatynda, halkara şertnamasynyň kadalary ula
nylýar.
Kanunda diplomatik wekilhananyň administratiw-tehniki we
hyzmat ediji işgärlerine, şeýle hem olar bilen bile ýaşaýan olaryň
maşgala agzalaryna berilýän artykmaçlyklar we immunitetler hem
göz öňünde tutuldy.
Şunlukda, diplomatik wekilhanalaryň we diplomatik gullukçy
laryň peýdalanýan esasy artykmaçlyklary we immunitetleri şular
dan ybaratdyr. Görşümiz ýaly, şol artykmaçlyklar we immunitetler
ýeterlik giňdir. Şeýle hem munuň Wena konwensiýasynyň girişinde
aýratyn bellenip geçilişi ýaly, «Şeýle ýeňillikler we immunitetler aýry
adamlaryň bähbidi üçin däl-de, eýsem döwletlere wekilçilik edýän
edaralar hökmünde diplomatik wekilhanalaryň wezipeleriniň täsirli
amala aşyrylmagynyň üpjün edilmegi üçin berilýär».
Diplomatik gullukçylaryň artykmaçlyklarynyň we immunitet
leriniň aýratynlygyny ýene bir gezek belläp geçeliň. Bu ýerde gürrüň
şol aýratyn hukuklaryň we immunitetleriň ýaýraýan adamlarynyň öz
islegleri boýunça olardan ýüz öwrüp bilmeýänligidir, sebäbi artyk
maçlyklardan we immunitetlerden ýüz öwürmek hukugy diňe olary
akkreditleýän döwlete degişlidir, üstesine-de, şeýle ýüz öwürmäniň
aýdyň görnüşli häsiýeti bolmalydyr.
Soraglar:
1. Diplomatik wekilhananyň işgärleri nähili artykmaçlyklardan we immuni
tetlerden peýdalanýarlar?
2. Özlerine diplomatik immunitetler degişli bolan adamlar olardan öz islegle
rine görä ýüz öwrüp bilerlermi?
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X bap
DAŞARY SYÝASATYŇ WE DIPLOMATIÝANYŇ
SYÝASY GURALY
§1. Diplomatik protokolyň esasy we ähmiýeti
Häzirki wagtda dünýäde bar bolan özbaşdak döwletleriň her
haýsynyň öz durmuş-ykdysady gurluşy, taryhy, däp-dessurlary, dili,
medeniýeti bardyr. Diplomatik protokol we etiket bolsa deňhukuklylyk, özbaşdaklyk, territorial bitewilik, içerki işlere goşulmazlyk ýaly
umumy esas goýujy ýörelgeleriň esasynda döwletleriň özara gatnaşyk
laryny tertibe salmaklygyň guraly bolup hyzmat edýärler.
Protokola dürli kesgitlemeler berilýär.
Protokol – munuň özi resmi we resmi däl sebäpler boýunça
hökümetleriň we olaryň wekilleriniň özlerini alyp barmaklary
nyň düzgünleriniň jemi.
(Джон Вуд, Жан Серре. Дипломатический церемониaл и протокол. – М.,
1974).

Protokol – halkara ylalaşygynyň bir görnüşidir, diploma
tik protokol bolsa dürli diplomatik aktlary geçirmek boýunça
düzgünleriň jemidir.
(Большой русско-туркменский словарь. Москва, 1987).

Diplomatik protokol – munuň özi hemmeler tarapyndan ka
bul edilen we hökümetler, daşary işler ministrlikleri, wekilhanalar
we resmi adamlar tarapyndan halkara gatnaşyklarynda berjaý
edilýän düzgünleriň, däp-dessurlaryň we şertlilikleriň jemidir.
(Дипломатический словарь. Москва, 1986).

«Diplomatik protokol» adalgasy halkara gatnaşyklaryň gidişinde
ulanylýan düzgünleriň, kadalaryň, däp-dessurlaryň, şertlilikleriň jemi
hökmünde asyrlaryň dowamynda emele gelipdir we ýuwaş-ýuwaşdan
diplomatik işiň ähli görnüşlerini öz içine alýan hemmeler tarapyn
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dan ykrar edilen kadalaryň häsiýetine eýe bolupdyr. Mysal üçin,
Wizantiýa diplomatiýasynda «protokol» sözi resminamanyň dabara
ly görnüşlerde düzülen birinji bölegini aňladypdyr. Orta asyrlarda
protokola umuman resminamalary taýýarlamaklygyň we arhiwleri
alyp barmagyň düzgünleri hökmünde düşünilipdir. Soňra «proto
kol» sözi diplomatiýa we diplomatik gulluk bilen baglanyşdyrylyp
başlanypdyr. Diplomatik protokolyň mazmunynyň giňelmegi bilen
diplomatik resminamalary taýýarlamagyň düzgünlerinden hem başga
diplomatik protokola etiketiň (etiket, edep, düzgün, dabara) mesele
leri hem goşulyp başlanypdyr.
Şu günki gün etikete (jemgyýetçilik ýerlerinde özüňi alyp
barmagyň tärleri, egin-eşigiň stili, ýüzlenmäniň we gutlaglaryň
görnüşleri we ş.m. hökmünde) adamlara bolan gatnaşygyň daşky
ýüze çykmalaryna degişli bolan özüňi alyp barmagyň düzgünleriniň
jemi hökmünde düşünilýär. Etiketiň berjaý edilmegi raýatyň umumy
medeniýetiniň görkezijisi bolup durýar.
Aýry-aýry protokol kadalar (ynanç hatlarynyň gowşurylmak çä
resi, ilçiniň öz wezipesine girişmegi bilen bagly çäre we ş.m.) dabara
atlandyrylýar. Protokolyň esasy halkara sypaýyçylyk ýörelgesiniň
berjaý edilmegidir. Bu ýörelgä bolsa döwleti alamatlandyrýan we
oňa wekilçilik edýän ähli zatlara hormat goýmaklyk, sylag etmeklik
diýlip düşünilýär. XIX asyryň ikinji ýarymynyň aýratyn zehinli diplo
matlaryndan biri bolan german kansleri Otto fon Bismark edepliligiň
düzgünleri hatda uruş yglan edilen wagtynda hem berjaý edilýär –
diýip belläpdir.
Diplomatik protokol halkara derejedir we hut şonuň üçin
hem, hatda halkara hukugynyň resminamalarynda olary muňa borç
ly edýän hiç hili ýazmaça düzgünler bolmasa hem, ähli döwletler
onuň esasy düzgünlerini azda-kände birmeňzeş berjaý etmäge borç
ludyrlar. Munuň hem üstesine, protokolyň käbir kadalaryna ýuridiki
güýç berlendir. Täze döwletler ykrar edilende, diplomatik gatnaşyklar
ýola goýlanda, diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary bellenende,
ynanç hatlar gowşurylanda, diplomatik kabul edişlikler, söhbetdeşlik,
gepleşikler, halkara maslahatlar geçirilende, şertnama resminamala
ryna gol çekilende, resmi wekiliýetler garşylananda we ugradylan
14. Sargyt № 1175
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da, diplomat wezipesine girişende we başga ençeme çärelerde şol
kadalara pugta eýermek hökmanydyr.
Başga sözler bilen aýdylanda, diplomatik protokolyň ulanylýan
çägi örän giňdir we ol umuman daşary syýasy işi tutuşlygyna diýen ýaly
öz içine alýar. Şonuň üçin hem diplomatik protokoly berjaý etmeklik
hökmanydyr: ondan boýun gaçyrmak ýa-da onuň kadalaryny bozmak
lyk döwletiň, onuň resmi wekilleriniň abraýyna zeper ýetirip biler we
şunlukda, döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň çylşyrymlaşmagyna,
islenilmeýän syýasy netijelere getirip biler. Şonuň üçin hem proto
koldan yza çekilmelere ýol berlen halatynda, onda ol diňe edepliligiň
artmagynyň hasabyna bolup biler. Elbetde, edeplilik gowşaklygy
aňlatmaýar. Hut şonuň üçin hem protokola diplomatik tejribede ula
nylýan inçe syýasy gural hökmünde seredilýär.
Hemmeler tarapyndan kabul edilen düzgünler bilen birlikde milli
däp-dessurlar, adatlar bilen şertlendirilen her bir ýurduň diplomatik
protokolynyň aýratynlyklarynyň bardygyny hem nygtap geçmek ge
rek. Şol bir wagtyň özünde diplomatik protokol ýeterlik çeýedir we
degişli ýurt bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýagdaýyna baglylykda
diplomatik protokola dürli görnüş, aýratynlyk (ýagny dabaralylygyň,
çäreleriň dürli derejesi) berip biler. Mysal üçin, Hindistanda, bir ýurt
dan gelen hormatly myhmanyň boýnundan güllerden düzülen we
nok asýarlar. Bolgariýada hormatly myhmanlara çörek-duz we milli
şerap hödürlenýär... Ýöne diplomatik protokolyň kadalaryna gaty se
resaplyk bilen çemeleşilmelidir, sebäbi şol kadalardan islendik yza
çekilmegiň halkara bileleşiginiň agzalarynyň bada-bat gözüne iljek
digi we ondan degişli manynyň çykaryljakdygy aýdyňdyr. Başga
sözler bilen aýdylanda, her bir döwletiň protokolynda onuň taryhy
ösüşinden, milli medeniýetinden, däp-dessuryndan we ş.m. gelip
çykýan aýratynlyklar bolup biler, ýöne muňa seretmezden, protokol
kadalarynyň düýp manysy saklanyp galmalydyr. Bolýan ýurtlarynda
diplomatlaryň özlerini alyp baryşlary, resmi çärelerde olaryň geýim
leri hem diplomatik protokolyň düzgünlerine laýyklykda kesgitle
nilýär. Hemmeler tarapyndan kabul edilen protokol kadalary halkara
guramalary, hususanda, BMG tarapyndan hem berjaý edilýär.
Diplomatik protokolyň kadalarynyň halkara edepliligiň,
sypaýyçylygyň ýörelgelerine esaslanýandygyny biz ýokarda belläp
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geçipdik. Häzirki wagtda protokolyň düzgünleri, göräýmäge, az
da-kände könelişine meňzeýär, ýöne olary berjaý etmezlik buthana
girilende şlýapany, ýa-da metjide girilende aýakgaby çykarmazlyk
ýaly bolmaýan zatdyr – diýip fransuz diplomaty Ž.Kambon ýazypdyr.
Protokol halkara hukugynyň esas goýujy ýörelgelerini durmuşa
geçirmegiň we aýdyňlaşdyrmagyň hem serişdesi bolup hyzmat edýär.
Mysal üçin, özbaşdaklyk ýörelgesi döwlet baýdagyna, tugrasyna
we senasyna hormat etmekde, döwletleriň deňhukuklylyk ýörelgesi
wekiliýetleriň halkara maslahatlarda ýerleşdirilişinde ýüze çykýar.
Diplomatik protokolyň we etiketiň kadalarynyň esasynda
ýatan ýörelge boýunça her bir diplomatyň yzynda onuň wekilçilik
edýän döwleti durandyr. Ähli döwletler özbaşdakdyrlar we halkara
gatnaşygyň tejribesinde olar deň hukuklardan we artykmaçlyklardan
peýdalanýarlar.
Dabaralary gurnamaklykdan başga-da, protokol özüňi alyp bar
magy we etiketi, resmi we şahsy hat alyşmaklygyň düzgünlerini we
ş.m. kesgitleýär.
Şunlukda, diplomatik protokol döwletleriň daşary syýasaty
nyň esasy ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmeginiň guralydyr.
Ýokarda biz döwletiň özbaşdaklyk ýörelgesiniň onuň senasyny
ýerine ýetirmek, döwlet baýdagyna hormat etmek we ş.m. ýaly pro
tokol kadalarynda aňladylýandygyny, döwletleriň deňhukuklylyk
ýörelgesiniň bolsa resmi çärelerde olara gezekli-gezegine ýolbaşçylyk
etmekde, klaslary we derejeleri boýunça diplomatik wekilleri
düzgünleşdirilen tertipde oturtmaklykda ýüze çykýandygyny nyg
tap geçipdik. Şeýle hem ilçileri wezipä bellemeklik üçin zerur bolan
agreman, konsullary wezipä bellemeklik üçin gerek bolýan ekzek
watura, diplomatlaryň wezipelerine girişmegi bilen bagly bolan
dabara, geýimiň görnüşleri, wizit kartoçkalarynyň taýýarlanylyşy we
peýdalanylyşy we ş.m. – bularyň hemmesi protokolyň zerur bolan
alamatlarydyr. Halkara şertnamalaryň baglaşylmagy, olara goşulmak
lyk we olaryň hereketleriniň düzgüni hem degişli tertip we dabara
bilen kesgitlenilýär.
Mysal üçin, diplomatik protokol resmi adamlar garşy alnan wag
tynda olaryň derejesine görä olara hormat edilmegini talap edýär.
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Bu hormatyň häsiýeti her bir ýurtda dürli bolup biler, ýöne onuň bir
örän möhüm ýörelgä – ähli döwletleriň arasyndaky deň hukuklylyk
ýörelgesine laýyk gelmegi hökmanydyr. Şonuň üçin hem, aýdaly, ähli
döwletleriň baştutanlaryny garşylamagyň düzgüni birmeňzeş bolma
lydyr. Şol bir wagtyň özünde hem bu düzgün hökümet baştutanyny
garşylamak däbinden tapawutlanýar, munuň sebäbi bu ýerde gürrüň
öz ähmiýeti boýunça dürli döwlet wezipelerini eýeleýän adamlar ba
rada gidýär. Şu jähtden, ençeme ýurtlarda ol ýa-da başga ýurda döw
let baştutanynyň sapary bolan halatynda, onda şol ýurduň we gelýän
myhmanyň döwlet baýdaklary galdyrylýar, iki döwletiň senalary ýer
ine ýetirilýär, ýaragly güýçleriň üç görnüşinden: guryýer, harby-howa
we harby-deňiz güýçlerinden hormat garawuly düzülýär. Hökümet
baştutanynyň sapary wagtynda hem döwlet baýdaklary galdyrylýar,
senalary ýerine ýetirilýär, ýöne hormat garawulynyň düzümine diňe
guryýer goşunlarynyň bölümleri goşulýar. Myhmany garşylamagyň
däbi saparyň häsiýeti bilen hem kesgitlenilýär. Käbir ýurtlarda iş bilen
baglanyşykly (işçi) saparda (konsultasiýa, dabaralara gatnaşmak we
ş.m. üçin) şol däp esli ýönekeýleşdirilendir: myhmany garşylamagyň
ýerine döwlet baýdaklary galdyrylýar, senalar ýerine ýetirilmeýär,
hormat garawuly düzülmeýär. Resmi däl ýa-da ýol üstünden sa
parda hem ýönekeýleşdirilen däp ulanylýar. Beýleki resmi adam
lary, wekiliýetleri kabul etmek bilen baglylykda hem ýörite protokol
düzgünler bardyr. Şol bir wagtyň özünde ähli döwletlere birmeňzeş
garaýyş, olaryň özbaşdaklygyny we mertebesini hormatlamak ýörel
gesi berk berjaý edilýär.
Diplomatik wekilhananyň ýolbaşçysynyň döwlet baştutanyna
ynanç hatyny gowşurmak ýaly tertibi hem dürli ýurtlarda bar bolan
däplere laýyklykda amala aşyrylýar. Adatça, ýurda gelen diplomatik
wekilhananyň ýolbaşçysy öňünden ynanç hatyny gowşurmagyň ter
tibi bilen tanyşmak üçin DIM-iň protokolynyň başlygy bilen duşuşýar. Ynanç hat gowşurylmazdan ozal daşary işler ministri bilen du
şuşmak hem kabul edilendir. Şol duşuşygyň dowamynda ministre
ynanç hatyň nusgasy, şeýle hem diplomatik wekilhananyň öň ýolbaş
çysynyň yza çagyrylyş haty gowşurylýar.
Eger-de ýerli protokol tarapyndan ynanç haty gowşurylýan
wagtynda söz sözlemek göz öňünde tutulan bolsa, onda diplomatik
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wekilhananyň ýolbaşçysynyň sözlejek sözüniň nusgasy hem ministre
gowşurylýar. Ynanç hatyň gowşuryljak güni diplomatik wekilhananyň
ýolbaşçysynyň yzyndan döwlet baştutanynyň garažyndan awtomaşyn
ýa-da, ýerli tejribä baglylykda) üsti ýapyk paýtun ugradylýar. Käbir
ýagdaýlarda ýerli tejribä laýyklykda ilçini garşylamak üçin hormat
garawuly düzülýär, döwlet senalary ýerine ýetirilýär.		
Ençeme ýurtlarda ynanç hatyny gowşurmagyň tertibi öz
dabaralylygyny saklamak bilen, şol bir wagtyň özünde hem ol esli
ýönekeýleşdirilendir: hormat garawuly hem, senalaryň ýerine ýe
tirilmegi hem göz öňünde tutulmaýar, söz sözlemek salamlaşmak
bilen çalşyrylandyr, eşigiň görnüşi hem ýönekeýleşdirilendir.
Protokol gullugy dürli diplomatik kabul edişlikleri guramakda
we geçirmekde möhüm roly ýerine ýetirýär. Kabul edişligiň görnüşi
niň özi ozaly bilen oňa bagyşlanýan waka bilen kesgitlenilýär. Pro
tokol tejribesine kabul edişlikleriň «ertirlik», «çaý», «nahar» ýa-da
«a lýa furşet», «agşamlyk nahary», «kokteýl» ýaly ençeme görnüşleri
mälimdir. Kabul edişligiň iň hormatly görnüşi nahar hasaplanýar.
Ertirlik ýaly, ol hem kabul edişlige çagyrylanlaryň stoluň başynda
oturdylmagy bilen geçirilýär. Myhmanlary ýerli-ýerinde oturtmak
meselesi protokol taýdan örän oýlanyşykly çözülmelidir, sebäbi, bu
işde goýberilen islendik ýalňyşlyk myhmanyň mertebesini kemsit
mek maksady bilen bilgeşleýin edilen hereket hökmünde kabul edi
lip bilner. Diplomatik gatnaşyklaryň taryhy ol ýa-da başga kabul
edişlige esasy myhman hökmünde çagyrylan resmi adamyň özi üçin
bellenilen ýeri ýeterlik hormatly däl diýip hasap edendigi we şonuň
üçin stoluň başyna geçmekden boýun towlandygy ýaly ýagdaýlaryň
bolandygyna şaýatlyk edýär. Kabul edişlik wagtynda adatça ony gu
raýan adam, şeýle hem esasy myhman söz sözleýärler. Şonuň üçin
kabul edişlik ony guraýan adam üçin hem, esasy myhman üçin hem
özleriniň wekilçilik edýän döwletleriniň dürli meseleleri, şol sanda
ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleri boýunça garaýyşlaryny beýan
etmäge amatly şert döredýär. Umuman, diplomatik kabul edişlik
oňa gatnaşýanlaryň ählisine özara söhbetdeşlik üçin uly mümkinçi
lik berýär. Bolýan döwletiniň ol ýa-da başga ýokary wezipeli resmi
adamsynyň kabul edişlikde bolmagy ýa-da bolmazlygy iki döwletiň
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arasyndaky gatnaşyklaryň ýagdaýynyň özboluşly görkezijisi bolup
hyzmat edip biler.
Ilçiniň ýurdy bilen onuň bolýan döwletiniň gatnaşyklary ýeter
lik derejede sowuk bolan halatynda we uly döwlet kabul edişliginde
ýurduň ilçisiniň ýanyna onuň bolýan döwletiniň ýokary wezipeli
adamsynyň, aýdaly, premýer-ministriň soňky wagtlarda ilkinji gezek
gelmegi we onuň öz göreldesi bilen ilçi bilen dowamly söhbetdeşlik
etmegi – munuň özi ilçiniň bolýan döwletiniň hökümetiniň ilçiniň
wekilçilik edýän ýurdy bilen gatnaşyklary gowulaşdyrmaga bolan
isleginden habar berýär. Mundan hem başga, kabul edişlikler diplo
matlara diňe bir resmi adamlar we diplomatik korpus bilen däl, eýsem
işewür toparlar, ylym, medeniýet işgärleri, jemgyýetçiligiň wekilleri
bilen aragatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýär.
Diplomatik hat alşykda hem protokolyň düzgünleriniň berjaý
edilmegi uly ähmiýete eýedir. Gürrüň bu ýerde diňe bir öz görnüşi
boýunça haýsy resminamany: şahsy ýa-da werbal notany, memo
randumy ýa-da ýadygärlik haty saýlap almakda däldir. Resminama
taýýarlanylanda oňa bildirilýän talaplaryň ählisiniň berjaý edilmegi
zerurdyr.
Protokol kadalarynyň ösüşi barada aýdylanda bolsa, onda aýratyn hem soňky wagtlarda, däp-dessurlaryň çendenaşa haý-haýlyly
gyndan daşlaşmaklyga, çäreleri ýönekeýleşdirmäge, arzanlaşdyr
maga bolan ymtylyşyň häsiýetli ugur bolup durýandygyny belläp
geçmek gerek. Muňa ençeme ýurtlarda döwlet baştutanlary garşylanan
we ugradylan wagtynda atylýan top salýutynyň ýatyrylmagy, ynanç
hatlaryny gowşurmagyň düzgüniniň ýönekeýleşdirilmegi we ş.m.
mysal bolup biler. Ýöne bu üýtgeşmeler daşary syýasatyň ýörelge
lerini durmuşa geçirmek bilen bagly protokolyň esasyna degmeli
däldir.
Ilçihanalarda protokol meseleleri bilen adatça diplomatlardan
biri, daşary işler ministrliginde bolsa döwlet protokolynyň bölümi
ýa-da müdirligi meşgul bolýar. Protokol bölüminiň esasy borjy şu
aşakdakylardan, ýagny, ministrligiň beýleki degişli bölümleri bilen
bilelikde daşary ýurt döwlet we hökümet wekiliýetlerini we beýle
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ki resmi adamlary kabul etmek boýunça teklipleriň taýýarlan
magyna we işlenip düzülmegine gatnaşmakdan; şol wekiliýetleri
we adamlary kabul etmek boýunça tassyklanan meýilnamalary
durmuşa geçirmekden, şol sanda aerodromlarda we wokzallarda
duşuşyklary, saparlary, işjeň duşuşyklary, kabul edişlikleri, gezelenç
etmekligi guramakdan; öz ýurdunyň resmi wekiliýetleriniň daşary
ýurtlara saparlarynyň maksatnamalaryny düzmekden we olary
ylalaşmakdan; daşary ýurt wekilhanalaryň işiniň guralmagyna, beý
leki edaralara protokol meseleleri boýunça we işjeň duşuşyklary
geçirmegiň guralyşyna ýardam etmekden, şeýle hem daşary ýurt
resmi adamlary bilen hat alşygyň bellenen görnüşlerini we tertibini
berjaý etmekden ybaratdyr.
Diplomatik protokolyň düzgünlerini berjaý etmek we onuň borç
laryny ýerine ýetirmek üçin ähli ýurtlarda ýörite gulluklar döredilýär.
Käbir ýurtlarda olar döwlet baştutanynyň ýanynda, hökümet baş
tutanynyň ýanynda, şeýle hem daşary aragatnaşyklar edarasynyň ýa
nynda hereket edýärler; başgalarynda bolsa diplomatik protokolyň
ýeke-täk döwlet gullugy döredilýär. Türkmenistanda döwlet pro
tokoly «Döwlet protokoly hakynda» 2002-nji ýylyň 14-nji dekabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Kanunynyň degişli maddasyna
laýyklykda Türkmenistanyň Prezidentiniň Edarasynyň degişli düzüm
birligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan amala
aşyrylýar.
Şunlukda, diplomatik protokol diplomatiýanyň möhüm syýasy
guralydyr, onuň ulanylmagynyň netijeleri bolsa hemişe ol ýa-da başga
derejede döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda duýulýar.
Soraglar:
1. Diplomatik protokol we etiket näme?
2. Diplomatik protokola nähili kesgitleme berilýär?
3. Diplomatik protokolyň kadalary nämä esaslanýar?
4. Diplomatik protokol diplomatik işiň haýsy çäklerinde ulanylýar?
5. Diplomatik protokoly berjaý etmezlik nähili netijelere getirip biler?
6. Protokol kadalarynyň ösüşi barada näme bilýärsiňiz?
7. Daşary işler ministrliginde, Ilçihanada protokol işi bilen kimler meşgul
bolýar?
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§2. Diplomatik protokolyň ösüşiniň taryhyndan
Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, häzirki zaman protokol
kadalary adamzat taryhynyň köp asyrlarynyň dowamynda döräpdir,
kämilleşipdir. Döwletleriň diplomatik protokolynyň we etiketiniň
emele gelmegine ýurtlaryň we halklaryň milli däp-dessurlary, adat
lary täsir edipdir. Umuman, taryhy deliller protokol düzgünleriň milli
we ýerli dessurlardan gelip çykandyklaryna şaýatlyk edýärler. Mysal
üçin, hormat garawulynyň düzülmeginiň köne däp-dessury beýan
edýändigi aýdyňdyr. Ýokarda XV asyryň aýaklaryna çenli, käbir ýurt
larda bolsa ondan hem soňrak, diplomatik gatnaşyklaryň wagtlaýyn
ilçihanalary ýollamak arkaly saklanandygyny nygtapdyk. Şol ilçihana
lar adatça ýurduň baýlygyny we kuwwatyny görkezýän uly wekiliýet,
köp ýük, gymmat bahaly serpaýlar bilen ýollanypdyr. Olaryň ýany
bilen ýaragly goragçylar hem ugradylypdyr. Kabul edýän ýurt hem
ilçihana üçin ýaragly goragçylary ýollapdyr. Wagtyň geçmegi bilen
ilçihanany goramaklygyň ýönekeý görnüşi kabul edýän döwletiň har
by güýjüni görkezmeklige öwrülipdir. Ilçihananyň barýan ýolunyň
ugrundaky esasy şäherlerde ýaragly goşunlar nyzama düzülipdir, top
atylypdyr, harby saz çalnypdyr. Daşyndan göräýmäge bu harby hor
mat etmeklige çalym edipdir. Hususanda, hytaý imperatory U-di ( b.e.
öň 140-87 ý.ý.) Ärsaklar patyşalygyna ilçi ýollanynda, parfiýalylaryň
şasy harby serkerdelere 20 000 sany atly goşun bilen olary serhetde
garşylamaklygy buýrupdyr. Soňra harby güýji görkezmeklik zerur
hasap edilmändir, ýöne hormat garawulyny nyzama düzmek welin,
saklanyp galypdyr we halkara diplomatik protokolynyň bir görnüşine
öwrülipdir.
Daşary ýurtly ilçileri kabul etmeklik hem möhüm syýasy waka
bolupdyr we ol döwletiň güýjüni, onuň baştutanynyň belentligini we
abraýyny görkezer ýaly edilip guralypdyr. Mysal üçin, Russiýada
patyşanyň geýimi gymmat bahaly daşlar we altyn bilen bezelipdir,
şunlukda, lybas ýeterlik derejede agyr bolupdyr. Hut şonuň üçin hem,
hususanda, keselli rus patyşasy Boris Godunow (1552-1605) uzak
wagtlyk resmi kabul edişliklere kynlyk bilen çydapdyr.
Şol bir wagtyň özünde diplomatik dessurlara perwaýsyz gara
maklyga ýol berilmezlige hem uly üns berlipdir. Mysal üçin, seljuk
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türkmenleriniň beýik weziri Nyzamylmülk özüniň «Syýasatnama»
kitabynda bu barada şeýle ýazýar: «Töwerekdäki ýurtlardan gelmeli
ilçiler tä şanyň köşgüne gelýänçä, hiç kim hiç zat bilmeli däldir….
Bu babatda serhet sakçylaryna şeýle tabşyryk bermek zerurdyr: öz
ýanlaryna biri geldigi, serhetçiler şol bada çapar gönderip, onuň kim
digini, nireden gelýändigini, olaryň näçesiniň atly, näçesiniň pyýa
dadygyny, ýarag-şaý esbaplarynyň nähilidigini, näme maksat bilen
gelýändigini habar bermelidirler; goý olar gelýänleriň ýanyna ynam
dar birini goşup, öňlerinden çykan şähere getirip gitsinler, ol ýerde-de
ýanlaryna öz ynamdar adamlaryndan goşup, indiki şähere ýa welaýata
alyp gitmeklerini tabşyrsynlar, şeýde-şeýde, olar patyşanyň köşgüne
gelip ýeterler. Ýöne her duralgada naharlap, olara degişli hezzet-hor
mat etsinler. Yzyna gaýdyşyn hem edil şeýle etmeli.
Olara ýagşydan-ýamandan bir zat edilse, edil patyşa ýagşylyk-ýamanlyk edilen ýalydyr. Patyşalar bolsa, hemişe birek-birege uly
sarpa goýýandyrlar, ilçileriň gadyryny bilýändirler, çünki şeýdip,
olaryň at-owazasy dünýä dolýandyr.
Eger patyşalaryň arasyna tow düşäýende-de, özüne berlen
tabşyrygy berjaý edýän ilçihanalaryň we ilçileriň hiç haçan göwün
lerine degýän däldirler, hemişekileri ýaly gowy garşylaýandyrlar,
çünki olara gyýa göz bilen garamak makullanylýan däldir. Gurhanda
aýdylyşy ýaly: «Ilçiniň diňe bir borjy bardyr, olam elt diýlenini dogry
eltip bermekdir».
Ilçiler tarapyndan ynanç hatlarynyň gowşurylmak dabarasy hem
pugta berjaý edilipdir.
Taryh etiketiň kadalarynyň berjaý edilmezliginiň gaýgyly hem
gülküli, hatda dawaly ýagdaýlara getirendigi barada hem şaýatlyk
edýär. Mysal üçin, 1584-nji ýylda iňlis korol aýaly Ýelizaweta
Russiýanyň wekilini köşkde däl-de, eýsem bagda kabul edipdir, bu
bolsa rus patyşasynyň oňa närazylyk bildirmegine getiripdir. Korol
aýal bolsa özüni aklamaga mejbur bolupdyr.
Protokolyň resmi titullar babatda hem taryhy bardyr. Mysal üçin,
Pýotr I patyşa hökmünde 1721-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda yglan
edilipdir, ýöne Pýotr I dirikä, onuň tituly diňe Gollandiýa we Şwesiýa
tarapyndan ykrar edilipdir.
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Diplomatik protokolyň we etiketiň kadalaryny ulgamlaşdyrmak
we utgaşdyrylan bir ulgama birleşdirmek üçin XVI asyrda
synanyşyklar edilipdir, ýöne olar şowsuz tamamlanypdyr. Çäklendiril
medik monarhiýalaryň dörän we gülläp ösen döwründe (Günbatar
Ýewropanyň ýurtlarynda XVII–XVIII asyrlarda, Russiýada – XVIII
asyrda we XX asyryň başynda) hem diplomatik protokolyň we
etiketiň hemmeler tarapyndan ykrar edilen kadalary bolmandyr we
bu ýagdaý döwletara gatnaşyklarynda meseleleri döredipdir. Diňe
XVIII asyrda ençeme ýurtlarda daşary ýurt ilçilerini kabul etmekligi
düzgüne salýan resminamalar kabul edilipdir.
Döwletleriň arasynda özara gatnaşyklaryň güýçlenmegi,
hemişelik diplomatik missiýalaryň döredilmegi bilen Ýewropa halka
ra gatnaşyklarynyň täze döwrüne aýak basýar. Ýuwaş-ýuwaşdan
diplomatik basgançak girizilýär, diplomatik hat alyşmagyň görnüşleri
işlenip düzülýär we ş.m. Şunuň bilen baglylykda diňe bir aýry döwletiň
çäklerinde däl, eýsem döwletara gatnaşyklarynyň çäginde hem
protokolyň käbir görnüşlerine ýuridiki güýç bermäge synanyşyklar
edilýär. Şu jähtden Wena (1815), Aahen (1818) kongresleriniň karar
lary örän möhüm rol oýnapdyrlar. Kabul edilen resminamalar, ýokar
da seredilip geçilişi ýaly, baýry diplomaty kesgitläpdirler.
Şol resminamalar takmynan 150 ýylyň dowamynda diploma
tik gatnaşyklary tertibe salypdyrlar. 1961-nji ýylda kabul edilen
diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy diplomatik
protokolyň hemmeler tarapyndan ykrar edilen düzgünlerini özünde
jemledi. Häzirki wagtda bu konwensiýa diplomatik tejribäniň, şol
sanda protokolyň hem köp meselelerini tertibe salýan ýeke-täk esasy
resminama bolup durýar.
Soraglar:
1. Diplomatik protokolyň we etiketiň emele gelmeginde milli däp-dessurlaryň
roly nähili?
2. Diplomatik dessurlara perwaýsyz garalmazlygy barada aýdylan pikirler
barada näme bilýärsiňiz?
3. 1961-nji ýyla çenli diplomatik gatnaşyklary, şol sanda protokolyň ençeme
meselelerini haýsy resminamalar tertibe salypdyr?
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§3. Birleşen Milletler Guramasynda
diplomatik protokol
Hemmeler tarapyndan kabul edilen protokol kadalary halkara
guramalary, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hem
berjaý edilýär. BMG-niň diplomatik protokolynyň düzgünleri bu
Guramanyň Düzgünnamasynda we onuň tertibiniň düzgünlerinde öz
beýanyny tapandyr. BMG döredilenden soňky döwürde onda daşary
ýurt myhmanlary kabul etmegiň belli däpleri emele geldi. BMG-niň
protokol gullugy Guramanyň agza-döwletleriniň hemişelik wekil
leriniň Nýu-Ýorkda bolmaklary bilen bagly bolan ähli meseleleri
hasaba almak; olara şahsy şahadatnamalary bermek; olary artyk
maçlyklar we immunitetler bilen üpjün etmek; BMG-de daşary ýurt
missiýalarynyň we ABŞ-nyň wekilhanasynyň arasynda araçylyk et
mek; BMG-niň Baş sekretarynyň protokol çärelerini üpjün etmek
ýaly meseleler bilen meşgul bolýar.
BMG-niň protokolynyň has möhüm borçlary – täze ýurtlaryň
BMG-niň agzalygyna kabul edilmegini taýýarlamakdyr: döwlet
baýdaklarynyň galdyrylmagydyr, ýokary wezipeli myhmanlary
garşylamakdyr; täze hemişelik wekiller tarapyndan olaryň ygty
ýarlyklarynyň Baş sekretara tabşyrylmagyny guramakdyr; Baş
Assambleýanyň mejlisler zalynda ýurtlaryň wekiliýetleriniň ýerleş
dirilmegidir.
Döwlet, hökümet baştutanlarynyň, daşary işler ministrleriniň
saparlarynyň maksatnamalary missiýanyň ýolbaşçysy bilen
ylalaşylandan soň BMG-niň Baş sekretaryna tassyklamak üçin
berilýär.
Aeroportda, uçara münülýän basgançagyň ýanynda döwletiň,
hökümetiň baştutanyny BMG-niň Baş sekretarynyň adyndan protokol
gullugyň başlygy garşylaýar. Oňa myhmanyň ýurdunyň BMG-däki
Hemişelik wekili we ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň protokolynyň
wekili gatnaşýarlar.
BMG-niň ştab-jaýynda döwletiň baştutanyny BMG-niň Baş sek
retary garşylaýar, şu mynasybetli (BMG-niň howpsuzlyk gullugynyň
işgärlerinden bolan) hormat garawuly nyzama düzülýär, myhmanyň
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ýurdunyň we BMG-niň döwlet baýdaklary galdyrylýar. Myhman Baş
sekretaryň ugratmagynda Baş sekretaryň iş otagyna we söhbetdeşlik
üçin maslahat zalyna barmak üçin jaýyň degişli gatyna ýokaryk
galýarlar. Döwlet baştutanynyň hormatyna ertirlik berilýär. Onda
BMG-niň işgärleri, BMG-niň agza-döwletleriniň hemişelik wekilleri,
beýleki resmi adamlar bolýarlar. Myhmany ugratmaklygyň düzgüni
ol garşylanandakysy ýaly bolýar.
Hökümet baştutanynyň sapary wagtynda onuň BMG-niň Baş
sekretary bilen duşuşygy Baş sekretaryň 38-nji gatda ýerleşýän iş ota
gynda bolup geçýär.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine gelýän daşary işler
ministrlerini aeroportda Baş sekretaryň şahsy wekili garşylaýar.
BMG-niň BA-synyň mejlisindäki syýasy çekişmäniň gidişinde
döwlet baştutany mejlisde çykyş edýänleriň sanawyna seretmezden,
degişli gün ilkinji bolup çykyş etmek artykmaçlygyndan peýdalanýar.
BMG-niň agza-döwletleriniň hemişelik wekilleri Nýu-Ýorka
gelenlerinden soň protokol gullugynyň başlygy bilen duşuşýarlar,
duşuşygyň gidişinde wekiliň hatynyň taýýarlanylyşynyň dogrulygy
we ony Baş sekretara gowşurmaklygyň ownuk-uşak taraplary anykla
nylýar. Bellenilen gün Hemişelik wekil girelgäniň agzynda oňa pro
tokol gullugynyň başlygy garaşýan BMG-niň jaýyna gelýär. Protokol
gullugynyň başlygy Hemişelik wekili maslahatlar-zalyna ugradýar.
Baş sekretar Hemişelik wekiliň ygtyýarlyklaryny kabul edýär, ony
gutlaýar, soňra bolsa wekili söhbetdeşlige çagyrýar. Gysga wagtlyk
söhbetdeşlikden soň şampan içgisi hödür edilýär.
Täze döwletiň BMG-ä agza bolup girmeginiň hatyrasyna
BMG-niň jaýynyň öňünde şol ýurduň Döwlet Baýdagy galdyrylýar.
BMG-niň agza-döwletleriniň baýdaklary jaý tarapdan seredilende
elipbiý (iňlisçe) tertibinde sagdan çepe tarap ýerleşdirilýär. Baýdak
lar daň bilen galdyrylýar, garaňky düşmezinden ozal bolsa olar esli
aşak düşürilýär. Wekiliýetleriň BMG-niň BA-synyň mejlisler za
lynda ýerleşdirilişi bije arkaly tertibe salynýar. Bije her ýyl BA-nyň
mejlisiniň öňüsyrasynda atylýar we mejlisleriň başyndan başlap tä
soňuna çenli hereket edýär. Wekiliýetleriň ýerleşdirilişi onuň paýyna
bije düşen ýurtdan başlanýar (BMG-niň Baş Assambleýasynyň 48220

nji mejlisiniň öňüsyrasynda (1993-nji ýyl) şeýle bije Türkmenistanyň
paýyna düşüpdi we şunlukda, biziň wekiliýetimiz mejlisler zalynyň
ilkinji hatarynyň başynda ýerleşdirilipdi). Baş Assambleýanyň, onuň
komitetleriniň resmi we işçi dilleri iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we
fransuz dilleridir.
Eger döwletiň wekili BA-nyň resmi we işçi dili bolmadyk öz di
linde çykyş etse, onda ol resmi dilleriň birine terjimäni öz güýji bilen
üpjün edýär.
Wekiliýetleriň ýolbaşçylary, hatda olaryň birmeňzeş derejeleri
bolmasa hem, deň hukuklardan peýdalanýarlar we olara birmeňzeş
hormat goýulýar.
Daşary ýurt wekiliýetleriniň agzalary hem daşary ýurt diplo
matlaryna berilýän artykmaçlyklardan we immunitetlerden peý
dalanýarlar.
Soraglar:
1. BMG-niň protokol gullugynyň borçlary nämeden ybarat?
2. Döwlet, hökümet baştutanlary, daşary işler ministri babatda nähili protokol
çäreleri geçirilýär?
3. BMG-niň agza-döwletleriniň täze gelen hemişelik wekilleri tarapyndan
olaryň hatlaryny Baş sekretara gowşurmaklarynyň tertibi nähili?
4. Agza-döwletleriň wekiliýetleri BMG-niň BA-nyň mejlisler zalynda nähili
tertipde ýerleşdirilýär?
5. Daşary ýurt wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň, agzalarynyň artykmaçlyk
lary we immunitetleri barada näme bilýärsiňiz?

§4. Türkmenistanyň döwlet protokoly hakynda
Türkmenistanyň diplomatik protokoly syýasy maksadalaýyk
lygy we demokratikligi bilen tapawutlanýar. Onuň kadalary uly we
kiçi döwletleriň wekilleriniň arasynda aratapawuda ýol bermeýär,
olarda biziň demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşymyza we
hukuk düzgünimize garşy gelýän hiç bir zat ýokdur.
Türkmenistanyň diplomatik protokolynyň kanuny esasyny
«Döwlet protokoly hakynda» 2002-nji ýylyň 14-nji dekabrynda kabul
edilen Türkmenistanyň kanuny düzýär. Şol kanun Türkmenistanyň
Konstitusiýasyna, halkara kadalaryna we tejribesine, şeýle hem
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Türkmenistanyň halkynyň milli däplerine laýyklykda Türkmenistanyň
halkara gatnaşyklaryny we beýleki döwletler, olaryň hökümetleri
hem-de halkara guramalary bilen özara aragatnaşyklaryny amala
aşyrmagyň düzgünlerini kesgitledi.
19 maddadan ybarat bolan bu kanunda ozaly bilen Döwlet pro
tokolyna düşündiriş berilýär. Kanunyň 1-nji maddasynda bu barada
şeýle diýilýär: «Döwlet protokolyna Türkmenistanyň Prezidentiniň
beýleki döwletler, olaryň hökümetleri we halkara guramalary bilen
resmi özara gatnaşyklarynda berjaý edilýän däpleri nazara almak
bilen umumy kabul edilen düzgünleriň we kadalaryň jemi hökmünde
garalýar.
Türkmenistanyň Döwlet protokoly Türkmenistanyň Prezidentiniň
döwlet baştutanlarynyň, hökümet baştutanlarynyň, daşary işler
ministrleriniň, parlament wekiller toparlarynyň, ýörite wekilleriň,
adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçileriň üsti bilen beýleki
döwletler bilen, halkara guramalary, olaryň wekilleri bilen olaryň
ýolbaşçylarynyň üsti bilen özara aragatnaşyklarynyň esas goýujy
ýörelgelerini iş ýüzünde durmuşa geçirmeginiň guralydyr».
Kanunda Döwlet protokolynyň işiniň hukuk esasy aýyl-saýyl
edilýär we ony Türkmenistanyň Konstitusiýasy, «Döwlet protokoly
hakynda» Türkmenistanyň kanuny, Türkmenistanyň gaýry kanunlary,
Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk namalary, şeýle
hem Türkmenistanyň halkara şertnamalary düzýär.
Türkmenistanda döwlet protokolynyň esasy maksady ýokary we
beýleki derejelerde ýurduň halkara gatnaşyklaryny üpjün etmekdir.
Şu jähtden Döwlet protokolynyň wezipeleri:
– Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň hökümet we
parlament wekiller toparlarynyň daşary ýurtlara saparlaryny, şeýle
hem daşary ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň, parlament
wekiller toparlarynyň, daşary işler ministrleriniň Türkmenistana sa
parlaryny protokol we guramaçylyk taýdan üpjün etmek;
– Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna, ylalaşyklaryna we
memorandumlaryna, bilelikdäki beýannamalaryna, resmi magluma
tyna, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň şahsy ýörite hatlaryna
gol çekilmegini guramak;
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– Türkmenistanyň Prezidentiniň gepleşiklerini taýýarlamak we
guramak;
– Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Türkmenista
nyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde
ýokary derejedäki duşuşyklary taýýarlamak;
– Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet, hökümet we parla
ment wekiller toparlary, halkara guramalarynyň wekiller toparlary,
şeýle hem iri daşary ýurt kompaniýalarynyň we işewür toparlarynyň
ýolbaşçylary bilen duşuşyklaryny guramak we taýýarlamak;
– Türkmenistanyň Prezidentiniň resmi hat alyşmagyny we tele
fon gepleşiklerini guramak;
– daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlarynyň we
halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň baştutanlarynyň belle
nilmegini guramak;
– daşary ýurt döwletleriniň adatdan daşary we doly ygtyýarly
ilçileriniň Türkmenistanyň Prezidentine ýa-da onuň tabşyrmagy
boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna ynanç hatlaryny
gowşurmagyny guramak;
– ýokary derejedäki saparlaryň protokol üpjünçiligi boýunça
Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary
bilen bilelikdäki işi utgaşdyrmak we guramak;
– Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde
tutulan gaýry wezipeleri amala aşyrmak bolup durýar.
Döwlet protokoly Türkmenistanyň Prezidentiniň Edarasynyň
degişli düzüm birligi (TPEDDB) we Türkmenistanyň Daşary işler
ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar. Döwlet protokolyny üpjün
etmek üçin TPEDDB Türkmenistanyň Prezidentiniň Edarasynyň,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň gurluş düzüm birliklerin
den, ministrliklerden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan zerur
maglumatlary bellenilen tertipde soramak we almak; döwlet, şol
sanda hökümet aragatnaşyk ulgamyny we desgalaryny peýdalanmak;
beýleki ýurtlaryň protokol gulluklary, daşary syýasat dolandyryş eda
ralary we daşary ýurt döwletleriniň Aşgabatdaky ilçihanalary bilen iş
aragatnaşyklaryny saklamak hukugyna eýedir.
Döwlet protokoly hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 5-nji
maddasyna laýyklykda Türkmenistanda ýokary derejeli myhmanlaryň
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saparlary resmi, iş, ýol üstünden, resmi däl saparlara, şeýle hem
Türkmenistanyň Prezidentiniň şahsy myhmany hökmündäki sapar
lara bölünýär.
TPEDDB Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrmagy boýunça
döwlet, hökümet baştutanlarynyň, BMG-niň Baş sekretarynyň, şeýle
hem Türkmenistanyň Prezidentiniň çagyrmagy boýunça ýurdumy
za gelýän daşary ýurtly görnükli döwlet, syýasy we jemgyýetçilik
işgärleriniň Türkmenistana saparlarynyň geçirilmegini TDIM bilen
bilelikde üpjün edýär.
Daşary işler ministrleriniň, hökümet, parlament we beýleki res
mi wekiller toparlarynyň saparlarynyň geçirilmegi Türkmenistanyň
TPEDDB-niň utgaşdyrmagynda TDIM tarapyndan üpjün edilýär.
BMG-niň Baş sekretary Türkmenistanyň Hökümetiniň myhma
ny hökmünde ýokary derejede kabul edilýär.
Saparlaryň tertibini, wekiller toparynyň düzümini, duşuşyk da
baralaryny we beýleki çäreleri TPEDDB bellenilen tertipde ylalaşýar.
Türkmenistanyň ýokary derejeli myhmanlarynyň gatnaşmagynda
geçirilýän protokol çärelerine:
– ýokary derejeli myhmanlaryň resmi garşylanylmagy we ugra
dylmagy;
– bilelikdäki döwletara we hökümetara resminamalaryna gol
çekilmegi;
– metbugat duşuşyklary; ýokary derejeli myhmanlaryň horma
tyna resmi günortanky naharlar;
– agşamlyk naharlar;
– ýokary derejeli myhmanlar tarapyndan Türkmenistanyň ýady
gärlik ýerlerine gül desseleriniň goýulmagy degişlidir.
TPEDDB halkara tejribesine laýyklykda TDIM bilen bilelikde
protokol çärelerini işläp taýýarlaýar.
TPEDDB gol çekmek üçin döwletara we hökümetara
resminamalarynyň tekstleriniň ylalaşylmagyny, taýýarlanylmagyny,
terjime edilmegini we olara gol çekilmegini guraýar.
Ýokary derejeli myhmanlaryň Türkmenistana saparlarynyň
maksatnamalary Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrmagy boýunça
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TPEDDB tarapyndan TDIM bilen bilelikde işlenilip düzülýär we ýo
kary derejeli myhmanlaryň ýurtda bolmagy bilen baglanyşykly daba
ralary, duşuşyklary we beýleki protokol çärelerini öz içine alýar.
Maksatnama işlenip düzülende Türkmenistana gelýän ýokary
derejeli myhmanlaryň diplomatik ýollar boýunça gelip gowuşýan
islegleri nazara alynýar.
Maksatnama çäreleriň geçiriljek wagtyny, ýerini, gatnaşyjylaryň
düzümini we sapary guramak hem amala aşyrmak üçin zerur bolan
beýleki maglumatlary görkezmek bilen yzygiderli görnüşde berilýär.
Ýokary derejeli myhmanyň Türkmenistana saparynyň maksat
namasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar we ol
ýörite resminama hasaplanylýar. Eger ýokary derejeli myhman bilen
aýaly (äri) gelýän bolsa, onda onuň üçin aýratyn maksatnama düzül
ýär we ylalaşylýar.
Döwletleriň, hökümetleriň baştutanlarynyň ýörite wekilleri we
halkara guramalarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Hökümetiniň
myhmanlary hökmünde kabul edilýär.
TPEDDB, TDIM hem-de degişli döwlet edaralary we gulluk
lary bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary derejeli
myhmanlar bilen duşuşyklarynyň geçirilmegini üpjün edýärler. Oňa
gürrüňler we gepleşikler, ir ertirlik naharlary (günortanky naharlar,
agşamlyk naharlary), giňişleýin düzümdäki duşuşyklar we gepleşikler,
her bir tarapdan gatnaşyjylaryň düzüminiň we duşuşyklaryň geçiriljek
ýeriniň bellenilen tertipde ylalaşylmagy girýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň iş duşuşyklary barada aýdy
landa bolsa, onda TDIM-den diplomatik ýollar boýunça gelip go
wuşýan resmi ýüztutmalar, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasy boýunça
TPEDDB Türkmenistanyň Prezidentiniň döwletleriň, hökümetleriň
baştutanlary, daşary işler ministrleri, beýleki resmi daşary ýurtly adam
lar, döwletleriň we hökümetleriň baştutanlarynyň, şeýle hem BMGniň Baş sekretarynyň ýörite wekilleri, Türkmenistanda ýerleşýän
diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalarynyň baştutanlary ýada baştutanlarynyň orunbasarlary, halkara guramalarynyň ýolbaş
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çylary we olaryň wekilleri, hökümet, parlament wekiller toparlarynyň
baştutanlary, daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşu
şyklarynyň geçirilmegini Türkmenistanyň Prezidenti bilen ylalaşýar
we üpjün edýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň myhmanlary bolup durýan daşary
ýurt döwletleriniň adamlary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň
duşuşyklarynyň geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyr
magy boýunça üpjün edilýär.
Kanunyň degişli maddalaryna laýyklykda daşary ýurt
döwletleriniň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçileri tarapyndan
ynanç hatlary Türkmenistanyň Prezidentine ýa-da onuň tabşyrmagy
boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna gowşurylýar. TPED
DB TDIM bilen bilelikde ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasynyň
taýýarlanylmagyny we geçirilmegini üpjün edýär. Ynanç hatlaryny
gowşurmagyň senesi diplomatik ýollar boýunça ylalaşylýar. Türk
men tarapy ynanç hatlarynyň gowşurylýan gününde ilçä TDIM-den
ynanç hatynyň gowşurylýan ýerine barmak we yzyna gaýtmak üçin
ulag berýär.
Ynanç hatlary gowşurylan mahalynda uly ölçegdäki we stoluň
üstünde goýulýan döwlet baýdaklary, hormat garawulynyň esgerleri,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ilçiniň adyna gutlag haty hökmany
protokol nyşanlary hasaplanylýar.
Türkmenistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçileri tara
pyndan gowşurmak üçin ynanç hatlaryny taýýarlamak barada aýdy
landa bolsa, onda TPEDDB Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly Ilçisini şol döwlete bellemek hakyndaky ýüztutma daşary
ýurt döwletinden razylyk (agreman) alnandygy hakynda TDIM-iň
habary esasynda ynanç we yzyna çagyrylma hatlaryny taýýarlaýar.
Ynanç we yzyna çagyrylma hatlary tugraly kagyzda döwlet di
linde taýýarlanylyp, olara resmi terjimeleri goşulýar. Ynanç we yzyna
çagyrylma hatlarynyň nusgalary TDIM-e berilýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň resmi hat alyşmagynyň al
nyp barylmagy barada aýdylanda, onda ony TPEDDB üpjün edýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurda ugradýan resmi hat
lary döwlet dilinde tugraly kagyzda taýýarlanylýar. Türkmenistanyň
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Prezidenti tarapyndan gol çekilen hatyň asyl nusgasynyň ýanyna resmi terjimesi goşulýar. Hatyň asyl nusgasy we resmi terjimesi Türkme
nistanyň Prezidentiniň papkasyna goýulýar, ol Türkmenistanyň Döw
let tugrasy şekillendirilen bukja ýerleşdirilýär.
Görkezilen resminamalar ýerleşdirilen bukja diplomatik ýollar
boýunça bellenilen ýere gowşurmak üçin TDIM-e berilýär. TPEDDB
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gutlag, hoşallyk we gynanç
hatlaryny taýýarlaýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurt saparlarynyň möh
letleri diplomatik ýollar boýunça ylalaşylýar. Şeýle sapary taýýarla
mak we geçirmek üçin sapara gidilýän ýurda degişli taýýarlaýyş topa
ry iberilýär. Türkmenistanyň degişli ilçihanasy taýýarlaýyş toparynyň
işine zerur ýardamy üpjün edýär.
Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurda sapar bilen gidende we
gaýdyp gelende, kada bolşy ýaly, ony Türkmenistanyň Mejlisiniň
Başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orun
basarlary we beýleki resmi adamlar ugradýarlar we garşylaýarlar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň (onuň wekiliniň) daşary ýurt
döwletleriniň baýramçylyk çärelerine, daşary ýurt döwletleriniň
baştutanlarynyň wezipä girişmeklige bagyşlanan dabaralaryna, hal
kara maslahatlaryna we ylmy maslahatlara gatnaşmagy daşary ýurt
döwletiniň ýa-da halkara guramasynyň çagyrmagy we Türkmenis
tanyň Prezidentiniň degişli Karary boýunça geçirilýär.
Daşary ýurt döwletiniň baştutanynyň aradan çykmagy bilen
baglanyşykly ýas çärelerine, daşary ýurt döwletlerinde aradan çyka
nyň ýadygärligini hormatlamak çärelerine Türkmenistanyň gatnaş
magynyň tertibi we derejesi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
kesgitlenilýär.
Ýokary derejeli myhmanlaryň ýa-da olaryň wekilleriniň Türk
menistanyň döwlet çärelerine, halkara maslahatlaryna we ylmy mas
lahatlara gatnaşmagy Türkmenistanyň Prezidentiniň çagyrmagy
boýunça geçirilýär, şeýle hem Döwlet protokoly amala aşyrylanda
Türkmenistanyň Döwlet Tugrasynyň şekili, Türkmenistanyň Döwlet
Baýdagy, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy, Türkmenistanyň Döw
let Senasy peýdalanylýar.
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Döwlet protokoly hakyndaky Türkmenistanyň kanunynda göz
öňünde tutulan halatlarda ýadygärlik we gülli sebetler üçin Türk
menistanyň Prezidentiniň adyndan tekstli lentalar, ýadygärlik sow
gatlar üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň wizit kartoçkalary peýdala
nylyp bilner.
Kanunda şeýle hem eger şu kanundaka garanda Türkmenistanyň
halkara şertnamalarynda başga kadalar bellenilse, onda halkara şert
namalarynyň kadalarynyň ulanylýandygy nygtalýar.
Soraglar:
1. Döwlet protokoly näme?
2. Türkmenistanyň Döwlet protokolynyň işiniň hukuk esasy, esasy maksady
we wezipeleri nämelerden ybarat?
3. Ýokary derejeli myhmanlaryň Türkmenistana saparlarynyň maksatna
malary haýsy edaralar tarapyndan işlenip düzülýär?
4. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly yg
tyýarly ilçileri özleriniň Ynanç hatlaryny haýsy ýokary wezipeli adamlara
gowşurýarlar?

XI bap
DIPLOMATIK RESMINAMALAR
WE DIPLOMATIÝANYŇ DILI
§1. Diplomatik resminamalaryň esasy toparlary.
Diplomatik resminamalara bildirilýän talaplar
Diplomatik gulluk öz işinde dürli görnüşli resminamalar bilen iş
salyşýar. Umuman, şol resminamalary iki sany esasy topara: içerki,
ýa-da içeri edara resminamalara we beýleki döwletleriň wekilleri bi
len diplomatik hat alşykda ulanylýan daşky resminamalara bölmek
bolar.
Şunlukda, birinji topara daşary syýasat çäginde döwlet häki
miýetiniň edaralarynyň, daşary işler ministrlikleriniň, dürli pudak
edaralarynyň, guramalaryň we edaralaryň işini üpjün edýän resmina
malar girýärler.
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Ikinji topara olaryň kömegi bilen döwletleriň we halkara gatna
şyklaryň beýleki subýektleriniň arasynda ýazmaça aragatnaşyklar
amala aşyrylýan resmi resminamalar degişlidir.
Diplomatik resminamalar diplomatik işiň aýrylmaz we örän
möhüm bölegidir, döwletiň daşary syýasatynyň esasy guralydyr. Dip
lomatik resminama boýunça diňe bir döwletiň daşary syýasaty bara
da däl, eýsem diplomatik gullugyň ussatlygy, tejribeliligi, umuman
döwlet diwanynyň sazlaşyklylygy, her bir diplomatyň taýýarlygynyň
derejesi barada pikir ýöredilýär.
Diplomatik resminamalar döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda
ulanylýar. Olar döwletler tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň
salgysyna hem ýollanýar. Ol ýerde olar Guramanyň resminamasy
hökmünde hasaba alynýar we BMG-niň agza-döwletleriniň arasynda
ýaýradylýar.
Diplomatik resminamalarda gozgalýan meseleleriň görnüşleri
dürli-dürlüdir. Hut şonuň üçin hem diplomatik hat alyşmaklygyň
resminamalarynyň ählisiniň resmi häsiýetiniň bolmagy sebäpli, res
minamany dogry saýlap almak uly ähmiýete eýe bolup durýar. Res
minamanyň görnüşi şol bir belli ýagdaýa laýyk gelmelidir. Şol bir
wagtyň özünde esasan hem resminamanyň mazmunyndan gelnip çy
kylmalydyr, wekilhananyň bolýan ýurdunyň däp-dessurlarynyň hasa
ba alynmagy bilen diplomatik hat alşygyň tehnikasynyň ele alynmagy
möhümdir.
Diplomatik hat alyşmaklyk diplomatik protokolyň däp bolan
düzgünleriniň berjaý edilmegi bilen alnyp barylýar. Uzak tejribäniň
dowamynda işlenip düzülen şol düzgünler halkara diplomatik işinde
hemmeler tarapyndan ykrar edilendir we olar hökmany hasap edil
melidir. Diplomatik hat alşygy alyp barmagyň düzgünleriniň bozul
magy taraplaryň özara gatnaşyklarynda oňaýsyz netijelere getirip
biler. Mysal üçin, werbal nota werbal nota bilen, şahsy hata şahsy hat
bilen jogap berilmelidir. Adatça, hat alyşlykda däp bolan tejribäniň
berjaý edilmegine protokol gullugy gözegçilik edýär. Elbetde, ol ýada başga bir ýurtda diplomatik resminamalary taýýarlamagyň tehni
kasynda käbir tapawutlaryň bolmagy mümkindir, ýöne diplomatik
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resminamalar hemmeler tarapyndan ykrar edilen talaplaryň hökmany
suratda berjaý edilmegini göz öňünde tutýar.
Islendik resminama ýüzlenmeden başlanýar. Kähalatlarda res
minamada salgy, ýagny ony almaly adam üçin ýakymsyz bir zadyň
bolmagy hem mümkindir, ýöne muňa seretmezden, sypaýyçylygyň
görnüşleri saklanyp galmalydyr. Resminamada tutulýan atlaryň so
watly we tertip boýunça ýazylmagy degişli adamlaryň işleýän edara
laryndan gelýän resmi resminamalara laýyk gelmelidir.
Diplomatik resminamanyň birkemsiz daşky görnüşi bolmaly
dyr. Şonuň üçin hem resminamalaryň ählisi ýokary hilli kagyzda
çap edilýär. Şeýle hem resminamalaryň sürtüp öçürilmegine we
olara düzediş girizilmegine ýol berilmeli däldir. Resminamalaryň
bukjalarynyň degişli göwrümi we hili bolmalydyr.
Möhür özüniň bolmaly ýerinde – resminamanyň aşagynda go
ýulmalydyr, resminamanyň teksti bolsa tutuş tagta boýunça owadan
ýerleşdirilmelidir.
Daşary işler ministrlikleri we diplomatik wekilhanalar diploma
tik hat alşygy öz ýurdunyň dilinde alyp barmaga hukuklydyr. Ýöne
kähalatlarda munuň resminamany kabul edýän tarapda terjime bilen
bagly kynçylyklary döretmegi we şunlukda, diplomatik resminamada
goýulan meseleleriň seredilmegini kynlaşdyrmagy we saklamagy
mümkindir. Beýle ýagdaýy ýeňip geçmek: a) daşary işler edarasy ýada ilçihana bilen ylalaşyk arkaly hat alşygy haýsy hem bolsa üçünji
dilde alyp barmak; b) resmi tekstiň her bir asyl nusgasyna bolýan
ýurduň diline resmi däl terjimesini goşmak arkaly mümkindir.
Islendik resminama, şol sanda we ozaly bilen diplomatik res
minama, jogap talap edýär. Şonuň üçin hem, munuň aýratyn sebäbi
bolmasa, diplomatik resminama jogap iň gysga möhletlerde berilme
lidir.
Diplomatik resminamalar hut haty almaly adamyň özüne gow
şurylmalydyr, ýa-da çapar bilen ugradylmalydyr we muňa ýörite yg
tyýarlygy bolan adama dil hatyň üsti bilen tabşyrylmalydyr. Diploma
tik hatlary poçta boýunça ýollamak maslahat berilmeýär.
Sypaýyçylygyň görnüşleri we häsiýetleri näçe möhüm hem bol
sa, ilkinji orun mazmuna, beýan etmekligiň aýdyňlygyna, pikirleriň
logiki yzygiderligine, delilleriň ynandyryjylygyna we ş.m. degişlidir.
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Diplomatik hat alşykda delilleriň ýoýulmagyna, olaryň kiçeldil
megine ýa-da ulaldylmagyna ýol berilmeli däldir. Şeýle ýagdaýda
resminamanyň mazmunyna ynamsyzlyk dörär.
Diplomatik resminamalary taýýarlamak – daşary işler eda
rasynyň, diplomatik wekilhananyň işiniň iň möhüm ugurlaryndan
biridir we ol ençeme ýagdaýlaryň hasaba alynmagyny talap edýär.
Bir söz bilen aýdanymyzda, şeýle resminamalary taýýarlamak ýokary
hünär bilimini, diplomatik tejribäni talap edýär.
Indi bolsa diplomatiýanyň dili barada gysgaça durup geçeliň. Öz
hökümeti we daşary işler ministrligi bilen içerki hat alşygy, şeýle hem
bolýan ýurdunyň hökümeti we daşary işler ministrligi bilen diplo
matik hat alşygy alyp barýan diplomatlar «Diplomatiýa – munuň
özi ýazuwça ylym» diýip aýdýarlar. Munuň özi ýöne ýerden däldir.
Hakykatdan-da, diplomat öz wagtynyň esli bölegini ýazuw stolunyň
başynda geçirýär. Mysal üçin, daşary işler ministrliginiň ýokary we
orta derejeli diplomatlary özleriniň iş wagtynyň 80-90 göterimini
ýazuw stolunyň başynda geçirmeli bolýarlar. Ilçihanalarda resmina
malary taýýarlamak diplomatlaryň iş wagtynyň ýarysyndan gowragy
ny alýar. Üstesine-de, resminamalaryň birinji we ikinji toparlarynyň
usuly biri-birinden esli tapawutlanýar. Eger içerki (gulluk) hat alyş
maklyga gysgalyk, aýdyňlyk, gönümellik häsiýetli bolsa, onda diplo
matik hat alyşmalara seresaplylygy, sypaýyçylygy, takatlylygy berjaý
etmek, diplomatik dilde kabul edilen aýratyn jümleleri we adalgalary
bilmek, bolýan ýurduň syýasatyny, onuň däplerini, düzgünlerini göz
öňünde tutmak ýaly häsiýetler mahsus bolmalydyr.
Diplomatik resminamalara beýle ýokary talabyň bildirilmeginiň
sebäbi düşnüklidir: ugradylan resminama düzediş girizmek, ýa-da
ony düzetmek mümkin bolmaýar. Iň bir ujypsyz ýalňyşyň ýaramaz
netijä getirip biljekdigi aýdyňdyr. Bir sözüň diplomatik duşuşygyň
we gatnaşyklaryň ykbalyny çözüp bilýändigi baradaky deliller dip
lomatiýanyň taryhynda ýeterlikdir.
Diplomatiýanyň dili, hususan-da halkara syýasatynyň dili, käha
latlarda joşgunly, köpsözli žurnalistikanyň dilinden esli tapawutlan
ýar, ol şeýle hem janly, has erkin edebiýat dilinden hem biraz tapawut
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lanýar. Şol bir wagtyň özünde edebi dili gowy bilmeklik diplomata
peýdalydyr. Diplomatiýanyň özüniň dili barada aýdanymyzda bolsa,
ol dil çuň manyly, ýöne gysga, anyk bolmalydyr. Şeýle hem ol dil
özüniň ýönekeýligi we düşnükliligi bilen tapawutlanmalydyr. Bu
ýerde ýönekeýligiň klassyk görnüşi göz öňünde tutulýar.
Diplomatiýanyň dili üçin diňe bir delilleri bolşy ýaly aýtmak
däl, eýsem hökümetiň syýasatyny we hereketlerini çuňňur seljermek
we aýdyň, anyk we gysga görnüşde olary beýan etmek häsiýetlidir.
Söweşijiniň esasy guralynyň ýarag bolşy ýaly, diplomatyň esasy gu
raly sözdür. Baryp Gadymy Gresiýada diplomat üçin esasy zat dilden
aýdylan söz bolupdyr. Soňky asyrlarda bolsa, dilden aýdylan söz bilen
bir hatarda kähalatlarda, ýazga geçirilen söz has möhüm bolupdyr.
Häzirki zamanyň belli diplomatlarynyň pikiriçe, daşary syýasat we
diplomatiýa üçin söz hereketden pes rol oýnamaýar, belki-de, ol here
ketden hem uly rol oýnaýar, diplomatiýada söz eýýäm öz-özünden
hereketi aňladýar.
Diplomatiýanyň dili şeýle hem iň bir ýiti zatlary ýumşak we
sypaýy äheňde aýtmakdyr. Iňlis nakylyna görä «diplomatiýa – munuň
özi ýaramaz zatlary ýakymly aňlatmalarda aýdyp bilmek ukybydyr».
Geliň, diplomatiýanyň diliniň bu aýratynlygy bilen bagly käbir my
sallara ýüzleneliň. Aýdaly, diplomat şeýle diýýär: «Hökümet özünde
… hukugy saklamak zerur diýip hasap edýär». Oňa «Hökümet muňa
ýol bermez» diýen manyda düşünmelidir. Ýene-de bir mysal: diplo
mat: «Şeýle ýagdaýda hökümet öz hususy bähbitleri barada alada et
mäge mejbur bolar» – diýýär. Bu jümleden «Gatnaşyklaryň kesilmegi
niýetlenýär» – diýen manyny çykarmak zerurdyr.
Elbetde, häzirki wagtda şunuň ýaly aňlatmalaryň hemmesi ula
nylmaýar, olara dogry düşünilmeýär. Ýöne diplomatlar bu dili, bu
aňlatmalary we olaryň manysyny bilmelidirler.
Iňlis diplomaty G. Nikolson hatda ministr bilen içerki hat alyş
maklykda hem diplomatlaryň kähalatlarda awtoryň hakyky pikiriniň
üstüni basyrýan «ýarym göçme manyly dilden» peýdalanýan
dyklaryny belläp geçýär. Mysal üçin, bir iňlis baş konsuly özüniň
wise-konsullaryndan biriniň «özüni bejerýän lukmanlaryň maslahat
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laryna ýeterlik üns bermeýändigi barada DIM-ni habardar edýär.
Hakykatda bolsa munuň özi wise-konsulyň içip, eýýäm «içgi zerarly
samradýan kesele» uçrandygyny aňladýar.
Rus diplomaty A.N. Kowalýow hem özüniň «Diplomatiýanyň
esaslary» atly kitabynda (Moskwa, 1993) şeýle häsiýetli mysallary
getirýär.
Eýsem şeýle dil näme üçin gerek? Bu dil gepleşikleriň dowa
mynda hoşniýetli, parahatçylykly ýagdaýy saklaýar, şeýle hem ol her
bir hökümete mesele çözülýän mahalynda «öz ýüzüni saklamaga» we
ýagdaýyň ýitileşmeginden gaça durmaga mümkinçilik berýär.
Soraglar:
1. Diplomatik resminamalar näçe topara bölünýärler we olar haýsylar?
2. Diplomatik resminama boýunça diplomatik gullugyň ussatlygy, diplomatyň
taýýarlygynyň derejesi barada pikir ýöredilýär. Munuň sebäbi näme?
3. Diplomatik resminamany dogry saýlap almagyň nähili ähmiýeti bar?
4. «Diplomatiýa – munuň özi ýazuwça ylymdyr» diýilmegi nämäni aňladýar?
5. Diplomatiýanyň dili hakynda näme bilýärsiňiz?

§2. Diplomatik gullugyň resminamalary
Diplomatik gullugyň resminamalary (nota, memorandum, be
ýannama, ýüzlenme, hat, telegramma, ýadygärlik hatlar, kommýu
nike, jarnama we başgalar) barada gürrüň edilende, ozaly bilen şol
resminamalaryň käbir başga aýratynlyklarynyň üstünde hem durup
geçmek möhümdir. Ilkinji nobatda, döwletleriň we hökümetleriň
aragatnaşyk diliniň, ýa-da gysgaça aýtsak, döwletara diliň halkara
hukugynyň deň hukukly subýektleriniň dilidigi göz öňünde tutulmaly
dyr we şunlukda, beýleki özbaşdak döwletiň hukugynyň, mertebesi
niň, abraýynyň azda-kände peseldilmegi ýol berilmesizdir. Diploma
tik resminama onuň ugradylýan tarapa bolan hormaty barada şaýatlyk
edýär. Adatça, resminamanyň hoşamaý sözler bilen başlanýandygyny
biz ýokarda belläp geçipdik. Olar şeýle hem hoşamaý sözler bilen
tamamlanýar. Özünde garşylygy, hatda üzül-kesil garşylygy saklaýan
resminamalarda hem, adat boýunça hormatyň protokol kesgitle
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meleri ulanylýar, üstesine-de, protokol kesgitlemesiniň özi, ýagny
hoşamaý sözler döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň hormatynyň
we häsiýetiniň derejesi barada şaýatlyk edýär. Diplomatik resminama
adatça diňe bir ol ýa-da başga delillere bolan bahany, olaryň beýanyny,
döwletiň olara bolan gatnaşygyny däl, eýsem ol ýa-da başga ylalaşygy
berkitmek boýunça indiki ädimler baradaky habary, teklipleri we ş.m.
hem özünde jemleýär.
Şeýle hem diplomatik resminamalarda hökmanylyk derejesine
degişli bolan sözler ulanylanda aýratyn seresaplylyk berjaý edil
melidir (beýleki döwletlere leksiýa okalmaly däldir). Şu jähtden,
juda zerurlygy bolmasa, «Siziň hökümetiňiz pylan etmeli», «Siziň
ýurduňyz pylan etmäge borçly» ýaly sözlerden gaça durulmaly
dyr. Başga bir döwlet babatda «ýokary derejeli äheňlere», kemsidiji
deňeşdirmelere, kineli sözlere hiç bir halatda ýol berilmeli däldir.
Diplomatik resminamalaryň hemmeler tarapyndan has köp kabul
edilen, diplomatik wekilhanalaryň arasyndaky hat alyşmada, şeýle
hem bolýan ýurdunyň daşary işler ministrligi bilen aragatnaşyklarynda
aýratyn hem ýygy-ýygydan ulanylýan görnüşleriniň biri nota bolup
durýar.
Notalar iki hili bolýarlar: olaryň biri werbal, beýlekisi bolsa
şahsy notadyr. Olar biri-birinden mazmuny beýan etmekligiň görnüşi
boýunça tapawutlanýarlar. Werbal nota üçünji adamyň adyndan
taýýarlanylýar we oňa gol çekilmeýär, şahsy nota birinji adamyň
adyndan ýazylýar we oňa hökmany suratda gol çekilýär. «Werbal»
sözüniň özi «Verbalis» atly latyn sözünden gelip çykýar we ol «söz
bilen beýan edilýän» diýmekligi aňladýar. Werbal nota babatda bu
sözüň ähmiýeti notanyň bu görnüşiniň dilden aýdylýan beýanna
ma ýa-da habara deňeşdirilýänligindedir. Werbal nota diplomatik
resminamalaryň ýeterlik adaty we ýaýran görnüşidir. Beýleki islen
dik resminama ýaly, ol ähmiýeti örän uly mesele boýunça-da, adaty,
gündelik işler boýunça-da (mysal üçin, ilçihananyň bolýan ýurdunyň
DIM-ni täze işgäriň, ýa-da wekiliýetiň gelmegi, giriş wiza soramak
we ş.m. barada-da) ugradylyp bilner.
Islendik resminamanyň möhümligi, ilkinji nobatda, onuň görnüşi
bilen däl-de, eýsem onuň mazmuny bilen kesgitlenilýär. Ol ýa-da
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beýleki ýagdaý üçin haýsy görnüşi saýlap almak – munuň özi ony
ugradýan diplomatyň işi bolup durýar. Mysal üçin, ikinji jahan urşy
tamamlanandan soň sowet metbugatynda şol döwürde ýiti mesele bo
lan german meselesine bagyşlanan Sowet hökümetiniň werbal nota
lary çap edildi. Şol notalaryň tekstleri köp halatlarda tutuş gazet sa
hypasyny tutdy. Ol ýa-da başga hadysa seslenmegiň zerurlygy bolan
halatynda hem werbal nota ulanylýar, ýöne şol ýagdaýda ol närazy
lyk häsiýetine hem eýe bolup biler. Şahsy notada hem örän möhüm,
şeýle hem uly ähmiýeti bolmadyk mesele galdyrylyp bilner, ol hat-da
özünde haýsy hem bolsa bir ýönekeý habary hem jemläp biler. Mysal
üçin, öň Sowet Soýuzynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň
arasynda diplomatik gatnaşyklar ABŞ-nyň prezidenti F.Ruzweltiň
we SSSR-iň daşary işler halk komissary M.M.Litwinowyň arasynda
şahsy nota alyşmak arkaly ýola goýuldy. Şol bir wagtyň özünde haçan
da ilçi bolýan ýurdunyň daşary işler ministrine özüniň zähmet rugsa
dyna, komandirowka gidýändigi, işler ynanylan hökmünde diploma
tik işgärlerden kimiň öz ýerine galýandygy barada habar berende-de
şahsy nota ugradylýar. Şahsy nota ilçi tarapyndan beýleki diplomatik
wekilhanalaryň ýolbaşçylaryna hem ugradylýar. Şahsy notalar ol ýada başga döwlet wezipesine bellenmek ýa-da saýlanmak bilen bagly
gutlaglary ýollamakda hem ulanylýar.
Şahsy notalar hem, werbal notalar hem aýratyn nota blankynda
ýazylýar. Olar ýörite kagyzda çaphana ýoly bilen taýýarlanylýar. Şeýle
blankda hökmany suratda reňk ýa-da basma bilen ýerine ýetirilen
döwlet tugrasy we ugradýan edaranyň (daşary işler ministrliginiň, ýada ilçihananyň we başgalarynyň) ady bolýar.
Werbal nota birmeňzeş hoşamaý sözler bilen başlanýar we ol
şeýle sözler bilen hem tamamlanýar. Werbal notanyň başky jümleleri
şeýle ýazylýar: «Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi (ýurduň doly
ady gelýär) Türkmenistandaky Ilçihanasyna öz hormatyny aýan edýär
we… habar bermegi özüne mertebe saýýar» (soňra tekst gelýär).
Werbal nota birmeňzeş hoşamaý sözler bilen hem tamamlanýar:
«Ministrlik (ýa-da Ilçihana) pursatdan peýdalanyp Ilçihana (Minis
trlige) beýik sarpa goýýandygyny ýene bir gezek tekrarlaýar».
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Ýokarky jümlelerden görnüşi ýaly, ilkinji gezek ministrligiň ýada ilçihananyň ady elmydama doly, resmi görnüşinde getirilýär, ikinji
ýagdaýda bolsa diňe ministrligiň ýa-da ilçihananyň adynyň tutulma
gy bilen çäklenilýär. Eger hat alşylýan beýleki tarap käbir pikirlere
görä jemleýji hoşamaý sözlerden peýdalanmadyk ýagdaýynda, onda
ol taşlanyp bilner. Hususan-da, aýdaly, ABŞ jemleýji hoşamaý sözleri
notada ulanmaýar.
Eger-de gürrüň, mysal üçin, onda adam pidalary bolan diplomatyň
gatnaşmagyndaky awtomobil heläkçiligi barada gidýän bolsa, onda
«Pursatdan peýdalanyp» sözi hoşamaý sözlerden aýrylýar, sebäbi ol
ýerliksiz hasap edilýär.
Aýratyn ýagdaýlarda hoşamaý sözler werbal notadan aýrylyp
hem bilinýär. Mysal üçin, aýdaly, ilçihananyň ýa-da döwletiň wekil
leriniň kanuna garşy gelýän hereketleri bilen baglylykda närazylygy
aňladýan, ýa-da hiç bir esassyz diplomatik işgäriň saklanylmagy bilen
bagly notada bu ýerlikli hasap edilýär. Şeýle ýagdaýlarda hoşamaý
sözleriň getirilmegi notadaky närazylygy gowşadyp biler – diýen logi
kadan ugur alynýar. Hoşamaý sözler şeýle hem haçanda ýurtda ýas
yglan edilendigi we ş.m. barada habar berlende getirilmeýär. Egerde käbir ýurtlaryň diplomatik hat alşygynda hoşamaý sözler ulanyl
maýan bolsa, onda bu ýagdaýyň hem göz öňünde tutulmagy zerurdyr.
Werbal notanyň dili barada gysgaça aýtsak, onda islendik ýag
daýda, hatda iň çylşyrymly we dartgynly ýagdaýda hem notanyň
sypaýyçylykly aňlatmalarda ýazylmalydygyny belläp geçeliň. Hiç
bir zada sypaýyçylyk ýaly ýokary baha berilmeýär, şol bir wagtyň
özünde hem sypaýyçylyk ýaly arzan zat ýokdur – diýen köne ha
kykatyň hemişe ýatlanylmagy zerurdyr. Üstesine-de, eger-de nota
gödek, edepsiz aňlatmalarda taýýarlanylsa, onda haty almaly adamyň,
edaranyň ony kabul etmekden ýüz öwürmegi hem bolup biläýjek zat
dyr, bu bolsa täze, goşmaça meseleleri döredip biler.
Şahsy nota-da salga, ýagny ony almaly adama ýüzlenmekden
başlanýar. Häzirki döwürde has giň ýaýran ýüzlenmeler şulardyr:
«Hormatly jenap Ministr», «Hormatly jenap Ilçi», «Siziň alyjena
byňyz». Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, haty almaly adama,
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edara dogry ýüzlenmekligiň adatdan daşary möhüm ähmiýeti bar
dyr. Ol awtoryň haty almaly adama diňe bir hormatyny görkezmäge
däl, eýsem şahsy notanyň many bölegini kabul etmäge onuň ruhuny
gönükdirmäge ýardam etmelidir.
Şahsy notanyň teksti: «Habar bermegi özüme mertebe saýýaryn,
ýagny…», «Meniň … üçin tüýs ýürekden minnetdarlygymy Siziň ka
bul etmegiňizi soraýaryn» ýaly hoşamaý sözlerden ýa-da sypaýyçy
lykly jümlelerden başlanýar. Şondan soň şahsy notanyň tekstindäki
esasy mesele beýan edilýär. Şahsy nota hoşamaý sözler bilen tamam
lanýar. Şondan soň «Tüýs ýürekden Siziň», «Hormatlamak bilen»,
«Iň gowy arzuwlar bilen» ýaly jümleler getirilip bilner.
Eger-de werbal nota mastikadan edilen tugraly möhür bilen
tamamlanýan bolsa, onda şahsy notada möhür goýulmaýar. Werbal
notanyň belgisi bardyr, şahsy notada ol ýokdur. Werbal notanyň tugra
ly möhüriniň üstünde ony ugradýan adamyň atasynyň we öz adynyň
ilkinji harplary ýazylýan bolsa, onda şahsy notada şahsy gol goýulýar.
Diplomatik resminamanyň beýleki görnüşi memorandumdyr.
Memorandum werbal nota ýaly ýygy-ýygydan ulanylmaýar. Adatça
bu resminamada haýsydyr bir uly meseläniň delile esaslanýan ýada ýuridiki tarapy beýan edilýär. Memorandum şeýle meseläniň
döreýşiniň taryhy we onuň ösüşi, taraplaryň pozisiýalary, memo
randumy ugradýan döwletiň garaýyşlarynyň esaslandyrylyşy, şeýle
hem onuň teklipleri barada doly ýatlatmany özünde jemleýär. Köp
halatlarda memorandumyň maksady ylalaşykly karary gözlemek üçin
beýleki tarapy gepleşikleri dowam etdirmäge çekmek bolup durýar.
Notadan tapawutlylykda, memorandumda ýüzlenme-de, jemleýji ho
şamaý sözler hem ýokdur.
Memorandum şahsy duşuşyk wagtynda gowşurylýan ýa-da çapar
bilen ugradylýan özbaşdak resminama-da bolup biler, ol şeýle hem
şahsy ýa-da werbal nota goşmaça hem bolup biler. Memorandum nota
goşmaça bolýan ýagdaýynda, onda notada onuň esasyny beýan etmek
hökmany däldir, memorandumyň näme hakyndalygy barada gysgaça
aýtmak ýeterlikdir.
Memorandum özbaşdak resminama hökmünde gowşurylýan
bolsa, onda ol adatça nota blankynda ýazuw maşinkasynda ýazylýar
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(mysal üçin, daşary işler ministrliginiň nota blankynda). Eger-de ol
hatyň ýa-da notanyň ýany bilen iberilýän bolsa, onda ol nota ýa-da
ýönekeý berk kagyzda ýazylýar.
Ýadygärlik haty hem diplomatik resminamalara degişlidir.
Diplomatik resminamanyň bu görnüşiniň wezipesi barada onuň ady
hem aýdýar. Adatça, bu resminama söhbetdeşiň ünsüni aýdylan zat
lara, gozgalan meseläniň möhümligine çekmek üçin söhbetdeşlik
wagtynda gowşurylýar. Başga sözler bilen aýdylanda, bir tarapdan ýa
dygärlik hatyň maksady şahsy söhbetdeşlik wagtynda aýdylan zatlara
aýratyn möhümlik bermekdir, beýleki tarapdan bolsa goýlan mesele
barada söhbetdeşe ýazmaça ýatlatmakdyr, şeýle hem söhbetdeşlik
wagtynda aýdylan zatlara mümkin bolaýjak ýalňyş düşünilmegini we
ýoýulmagyny duýdurmakdyr. «Ýadygärlik hatlar» adaty kagyzda we
eýesiz görnüşde ýazylýar, onda ýüzlenme ýa-da hoşamaý sözler bol
maýar, şeýle hem oňa salgy, belgi, möhür hem goýulmaýar, gol hem
çekilmeýär. «Ýadygärlik hatda» «habar berilýär», «üns berilmegi
soralýar» «isleg bildirilýär» diýen ýaly eýesiz aňlatmalardan peýdala
nylýar, «Ministrlik habar berýär», «Ilçihana soraýar» ýaly jümleler
ulanylmaýar.
Notalar ýaly, ýadygärlik haty hem problema goýýan meselelere
degip biler. Ýöne bu gaty seýrek bolýar. Köp halatlarda, ol günde
lik, amaly meseleler boýunça taýýarlanylýar. Kähalatlarda ýadygär
lik haty şahsy ýa-da werbal notanyň we hat-da ugradýanyň wizit
kartoçkasynyň ýany bilen hem çapardan iberilip bilner.
Diplomatik resminamanyň şahsy hat ýaly görnüşi hem bardyr.
Özüniň ýerine ýetirilişi boýunça ol şahsy notany ýada salýar, ýöne
şahsy notadan tapawutlylykda, ol ugradýan adamyň şahsy blankynda
ýa-da berk kagyzda ýazylýar. Şahsy hat özünde örän wajyp meseleleri
jemläp biler, şol bir wagtyň özünde hem onda sebäpler mynasybetli
gutlaglar, gynanç bildirme we ş.m. aňladylyp bilner.
Diplomatik wekilhanalaryň iş tejribesinde bu resminama has giň
ýaýrandyr. Şahsy hat diplomatik wekilhananyň ýolbaşçysy tarapyn
dan bolýan ýurdunyň resmi adamlaryna we onuň kärdeşlerine iberi
lip bilner. Diplomatik resminamanyň bu görnüşi işewür toparlaryň,
jemgyýetçiligiň wekilleri, medeniýet işgärleri we ş.m. babatda hem
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ulanylýar. Bularyň ählisi şahsy hata nähili hem bolsa hökmany bol
madyk ähmiýet berýär. Galyberse-de, şahsy haty el bilen ýazmak
maslahat berilýär. Hut şonuň üçin bolsa gerek, käbir çap edilen işlerde
şahsy hatlar ýarym-resmi häsiýetli hususy hatlar atlandyrylýar.
Şahsy hatyň blankynyň başynda oňa gol çekýän adamyň wezi
pesiniň görkezilýändigi sebäpli, notanyň soňunda onuň familiýasy we
wezipesi ýazylmaýar. Jemleýji hoşamaý sözler hem ýönekeýleşdirilip,
«Çuňňur hormatlamak bilen», «Iň gowy arzuwlar bilen» ýaly jüm
leler getirilip bilner.
Ýüzlenme hem dürli bolup biler, mysal üçin: «Gadyrly Ilçi»,
«Gadyrly dost» ýa-da «Gadyrly (mundan soň şahsy at gelýär)». Şeýle
şahsy hatda salgy diňe bukjada ýazylýar. Ýöne bu aýratynlyklara
seretmezden, şahsy nota bilen şahsy hatyň arasyndaky tapawut
örän ujypsyzdyr. Bu bolsa olara diplomatik hat alyşmagyň iki sany
özbaşdak görnüşi hökmünde seretmäge mümkinçilik bermeýär.
Diplomatik resminamanyň indiki görnüşi şahsy hat ýa-da şahsy
ýüzlenmedir. Diplomatik resminamanyň täze görnüşi hökmünde
şahsy hatyň bu görnüşi sowet diplomatik gullugynda Ikinji jahan urşy
döwründen başlap berk ornaşdy (rusça resminamanyň bu görnüşi
«liçnoýe poslaniýe» diýlip atlandyrylýar). Şol agyr harby ýyllar front
lardaky ýagdaý we soýuzdaşlyk gatnaşyklaryň şertleri faşizme garşy
bileleşige girýän döwletleriň liderleri bolan I.W. Stalinden, F.D. Ruz
weltden we U. Çerçilden biri-biri bilen ýakyn işçi aragatnaşyklary
ýola goýmagy talap etdi. Bu bolsa öz gezeginde habar alyş-çalyş et
mek, faşistik Germaniýanyň we onuň soýuzdaşlarynyň garşysyna he
reketleri utgaşdyrmak üçin zerur boldy. Üç lider urşuň ähli meseleleri,
şeýle hem uruşdan soňky gurluşyň meseleleri boýunça wagtly-wag
tynda şahsy hat alyşdylar. Şol ýyllarda dörän tejribe soňra hemişelik
häsiýete eýe boldy we halkara gatnaşyklarynyň we häzirki zaman
diplomatiýasynyň durmuşynda pugta ornaşdy.
Şu günki günlerde hem döwlet we hökümet ýolbaşçylary, daşary
işler ministrleri özleriniň arasynda has möhüm halkara we sebitleýin
meseleler, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklar boýunça wagtal-wag
tal şahsy hat alyşýarlar. Şahsy hatlarda halkara parahatçylygyny gora
mak we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça galdyrylýan meseleler
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resminamanyň bu görnüşini häzirki zaman diplomatik tejribesinde
aýratyn orna çykardy. Adatça, biziň şu günki günlerimizde şahsy hat
başga bir ýurda baran ýokary wezipeli wekil tarapyndan gowşurylýar.
Üstesine-de, şol adama döwlet baştutanynyň ýörite wekiliniň statusy
berlip bilner. Eger-de meseläniň gyssagly häsiýeti bar bolsa, onda
şahsy hat şol ýurtda akkreditlenen ilçiniň üsti bilen gowşurylyp bil
ner. Çaltlaşdyrmak üçin şahsy hatyň teksti ilçihana telegramma bilen
ýollanyp bilner: ol şol ýerde ýerli dile terjime edilýär we ilçi tara
pyndan haty almaly adama gowşurylýar, ýa-da ilçiniň bile iberilýän
haty bilen ugradylýar. Diplomatik poçtanyň üsti bilen şahsy hatyň
asyl nusgasynyň gelip gowuşmagy bilen, ol ilçiniň bile iberilýän haty
bilen haty almaly edaranyň kanselýariýasyna ugradylýar.
Iş ýüzünde döwlet ýa-da hökümet ýolbaşçysynyň şahsy haty
diplomatik hat alyşmagyň dolybahaly resminamasyna öwrüldi.
Özüniň esasy boýunça şu resminamany şahsy notanyň derejesinde
goýmak bolar. Ýöne şahsy haty ugradýanyň we ony kabul edýäniň
ýokary derejesi ondaky ýazylan zatlara aýratyn ähmiýet berýär. Bu
bolsa şahsy haty diplomatik hat alşygynyň özbaşdak görnüşi hök
münde bölmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde soňky ýyllarda dünýäde ýokary dere
jede geçirilýän dürli halkara forumlaryň sany has-da artdy. Bu bolsa
döwletleriň liderlerine wagtly-wagtynda duşuşmaga mümkinçilik
berdi we netijede olar şahsy hatlary ýollamaklyga barha seýrek ýüzle
nip başladylar. Haýsy hem bolsa bir möhüm meseläni maslahatlaş
mak zerurlygy ýüze çykan halatynda bolsa, dünýä liderleri ýygyýygydan aragatnaşygyň häzirki zaman serişdelerine, hususan-da,
telefon we telewizion gepleşiklere ýüzlenmegi gowy görýärler. Umu
man, «gyzgyn ýollar» atlandyrylýan göni aragatnaşyk uly döwletleriň
liderleriniň arasynda baryp «sowuk uruş» döwründe ýola goýlupdy.
Sebäbi şol döwürde halkara parahatçylyga howp salýan agyr ýagdaý
lar dörände gyssagly göni aragatnaşyklaryň amala aşyrylmagynyň
möhümligine düşünilipdi. Ýöne häzir, habar tehnologiýalarynyň ös
megi bilen häzirki zaman tehnikasynyň we kommunikasiýasynyň
mümkinçilikleri we derejesi düýpli özgerdi. Indi Ýer togalagynyň
islendik nokadynda bolup, islendik wagt habarlaşmak, gepleşikler
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geçirmek we pikir alyşmak üçin mümkinçilik bar. Mundan hem
başga, aragatnaşygyň kanallaryny goramak boýunça häzirki zaman
tehnologiýalary geçirilýän gepleşikleriň gizlinligini kepillendirýärler,
başgalara olaryň mazmunyny elýetersiz edýärler.
Kähalatlarda werbal nota bir däl-de, eýsem iki ýa-da birnäçe
salga, şeýle hem bolunýan ýurtdaky ähli diplomatik wekilhanalara
ýollanyp bilner. Şeýle nota sirkulýar nota atlandyrylýar. Munuň
mysaly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň sirkulýar no
tany ýurtda akkreditlenen ähli ilçihanalara, ýa-da ýurtlaryň belli
toparlarynyň diplomatik wekilhanalaryna ýollamagydyr. Şeýle nota
haýsy hem bolsa bir habary ähli döwletleriň ýa-da döwletleriň belli
toparynyň dykgatyna ýetirmek üçin niýetlenýär. Diplomatik wekil
hana hem sirkulýar notany bolýan ýurdundaky ähli diplomatik wekil
hanalara ýollap biler. Mysal üçin, eger Türkmenistanyň ilçisi bolýan
ýurdunyň çäginden çykýan halatynda, ol ähli ilçihanalara sirkulýar
nota ugradýar we onda ol özüniň belli wagtyň dowamynda ýurtda bol
majakdygyny we bolýan ýurdunda öz ýurdunyň işde ynanylany hök
münde kimi goýýandygyny habar berýär. Gulluk komandirowkadan
ýa-da zähmet rugsadyndan gaýdyp gelmegi bilen Ilçi şol salgylara
ýene-de sirkulýar nota ýollaýar we onda özüniň ýurda gaýdyp gelen
digi we öz borçlaryna girişendigi barada habar berýär. Sirkulýar nota
ugradylan halatynda onuň çep tarapyndaky aşaky burçunda salgy
hökmünde, mysal üçin: «Ähli diplomatik wekilhanalara» atly ýazgy
görkezilýär. Galan alamatlar boýunça sirkulýar nota werbal nota ýaly
taýýarlanylýar.
Ilçi tarapyndan gol çekilýän şahsy nota hem, eger-de ol iki we
ondan köp diplomatik wekilhanalaryň baştutanlaryna ugradylýan
halatynda, sirkulýar nota bolup biler.
Diplomatik resminama bolan hökümet beýannamasyna sowet
diplomatiýasy öz wagtynda Sowet Soýuzynyň garaýyşlaryny düşün
dirmek maksady bilen halkara parahatçylygynyň, ýaragsyzlanmagyň
we howpsuzlygy üpjün etmegiň ol ýa-da başga meseleleri boýunça
ýygy-ýygydan ýüzlenipdi. Şol beýannamalaryň ilkinji nobatda Gün
batar ýurtlaryň resmi toparlarynyň üstünden geçip olarda gerek bolan
seslenme döretmek maksady bilen gönüden-göni dünýä jemgyýetçi
lik pikirine niýetlenendigini belläp geçmek gerek. Şonuň üçin hem
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halkara bileleşiginiň bu guraly diplomatiýada ulanmak boýunça
häzirlikçe haýsy hem bolsa bir durnukly ölçegi işläp düzmändigi
düşnüklidir. Her niçikde bolsa, hökümetiň beýannamalary hemişe
döwletleriň we halklaryň düýpli bähbitleri bilen bagly has möhüm
meselelere bagyşlanýar. Başga sözler bilen aýdylanda, onda bu ýerde
gürrüň ýurduň hökümetiniň ol ýa-da başga wajyp meselä özüniň
çemeleşmeleri barada ýurduň içinde-de, ýurduň daşynda-da müm
kingadar köp adamlara belli bolmagyny isleýändigi barada barýar.
Beýannama adatça dilden edilýär, soňra bolsa onuň teksti berilýär.
Köp halatlarda beýannamalar çap edilýärler we nota bilen ilçihana
(ýa-da ilçihana tarapyndan) ugradylýar.
Hökümetiň, prezidentiň, daşary işler ministriniň gutlag, ol ýada başga gaýgyly habar bilen baglylykda gynanç, ýokary wezipeli
adamyň işe bellenilmegi bilen bagly telegrammasy (açyk) hem diplo
matik resminama bolup biler. Telegrammada ýagdaýa, ol ýa-da başga
adamyň işine baha berlip, ýa-da kömek we ýardam etmek boýunça
teklip hem edilip bilner.
Diplomatik resminamalaryň görnüşleri barada gürrüň edilen
de, wizit kartoçkasy barada hem ýatlanyp geçilmelidir. Karton
kagyzynyň bu uly bolmadyk bölejigi diplomatik tejribede möhüm rol
oýnaýar. Wizit kartoçkasy söhbetdeşe diňe bir öz adyňy we famili
ýaňy däl, eýsem salgyňy we gulluk telefon belgiňi habar bermek
bilen, özüňi oňa ýeterlik derejede tanyşdyrmaklyga hyzmat edýär
diýlip hasaplanylýar. Şeýle wizit kartoçkalaryna dürli hünärmenlerde,
mysal üçin, alymlarda, ýazyjylarda, žurnalistlerde, işewür toparlaryň
wekillerinde we ş.m. duş gelse bolýar. Köp halatlarda, şeýle kartoçka
iki dilde: ene we daşary ýurt dilinde çap edilýär. Şeýle ýagdaýda ol iki
tarapyndan hem doldurylýar. Wizit kartoçkasynyň eýesiniň işine görä
kartoçka reňkli kartondan hem taýýarlanyp bilner.
Diplomatyň wizit kartoçkasy diňe küti bolmadyk ak kartondan
taýýarlanylýar. Onda onuň eýesiniň ady we familiýasy, onuň wezipesi
(hökmany suratda baş harp bilen), bolýan şäheri çap edilýär. Şol bir
wagtyň özünde kartoçkanyň teksti diplomatyň bolýan ýurdunyň res
mi dilinde çap edilýär. Diplomatik işgär onda onuň wezipesi görkezil
medik başga kartoçkany hem edinip biler. Şeýle wizit kartoçkasy
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maşgalada dabaraly ýagdaýlar ýa-da belli wakalar mynasybetli ýa
dygärlik sowgady, gül dessesi bilen birlikde adatça aýala (haýsy hem
bolsa tanyş adamyň aýalyna) iberilýär.
Wizit kartoçkasy diňe bir adamy beýleki adama tanyşdyrmak
üçin hyzmat etmeýär. Ol başga-da ençeme gulluk wezipeleri ýerine
ýetirýär. Şeýle hem wizit kartoçkasynyň kömegi bilen gutlagy we ho
şallygy aňladyp bolar, täze işgäri tanyşdyryp we hoşlaşyp bolar. Käbir
ýagdaýlarda wizit kartoçkasy eýesiniň (haçanda ol şeýle wiziti edip
bilmese) jogap wizitini aňladyp biler. Kartoçkanyň şeýle roly ýerine
ýetirmegi üçin onuň aşaky çep burçunda gara galam bilen fransuz di
linde degişli sözleriň baş harplary: P. f. – islendik sebäp boýunça gut
laglar; P.r. – hoşallygy aňlatmak; P.f.N.A – Täze ýyl bilen gutlamak;
P.f..c.– tanyşlyk bilen kanagatlanmak; P.p. – gaýybana tanyşmak;
P.p.с.– gaýybana hoşlaşmak; P. с.– gynanç bildirmek ýazylýar. Harp
aňlatmalaryň deregine kartoçkanyň ýokarsynda ýa-da aşagynda galam
bilen ýazgy goýmak hem bolýar. Wizit kartoçkalara wizit kartoçkasy
bilen bir gije-gündiziň dowamynda jogap berilmelidir.
Halkara şertnamalaryň tekstleriniň taslamalaryny taýýarla
mak, olary ylalaşmak we olara gol çekmek diplomatik resminama
bilen işiň aýratyn çägi bolup durýar. Käbir halkara şertnamalar boýun
ça iş ençeme ýyla çekýär we ol örän dartgynly syýasy we diplomatik
tagallalary talap edýär.
Halkara şertnamalar syýasy, harby, ykdysady, ylmy-tehniki häsi
ýetde bolup bilerler; olar şeýle hem dürli meselelere bagyşlanyp bi
lerler. Şertnamalar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn bolýarlar. 1995nji ýylyň 15-nji iýunynda kabul edilen Türkmenistanyň halkara
şertnamalaryny baglaşmagyň, ýerine ýetirmegiň we denonsirlemegiň,
ýagny, ýatyrmagyň tertibi hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna
laýyklykda Türkmenistanyň baglaşýan halkara şertnamalary döwletara, hökümetara we edaraara şertnamalara bölünýärler.
Halkara şertnamanyň «şertnama», «ylalaşyk», «konwensiýa»,
«traktat», «pakt», «protokol», «akt», «statut», «hartiýa», «kommýu
nike», «memorandum» we başga dürli atlary bolup biler. Şunlukda,
ençeme ýagdaýlarda şertnamanyň adynyň aýratyn ýuridiki ähmiýeti
ýokdur. Olaryň atlaryna we toparlara bölünmeklerine seretmezden,
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ylalaşygyň gurluşyny şu bölekler, ýagny şertnamanyň ady, onuň giriş,
düşündiriş bölegi, esasy we jemleýji bölekleri, taraplaryň goly düzýär
ler. Şertnamanyň esasy bölegi maddalara we bölümlere bölünýär.
Döwletleriň wekilleriniň gollary iki taraplaýyn resminamada biri-biriniň garşysynda ýa-da biri beýlekiniň aşagynda ýerleşýär.
Şertnamanyň jemleýji bölüminde onuň güýje girmeginiň we
hereketini togtatmagynyň şertleri görkezilýär. Eger-de şertnama
iki we ondan köp dilde taýýarlanylýan bolsa, onda şol dillerdäki
tekstleriň hakykylygy we doly laýyklygy görkezilýär. Şeýle hem
şertnamanyň jemleýji bölüminde şertnamanyň hereketiniň möhleti,
güýje girmeginiň tertibi, ony uzaltmagyň we hereketini togtatmagyň
tertibi görkezilmelidir.
Şertnamany taýýarlamak, tejribäniň görkezişi ýaly, köp güýji we
wagty talap edýär. Bu işiň gaýybana, degişli ýurtlaryň ilçihanalarynyň
üsti bilen alnyp barylýan wagtlary hem seýrek bolmaýar. Ilçihanalar
bilelikdäki resminamanyň taýýarlanmagynyň gidişini utgaşdyrmaga
we oňa gözegçilik etmäge ýardam edýärler. Işiň tamamlanmagy
we taraplaryň gazanylan netijeler bilen doly kanagatlanmagy bilen,
şertnama gol çekmek bilen baglylykdaky dabarany nähili, nirede we
haçan guramak meselesi galýar.
Ençeme ýagdaýlarda, döwletleriň iň möhüm bähbitleri bilen
bagly bolan şertnamalar barada gürrüň edilende, olaryň güýjüne
girmegi üçin parlamentler tarapyndan olaryň ratifisirlenmegi, ýag
ny tassyklanmagy talap edilýär. Eger şertnama tarapyndan onuň
tassyklanmagy göz öňünde tutulan bolsa, onda şeýle hem, adatça, gol
çekilen şertnamanyň diňe ratifikasiýa hatlarynyň alşylanyndan soň öz
güýjüne girýändigi ýazylýar.
Döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki zaman tejribe
sinde ulanylýan diplomatik resminamalaryň esasy görnüşleri ýokarda
agzalanlardyr.
Soraglar:
1. Werbal notanyň tematikasy, aýratynlyklary nämeden ybarat?
2. Şahsy nota barada näme bilýärsiňiz?
3. Diplomatik resminamanyň täze görnüşi hökmünde şahsy hat haçan peýda
boldy?
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4. Ýadygärlik hatyň maksady nämeden ybarat?
5. BMG-niň resminamalarynyň halkara gatnaşyklarynda nähili ähmiýeti bar?
6. Halkara şertnamalar nähili häsiýetde bolup bilerler?

§3. Içerki diplomatik resminamalar
Habary tapmak, almak, barlamak – bu işiň ýarysydyr. Alnan
habary kelläňde aýlamak, işläp taýýarlamak we esasy zat hem, onuň
bilen ýolbaşçylygy habardar etmek üçin ony talabalaýyk kagyza
geçirmek has hem möhüm bolup durýar. Işiň şu görnüşine ähli dip
lomatik işgärler gatnaşýarlar we ol habar-seljeriş işi diýlip atlandy
rylýar. Daşary ýurt döwletlerinde ýurdumyzyň diplomatik wekil
hanalary tarapyndan taýýarlanylýan we TDIM-niň merkezi diwanyna
ýollanylýan resminamalar içerki diplomatik resminamalar toplumyna
degişlidir. Üstesine-de, bu resminamalaryň ählisiniň Türkmenistanyň
Daşary işler ministri tarapyndan kesgitlenilen häsiýeti, görnüşi, olary
taýýarlamaklygyň tertibi we hasaby, göwrümi we gurluşy bardyr.
Her bir diplomatik wekilhananyň taýýarlaýan iň möhüm we
göwrümli resminamasy, ol hem syýasy hasabatdyr. Syýasy hasabat
ýylyň esasy habar-seljeriş resminamasydyr we onda geçen kalendar
döwrüniň dowamynda diplomatik wekilhananyň bolýan ýurdunyň
ösüşiniň jemleri jemlenýär, diplomatik wekilhana tarapyndan edilen
işler barada habar berilýär. Mysal üçin, Türkmenistanyň BMG-niň
ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy 1992-1994-nji ýyllarda Türk
menistanyň DIM-iniň merkezi diwanyna ýylda iki syýasy hasabat
ýollady: olaryň birinjisi Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky He
mişelik wekilhanasynyň işi barada bolup, onuň göwrümi birýarym
aralykda maşinkada ýazylan tekstiň 18-20 sahypasyndan ybarat bol
dy; göwrümi 40-45 sahypadan ybarat bolan ikinji syýasy hasabat
türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýyllyk me
jlisine gatnaşmagyna bagyşlandy. 1995-2000-nji ýyllarda Türk
menistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçihanasynyň syýasy
hasabatynyň göwrümi 25-30 sahypadan ybarat boldy. Syýasy hasa
batlara goşmaça hökmünde hasabat tablisalary ýaly başga materiallar
hem goşulýardy, ýöne olar ýyllyk hasabatyň göwrümine girmeýärdi.
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Elbetde, döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň syýasy hasa
batlarynyň göwrümi birmeňzeş bolmaýar, üstesine-de, olarda şol res
minamanyň göwrümi käbir sebäplere görä, seýrek hem bolsa, üýt
geýär. Mysal üçin, 2005-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň dünýä
ýagdaýlaryna özleriniň esli derejede täsirini ýetirýän döwletlerdäki,
onuň goňşy ýurtlardaky ilçihanalarynda syýasy hasabatyň ýokary
göwrümi 40 sahypadan geçmedi. Bu ýurduň beýleki döwletlerdäki
ilçihanalarynyň syýasy hasabatlarynyň göwrümi 30 sahypa, baş
konsullyklarynyň, konsullyklaryň we halkara guramalaryň ýanyn
daky wekilhanalaryň şeýle hasabatlarynyň göwrümi 20 sahypa boldy.
2010-njy ýylda RF-de hereket eden görkezmelere laýyklykda, ýurduň
ilçihanasynyň syýasy hasabatynyň göwrümi 10-13 sahypadan geç
medi. Şeýle talabyň berjaý edilmegine Russiýanyň DIM-niň Baş sek
retariaty berk gözegçilik etdi. Şol bir wagtyň özünde hem bu edara
Russiýanyň DIM-niň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň işiniň
göwrüminiň artmagy bilen baglylykda bu meseläniň bellenilen çäk
mukdaryna özgertmeler girizmegiň üstünde işledi.
Dürli ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň köpüsiniň tejribesi
olaryň öz ýyllyk hasabatlaryny özleriniň daşary işler ministrlikleriniň
degişli bölümlerine hasabat ýylynyň yzyndan gelýän ýylyň 10-15nji fewralyna çenli ýollaýandyklaryny görkezýär. TDIM-iň arhiw
materiallary 1992-1995, 1995-2000-nji ýyllarda Türkmenistanyň
BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynyň, Türkmenistanyň
HHR-däki, Koreýa Respublikasyndaky ilçihanalary tarapyndan ýyl
lyk hasabatlaryň hasabat ýylynyň yzyndan gelýän ýylyň 20-nji ýan
waryna çenli ýollanandyklaryny görkezýär.
Syýasy hasabatda ilçihananyň bolýan ýurdunyň geçen ýyldaky
ösüşiniň, şol sanda ykdysady ösüşiniň jemleri, durmuş-ykdysady çäk
däki ýagdaýlar, içerisyýasy ýagdaýyň ösüşi, esasy syýasy güýçleriň
we partiýalaryň işjeňligi, halkara we daşarysyýasy işiň esasy ugur
lary, ikitaraplaýyn syýasy, ykdysady, ylmy-tehniki, gumanitar we
beýleki çäklerdäki gatnaşyklaryň ýagdaýy, hasabat döwründe diplo
matik wekilhananyň işiniň netijeleri we ş.m. meseleler seljerilmelidir.
Syýasy hasabatda şeýle hem bolunýan ýurduň başga käbir döwletler,
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şol sanda Türkmenistanyň goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklaryna gys
gaça, ýöne manyly baha berilse hem maksadalaýyk bolar.
Syýasy hasabata hasap berilýän ýylda ilçihana tarapyndan
Türkmenistanyň DIM-ine ýollanan we öz möhümligini saklaýan
teklipleriň sanawy, şeýle hem bolunýan ýurduň býujeti, iki taraplaýyn
söwdanyň ýagdaýy, ýurduň ýaragly güýçleri ýaly we başga şuňa
meňzeş hasabat maglumatlar hem goşulyp bilner. Iki ýurduň arasyn
daky haryt dolanyşygynyň ösüşine we ony giňeltmekligiň çärelerine
aýratyn ünsüň berilmegi zerurdyr.
Ýene-de bir gezek aýratyn nygtalmaly zat, ol hem syýasy hasa
batyň hökmany suratda seljeriş, mümkin boldugyça bolsa çaklaýyş
häsiýete eýe bolmalydygydyr. Syýasy hasabat ilçihananyň bolýan
ýurdy bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek üçin nähi
li anyk ädimleriň edilmelidigi baradaky netijeler we teklipler bilen
tamamlanýar. Resminamadaky netijeler we öňe sürülýän teklipler
örän gowy oýlanyşylan we esaslandyrylan bolmalydyr.
Syýasy hasabat – munuň özi köpçülikleýin resminamadyr. Şonuň üçin hem diplomatlaryň sany ýeterlik bolan ilçihanalarda ýyllyk
hasabaty taýýarlamaklyga diplomatik wekilhananyň uly diplomatlary,
ýa-da ähli operatiw-diplomatik işgärleri gatnaşýarlar. Hasabatda, şol
bir zadyň gaýtalanmazlygy, şeýle hem materiallaryň sepleşip gitmegi
üçin bolýan ýurdunyň içeri syýasatyny ýazýan diplomatlaryň topary
materiallary ykdysady topar bilen sazlaşdyryp öz bölüminiň üstünde
işleýär. Döwletiň daşary syýasaty baradaky bölümi taýýarlaýan dip
lomatlar bolsa öz materiallaryny ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada
ýazýan topar bilen baglanyşdyrýarlar. Syýasy hasabatyň üstünde iş
öňünden düzülen we ilçi tarapyndan makullanylan meýilnama esa
synda alnyp barylýar. Syýasy hasabata ilçi (diplomatik wekilhananyň
baştutany) gol çekýär.
Syýasy hasabat boýunça alnyp barylýan iş geçen ýylyň ähli wa
kalaryny seljermäge mümkinçilik berýär. Bu iş arkaly bolýan ýurduň
ösüşi öwrenilýär, esasy ugurlar we meseleler kesgitlenilýär we esa
san hem, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda nämeleriň
edilendigi we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň täze badalga almagy üçin
ýene-de nämeleriň amala aşyrylmalydygy aýdyňlaşdyrylýar.
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Syýasy hasabata Türkmenistanyň DIM-iniň degişli bölüm
leri tarapyndan öz wagtynda seslenmäniň taýýarlanylmagy (onda
ilçihananyň ýa-da wekilhananyň işine baha berilmegi, netijeleriň
we teklipleriň seljerilmegi, olary durmuşa geçirmek boýunça mi
nistrlik tarapyndan nähili çäreleriň amala aşyrylýandygy barada
habaryň bolmagy) we onuň ministrligiň ýolbaşçysynyň goly bilen
ilçihana ugradylmagy diplomatik wekilhananyň işiniň täsirliliginiň
ýokarlanmagyna uly ýardam edýär. Hususanda, TDIM-iň arhiw ma
teriallary 1995-2001-nji ýyllarda Türkmenistanyň Hytaý Halk Res
publikasyndaky ilçihanasy tarapyndan ministrligiň seslenmesiniň
mazmunynyň her ýyl ara alnyp maslahatlaşylandygyny we ministrlik
tarapyndan makullanylan teklipler boýunça geljekki hereketleriň
meýilnamasynyň kesgitlenilendigini görkezdi.
Türkmenistanyň Ilçihanasy tarapyndan taýýarlanylýan we öz
ähmiýeti boýunça indiki resminama, ol hem syýasy hatdyr. Her bir
syýasy hat Türkmenistanyň bähbitleriniň nukdaýnazaryndan ünsi
özüne çekýän we bolunýan ýurduň mundan beýläkki ösüşi we onuň
bilen konstruktiw gatnaşyklary ösdürmek üçin uly ähmiýeti bolan
syýasy taýdan möhüm tema bagyşlanmalydyr. Syýasy hat – munuň
özi hemişe çuňňur seljerilen resminamadyr, onda diňe bir bolup geçen
we bolup geçýän wakalaryň we ýagdaýlaryň esasy beýan edilmän,
olaryň sebäpleri seljerilmän, eýsem şol wakalaryň we ýagdaýlaryň
mundan buýana ösmeginiň mümkinligi barada pikirler ýöredilýär.
Üstesine-de, syýasy hatda gozgalýan mesele boýunça türkmen diplo
matiýasynyň öňünde ýüze çykan wezipe bilen baglylykda maslahatlar
we aýdyň teklipler berilmelidir. Mysal üçin, syýasy hat ministrleriň,
hökümet we döwlet baştutanlarynyň derejesinde saparlary alyşmak
baradaky teklibi girizmek üçin amatly resminamadyr. Syýasy hatda
iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň ugry boýunça ikitaraplaýyn
maslahatlaryň geçirilmegini ýa-da haýsy hem bolsa diplomatik
aksiýalaryň amala aşyrylmagyny teklip etmeklik ýerliklidir.
Syýasy hatyň temasy barada gürrüň edilende, her ýylyň sentýabr
aýynda BMG-niň BA-asynyň nobatdaky mejlisiniň açylýandygy we
şunuň bilen baglylykda, türkmen wekiliýetiniň açylýan şol mejlise
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gatnaşmagynyň öňüsyrasynda biziň ilçihanalarymyzyň ählisiniň
bolýan ýurtlarynyň esasy halkara meseleler boýunça nukdaýna
zarlaryna bagyşlap hökmany suratda syýasy hat ýazmaklary hem
maksadalaýyk bolup biler. Ilçihananyň bolýan ýurdunda prezident we
parlament saýlawlarynyň jemleri, daşary ykdysady ösüşiň täze baş
ugry, ýurduň içerki durmuşynyň dürli çäklerindäki çuňňur reformalar
ýaly temalar hem syýasy hatyň ýazylmagy üçin möhüm temalardyr.
Şol ýurduň dünýäniň esasy döwletleriniň geosyýasy meýilnamalaryn
daky roly we orny, onuň ol ýa-da başga uly halkara dawalara çekilme
gi ýaly temalara hem syýasy hatda ýer bolmalydyr.
Syýasy hatyň temasy kesgitlenilýän wagtynda bolunýan ýurt
daky anyk wakalardan we olaryň Türkmenistanyň bähbitleri nuk
daýnazaryndan möhümliginden ugur alynmalydyr. Umuman, syýasy
hata temanyň möhümligi, hatdaky habaryň öz wagtlylygy, her tarap
laýyn çuňňur seljerme, Türkmenistanyň bähbitlerine gönükdirilen
ilçihananyň teklipleri häsiýetli bolmalydyr. Teklipsiz syýasy hat adaty
maglumat hatyndan tapawutlanmaýar.
Syýasy hatyň göwrümi 4-6 sahypadan köp bolmaly däldir. Syýasy hat wezipeleri boýunça ilçiden soň gelýän az sanly uly dip
lomatlaryň gatnaşmagynda taýýarlanylýar. Eger hat ara alnyp mas
lahatlaşylýan bolsa, onda şol maslahata hem az sanly diplomatlar
gatnaşýarlar. Syýasy hata ilçi gol çekýär. Ministrlikde syýasy hata ýa
zylýan seslenmä ministriň orunbasary ýa-da müdirligiň başlygy gol
çekýär.
Özüniň häsiýeti boýunça syýasy hata ýakyn bolan resminama,
ol hem habarlar (maglumat) hatydyr. Habarlar haty hem Türk
menistanyň bähbitlerine galtaşýan Ilçihananyň bolýan ýurdunyň uly
içerki syýasy, daşary syýasy ýa-da ykdysady meseleleriniň birine
bagyşlanyp bilner. Ýokarda hem bellenip geçişilişi ýaly, syýasy hat
dan tapawutlylykda, habarlar hatynda anyk teklibi öňe sürmek hök
many däldir. Adatça, habarlar hatynyň taslamasynyň üstünde deglip
geçilýän mesele bilen meşgul bolýan diplomatik işgärleriniň topary
işleýär, hata bolsa ilçi gol çekýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda giň ýaý
ran indiki içerki edara resminama – ol hem habardyr, maglumatdyr
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(rusça resminamanyň bu görnüşine «sprawka») diýilýär. Ol hemişe
anyk, ýöne ýeterlik ähmiýeti bolan meselä bagyşlanýar. Belli döwrüň
dowamynda wekilhananyň bolýan ýurdunyň daşary söwdasynyň
jemleri, şol ýurduň goňşy döwletler ýa-da dünýäniň uly döwletleri bi
len gatnaşyklarynyň ýagdaýynyň meseleleri ýaly meseleler habaryň
temalary bolup bilerler. Ol ýa-da başga syýasy partiýanyň ýa-da tä
sirli jemgyýetçilik guramanyň işi, kärdeşler arkalaşygynyň hereketi
bilen bagly bolan we başga şuňa meňzeş temalar hem belli gyzyklan
ma döredip bilerler. Habar medeni we bilim çäkdäki hyzmatdaşlygyň
esasy ugurlaryna, ýerli kanun çykaryjylygyň özboluşlylygyna ýa-da
protokol tejribesiniň aýratynlyklaryna we ş.m. bagyşlanyp bilner.
Islendik ýagdaýda gürrüň aýratyn mesele ýa-da waka barada git
män, eýsem wagtyň belli bir döwründe onuň ösüşi beýan edilýän
has uly plandaky mesele barada gidýär. Habar meseläniň gysgaça
taryhyny özünde jemlese, meseläniň häzirki ýagdaýyny beýan etse
ýa-da seljerse, wakalaryň mümkingadar ösüşini çaklasa we türkmen
diplomatiýasynyň anyk ädimleri babatda maslahatlar berse has-da
gowy bolar. Adatça, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynda
habarlary ýazmaklyga öz meşgul bolýan meselelerine laýyklykda
ilçihananyň ähli işgärleri gatnaşýarlar. Daşary ýurtlaryň käbir uly
ilçihanalarynda hasabat ýylynyň her bir üç aýynda diplomatlara azyn
dan iki-üç habar ýazmaklyk, şeýle hem öz ýurtlary üçin gyzyklanma
bildirýän temalary tapmaklyk maslahat berilýär. Köplenç, habaryň
göwrümi üç-bäş sahypa bolýar, ýöne kähalatlarda ol ýa-da beýleki
temanyň möhümligi göz öňünde tutulyp, bu resminamanyň göwrümi
birnäçe sahypa köpeldilip hem bilinýär. Resminamanyň bu görnüşi
niň awtory bir diplomat bolýar, ol hem habara gol çekýär.
Ýokarda sereden resminamamyz bilen deňeşdirilende, biziň in
diki seredip geçjek habarymyz ondan hem ýönekeý içeri edara res
minamasydyr. Adatça, munuň özi iki-üç sahypa möçberindäki uly
bolmadyk resminamadyr. Şeýle habar anyk bir meselä, waka, hadysa
bagyşlanýar. Söwda-ykdysady wekiliýetiň sapary, daşary ýurt döwle
ti tarapyndan medeniýet günleriniň ýa-da kinofilmleriň festiwalynyň
geçirilmegi, bolýan ýurdunda daşary ýurtlularyň ýurda girmegi üçin
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täze düzgünleriň kabul edilmegi we ş.m. habaryň şu görnüşi üçin te
malar bolup biler. Habar adatça çaltlykda ýazylýar we onda mesele
çuňňur seljerilmeýär, wakalaryň ösüşine çaklama, teklipler berilmeýär.
Beýle habar möhüm wakany ýa-da delili hasaba almak, ol barada
TDIM-niň jogapkär işgärlerini tanyşdyrmak üçin niýetlenýär. Şol bir
wagtyň özünde şeýle habary taýýarlamaklygyň özi – meseleleriň giň
toplumy üçin material ýygnamaklygyň gowy görnüşidir.
Diplomatik gullugyň tejribesinde ulanylýan we möhüm seljeriş
häsiýeti bolan resminama – syýasy portretdir. Syýasy portretiň mak
sady wekilhananyň bolýan ýurdunyň iň ýokary wezipeli adamlaryna,
täsirli syýasy şahslaryna olaryň dünýägaraýyşlary, şol sanda syýasy
we filosofik garaýyşlary, olaryň ýurtdaky syýasy rollary, häkimlik
edýän ýokary gatlagyň beýleki wekilleri bilen özara gatnaşyklary
barada doly we çuňňur seljerme bermekdir.
Eger-de syýasy portreti düzülýän adamyň çap edilen ylmy iş
leri bar bolsa, onda olaryň, şeýle hem onuň çykyşlarynyň we be
ýannamalarynyň, ol barada metbugatdaky habarlaryň, onuň bilen
gürrüňiň ýazgylarynyň atlarynyň getirilmegi we olaryň mazmunynyň
beýan edilmegi, şeýle hem olara gysgaça bahanyň berilmegi möhüm
dir. Resminamada şeýle hem şol täsirli şahsyň anketa maglumatlary,
terjimehaly berilmelidir, güýçli we gowşak taraplary, ähmiýeti bolan
garyndaşlyk aragatnaşyklary görkezilmelidir, onuň dini garaýyşlary,
maşgala ýagdaýy, hatda, eger olar bar bolsa, onda onuň ýaramaz en
dikleri, saglyk ýagdaýy, häsiýetiniň aýratynlyklary hem beýan edil
melidir.
Syýasy portretiň soňunda şol adamyň gyzyklanmalary barada
aýdylmalydyr. Resminama diňe barlanan delilleriň esasynda we gys
ga, janly dil bilen ýazylmalydyr.
Syýasy portrete bolan aýratyn zerurlyk haçanda şol syýasy işgä
riň Türkmenistana gelmegi ýa-da türkmen wekiliýetiniň şol işgäriň
ýurduna saparynyň meýilleşdirilmegi we şunlukda, wekiliýetiň baş
tutanynyň onuň bilen duşuşmagy bilen baglylykda ýüze çykýar.
Şonuň üçin hem şol syýasy işgäriň Türkmenistana we biziň ýurdumyz
bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan buýana hem ösdürilmegine
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bolan garaýşyny seljermek syýasy portretiň hökmany bölegi bolmaly
dyr. Eger-de syýasy portret berilýän adam öň Türkmenistanda bolan
bolsa, onda onuň saparynyň wagty we onuň netijeleri hem gysgaça
beýan edilmelidir.
Eger syýasy portret ilçihananyň bolýan ýurdunyň diňe iň ýokary
we has täsirli işgärlerine düzülýän bolsa, onda häsiýetnama has köp
sanly adamlara ýöredilýär. Onda ol ýa-da başga döwlet işgäri barada
esasy anketa we durmuş ýoly boýunça maglumatlar: doglan wagty we
ýeri, ene-atasy, bilimi, gullukda öňe gidişi, maşgala ýagdaýy, häsiýe
ti, garyndaşlyk aragatnaşyklary, täsirli adamlaryň haýsysyna ýakyn
lygy we ş.m. şöhlelendirilýär. Her bir ýurtda ýokary derejeli syýasy
işgärleriň yzygiderli çalşygy bolup geçýär we bu ýagdaý diplomatik
işgärlerden hemişe häsiýetnamalar bilen işlemekligi, olary yzygiderli
täzeläp durmaklygy, syýasy giňişlige çykýan täze adamlara häsiýet
nama taýýarlamaklygy talap edýär. Bu iş diňe bir zerur bolan halatyn
da kimiň kimdigine çaltlykda göz ýetirmäge däl, eýsem onuň üsti bilen
gelejegi bolan, gulluk basgançagy boýunça çalt ýokary çykýan işgäri
öňünden görmäge we ol entek ýokary derejäni eýelemänkä onuň bilen
gowy işçi aragatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýär.
Içerki edara resminamalaryň has ýönekeýlerinden biri metbu
gata syndyr. Metbugata syn özboluşly resminamadyr we olary adatça
aýratyn hem bolýan ýurdunyň ýerli dillerini bilýän ýaş diplomatik
işgärler taýýarlaýarlar. Olara hususan-da, ýerli metbugaty okap öwren
mek we ondan ilçihananyň ýurdunyň bähbitleri nukdaýnazardan ähli
has ähmiýetli materiallary saýlap almak tabşyrylýar. Şol materiallar
bolunýan ýurduň içerki we daşary syýasatyna, onuň ykdysady ýag
daýyna, anyk syýasy wakalara we ş.m. degişli bolup biler. Elbetde,
bolunýan ýurduň gazet-žurnallarynda Türkmenistandaky wakalary
şöhlelendirip çap edilýän makalalar türkmen diplomatlary üçin has-da uly gyzyklanma döredýärler. Şol makalalarda Türkmenistanyň
Prezidentiniň çykyşlary beýan edilýär we olara baha berilýär, biziň
ýurdumyzyň daşary syýasatyna ýa-da belli bir diplomatik aksiýasyna
düşündiriş berilýär. Bu iş Türkmenistanda bolup geçýän wakalary
şöhlelendirmekde esasy ugurlary yzarlamaga mümkinçilik berýär.
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Metbugata syn boýunça iş kärine ýaňy başlan diplomatlar üçin
gowy mekdep bolup durýar, sebäbi bu olara taýýarlanylýan mate
riallaryň habar nukdaýnazardan möhümligine baha bermegi öwren
mäge we olaryň mazmunyny gysgaça kesgitlemäge mümkinçilik
berýär. Galyberse-de, öz kärine ýaňy başlan diplomatlar üçin bu iş
diplomatik resminamalary taýýarlamakda we bolýan ýurduny öw
renmekde hem örän peýdaly tejribe bolup durýar. Biziň şu günki
günlerimizde diplomatlar habarlaryň ägirt uly akymy bilen ýüz
be-ýüz bolýarlar. Metbugata synlar bolsa uly diplomatlara wagty
tygşytlamaga we diňe Aşgabada maglumat bermek üçin habar taýýar
lamak nukdaýnazaryndan gyzyklanma bildirýän materiallary okama
ga ýardam edýärler.
Tele-radiogepleşikler, esasan hem olarda belli syýasy işgärler
we düşündiriş berijiler çykyş edýän gepleşikler syn taýýarlamak
üçin örän möhümdir. Olar metbugata synlar bilen bilelikde, ýa-da
özbaşdaklykda taýýarlanyp bilerler. Olaryň gymmatlylygy şulardan
ybaratdyr: birinjiden, olar özlerinde iň soňky täze we gowy hilli
habarlary saklaýarlar; ikinjiden, olar goşmaça çykdajy talap etmeýär
ler. Şeýle gepleşikleri birnäçe gezek diňlemek üçin, şol gepleşikleri
diktofona ýazmak maksada laýykdyr.
Bu özboluşly resminamanyň ýene-de bir aýratynlygy, ol hem
metbugata syn taýýarlaýan wagtynda diplomatyň beýan edýän waka
laryna öz bahasyny bermeýänligidir, sebäbi onuň wezipesi taýýarla
nylýan metbugat materiallarynyň esasy ýagdaýlaryny takyk beýan
etmekden ybarat bolup durýar.
Adatça, syn taýýarlamak üçin ýurduň esasy, has abraýly gazetle
rinden 2-3-si saýlanyp alynýar. Synlar gaty çaltlykda taýýarlanyl
malydyr: şol bir belli günüň metbugatyna syn eýýäm sagat 11-den
(günüň birinji ýarymynda) gijä goýulman taýýarlanylmalydyr.
Daşary işler edaralarynyň ulgamyndaky içerki resminamalaryň
ýene-de bir görnüşi, ol hem şifrlenen telegrammadyr. Diplomatik
hat alşygynda köp wagtlardan bäri ýörite şifrler – ýagny gizlin zat üçin
şertli belgiler we kodlar (şertli belgiler ulgamy) ulanylypdyr we olar
diplomatik habarlaryň del ellere düşen ýagdaýynda olaryň okalmak
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mümkinçiligini aradan aýrypdyr. Tehnikanyň ösmegi bilen şifrlenen
maglumatlary gowşurmak üçin çaparlaryň ýerine telegrafdan we
radioaragatnaşykdan peýdalanyp başlanypdyr. Şu günki gün diploma
tik wekilhanalaryň we daşary işler ministrliginiň arasynda alşylýan
has möhüm we gyssagly maglumatlar şifrlenen telegrammalaryň
kömegi bilen iberilýär. Şifrlenen telegramma – munuň özi göwrümi
elýazma tekstiniň üç sahypasyndan köp bolmadyk gysga resminama
dyr we ol soňra sanlaryň kolonkasy görnüşinde şifrlenýär we salga
ugradylýar.
Şifrlenen telegrammalary ugratmagyň ençeme usuly bardyr.
Däp bolan usul, ol hem olary teleks, radioperedatçik (ýagny, elektro
magnit tolkunlarynyň kömegi bilen radio gepleşigini berýän apparat)
boýunça ýollamakdyr. Häzirki döwürde aragatnaşyklaryň häzirki za
man kompýuter we hemra kanallary ulanylýar. Şifrlenen telegram
ma ugradylan ýerine baransoň, ony açýarlar we ýolbaşça berýärler.
Ýolbaşçy bolsa gelip gowşan resminama bilen bagly bolan wezipeleri
kesgitleýär.
Şifr bilen hat alyşmak – munuň özi onuň abatlygyny kepillen
dirýän gizlin habary ýollamagyň has ygtybarly we çalt usulydyr. Ol
iň bir gysga möhletlerde möhüm habary ýurduň baştutanynyň, daşary
işler ministriniň we beýleki degişli edaralaryň ýolbaşçylarynyň dyk
gatyna ýetirmäge, şeýle hem Ilçihana zerur bolan görkezmeleri ber
meklige mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde hem şifr bilen
hat alyşmaklygyň aragatnaşygyň arzan durmaýan görnüşidigini hem
belläp geçmek gerek we şonuň üçin ondan diňe hakykatdan hem oňa
zerurlyk bolan we gyssagly ýagdaýlarda peýdalanylýar.
Şifrlenen telegrammalaryň temasy aýratyn mesele bolup durýar.
Olaryň temalary üns bilen saýlanyp alynýar we telegrammalar
möhüm çeşmelere esaslanyp has wajyp meseleler boýunça ýazylýar.
Üstesine-de, telegramma ol ýa-da başga mesele boýunça ilçihananyň
nukdaýnazaryny aňlatmalydyr. Şeýle hem bu telegramma gysgalygy
talap edýär, onda artyk söz bolmaly däldir, onuň teksti bolsa doly
düşnükli bolmalydyr. Şifr bilen gizlin, şeýle hem gizlin däl habarlar
iberilip bilner.
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Şifrlenen telegramma boýunça iş – munuň özi diplomatik işiň
düýbünden aýratyn görnüşidir. Bu işe diňe seljeriş başarnyklary bolan
we öz pikirlerini aýdyň, sowatly beýan edip bilýän ilçiden başga uly
diplomatlar çekilýärler. Telegrammanyň awtorlary wakalara dogry,
hakyky baha bermelidirler, sebäbi bu ýerde ýurduň bähbitleri ýatan
dyr. Şifrlenen telegramma diňe ilçi, onuň bolýan ýurdunda wagtlaýyn
ýok wagty bolsa, onuň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän diplo
mat gol çekýär.
Ýokarda seredip geçen resminamalarymyzdan başga-da, içerki
resminamalara wakalaryň ýazgysy, söhbediň ýazgysy, bolup geçen
söhbetler barada hasabat ýaly resminamalar hem degişlidir. Mun
dan hem başga, daşary ýurtlaryň, şol sanda Türkmenistanyň diplo
matik wekilhanalary öz ýurtlarynyň merkezlerine başga-da ençeme
gulluk resminamalary taýýarlaýarlar we ýollaýarlar. Olar diplomatik
işgärler bilen bolan işe, konsullyk işine, diplomatik wekilhanalaryň
howpsuzlygynyň goralmagy meselelerine, maliýe-hojalyk resmina
malaryna we ş.m. degişlidir.
Içeri edara resminamalary diňe bir Türkmenistanyň daşary ýurt
lardaky diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary taýýar
lamaýarlar. Şeýle resminamalary Türkmenistanyň DIM-iniň merkezi
diwanynda işleýän diplomatlar hem taýýarlaýarlar. Bir tarapdan,
olar ilçihanalardan we konsullyklardan gelip gowuşýan habarlary
seljerýärler, toparlara bölýärler we olary gepleşiklerde, ministrligiň
ýolbaşçylygyna material taýýarlamakda, daşary syýasatyň iň möhüm
konseptual resminamalaryny düzmekde ulanýarlar. Beýleki tarap
dan, özleriniň ilçihanalardaky, konsullyk edaralaryndaky işdeşleri
ýaly, olar hem Aşgabatda daşary ýurt wekilleri bilen duşuşyklaryň,
söhbetleriň ýazgysyny ýöredýärler, umuman, dürli möhüm içerki
diplomatik resminamalary taýýarlaýarlar.
Soraglar:
1. Içerki diplomatik resminamalar haýsylar?
2. Habar-seljeriş iş diýip nämä düşünýärsiňiz?
3. Ilçihananyň esasy habar-seljeriş resminamasy haýsy?
4. Ilçihananyň syýasy hasabatyny taýýarlamaklyga kimler gatnaşýar?
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5. Syýasy hasabata syny kim ýazýar we onuň diplomatik işiň täsirliligini ýo
karlandyrmakda nähili ähmiýeti bar?
6. Syýasy hatyň ähmiýeti nämeden ybarat?
7. Syýasy portreti, häsiýetnamany taýýarlamagyň maksady näme?

XII bap
KÖPTARAPLAÝYN DIPLOMATIÝA
Eýsem köptaraplaýyn diplomatiýa näme? Däp bolan ikitarap
laýyn diplomatiýadan tapawutlylykda köptaraplaýyn diplomatiýa –
munuň özi halkara hökümetara guramalaryň we maslahatlaryň işidir,
gepleşikler we ş.m. geçirmeklik bilen bagly birnäçe döwletleriň
wekilleriniň gatnaşmagyndaky diplomatik işdir. Häzirki zaman diplo
matiýasy köp halatlarda köptaraplaýyn ýa-da maslahat diplomatiýasy
diýlip atlandyrylýar. Ýöne halkara döwletara ýa-da hökümetara mas
lahatlar (HHAM) herniçik-de bolsa köptaraplaýyn diplomatiýanyň bir
görnüşidirler, ýa-da köptaraplaýyn diplomatiýanyň serişdelerinden
biri bolup durýarlar. HHAM-ler ol ýa-da başga halkara meseläni ara
alyp maslahatlaşmak we çözmek üçin döredilýän özbaşdak döwletleriň
wagtlaýyn köpçülikleýin edarasydyr. Şunlukda, köptaraplaýyn diplo
matiýa maslahat diplomatiýasy babatda has giň düşünjedir.
Şol bir wagtyň özünde köptaraplaýyn diplomatiýa halkara gatna
şyklarynda täze bir hadysa däldir. Birnäçe ýurtlaryň arasyndaky döre
ýän aýry-aýry meseleleri, ýa-da bolmasa meseleleriň toplumyny
çözmegiň has täsirli serişdeleriniň biri hökmünde köptaraplaýyn dip
lomatiýa köp wagtlardan bäri bellidir.
Halkara gatnaşyklarynyň ösüşiniň häzirki döwrüniň möhüm
aýratynlyklaryndan biri, ol hem köptaraplaýyn diplomatiýa işiniň
depgininiň güýçlenmegidir. Bu bolsa öz gezeginde birtopar obýek
tiw sebäpler bilen şertlendirilendir. Şol sebäpler diňe bir köpta
raplaýyn diplomatiýa hadysasyna düşündiriş bermän, eýsem olar
biziň günlerimizdäki köptaraplaýyn diplomatiýanyň aýratynlyklary
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na düşünmäge, onuň işjeňliginiň çägini kesgitlemäge, ony amala
aşyrmagyň mehanizminden, usullaryndan we serişdelerinden baş
çykarmaga, onuň uzak bolmadyk geçmişine baha bermäge, ýakyn
geljegine göz aýlamaga we ahyry, halkara gatnaşyklarynyň köptarap
laýyn diplomatiýa çäginde işleýän adamlara bildirilýän talaplaryň
häsiýetini ýüze çykarmaga kömek edýärler.

§1. Köptaraplaýyn diplomatiýada bolup
geçýän oňyn özgerişlikler
Ýokarda biz köptaraplaýyn diplomatiýanyň halkara gatnaşyk
larynda täze bir hadysa däldigini belläp geçdik. Has takygy, köpta
raplaýyn diplomatiýa öz taryhyny gadym döwürlerden alyp gaýdýar.
Ýöne onuň durnukly guramaçylyk görnüşleri diňe XIX asyryň
başlarynda ýüze çykypdyr. XIX asyryň 30-40-njy ýyllary Günbatar
Ýewropanyň ýurtlarynda bazar gatnaşyklary barha uly üstünlikler
gazanyp başlapdyr. Mysal üçin, Angliýanyň ykdysadyýeti üçin, husu
san-da, ulagyň, demir ýoluň ösmegi ägirt uly ähmiýete eýe bolupdyr.
Germaniýanyň senagat taýdan ösüşi XIX asyryň 30-njy ýyllarynyň
ikinji ýarymyndan başlap has-da çaltlaşýar. Bu ýurtda ilkinji demir
ýol 1835-nji ýylda açylýar. Şunlukda, ykdysady, ylmy-tehniki ösüş
XIX asyryň ikinji ýarymynda dünýä bileleşiginiň ösüşinde täze döwür
bolan ilkinji halkara hökümetara köptaraplaýyn guramalaryň döräp
başlamagyna getirýär. Netijede, şol döwürde we soňra diplomatiýanyň
bu görnüşiniň çägi Halkara sanitar konwensiýasy (1864), Ýer ölçemek
boýunça Halkara birleşigi (1864), Halkara telegraf birleşigi (1865)
(1932-nji ýylda ol Halkara elektrik aragatnaşyklar bileleşigi atlan
dyryldy), Bütindünýä poçta birleşigi (1875), Ölçegleriň we Agramla
ryň Halkara býurosy (1875), Senagat eýeçiligini goramak boýunça
Halkara birleşigi (1886), Gümrük nyrhlaryny çap etmek boýunça
Halkara birleşigi (1890), Demir ýol ýük gatnawlarynyň Halkara
birleşigi (1890) ýaly hemişe hereket edýän ilkinji ýöriteleşdirilen
halkara hökümetara guramalaryň döremeginiň hasabyna giňelipdir.
1909-njy ýyla çenli şeýle guramalaryň sany eýýäm 37-ä ýetipdir.
Birinji jahan urşundan soň ýeňiji ýurtlar täze hökümetara birleşmeleri
17. Sargyt № 1175
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we ozaly bilen Milletler Ligasyny we Halkara zähmet guramasyny
döredýärler. Şol döwürde halkara meseleleri ara alyp maslahatlaşmak
maksady bilen geçirilen maslahatlaryň sany hem esli artypdyr.
Köptaraplaýyn diplomatiýanyň ähmiýeti Ikinji jahan urşundan
soňky döwürde global meseleleriň peýda bolup başlamagy, olaryň
çözülmegine hemme ýa-da takmynan ähli ýurtlaryň gyzyklanmagy,
şeýle hem olaryň çözgüdiniň bir-iki däl-de, eýsem ähli döwletlere di
ýen ýaly bagly bolmagy we şunlukda, BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen
edaralarynyň, sebitleýin guramalaryň döremegi bilen has-da artdy.
Umuman, Ikinji jahan urşundan soň köptaraplaýyn diplomatiýa işjeň
ösüşe eýe boldy.
Eýsem, global meseleler näme we olar haçan peýda boldular?
Global meseleler barada gürrüň edilende, onda Ikinji jahan urşundan
soň halkara gatnaşyklarynda özüni özaragaraşlylyk hökmünde
häsiýetlendiren ýagdaýlaryň öz hereketini dowam etdirendiklerini
belläp geçmek zerurdyr. Hut şol özaragaraşlylyk köp döwletleri bile
likdäki tagallalar bilen ençeme däp bolan, şeýle hem hil taýdan täze
diňe bir syýasy, harby, durmuş-ykdysady ýa-da ylmy-tehniki häsiýet
li meseleleri däl, eýsem aýry-aýry döwletlerde we Ýer şarynyň uly
sebitlerinde ýitileşen ekologiýa, mineral çig-mal, energetika, demo
grafiýa, azyk meselelerini çözmäge bolan isleglerinde ýakynlaşdyrdy.
Şol meseleler bolsa häzirki zamanyň global meseleleri atlandyrylyp
başlandy.
Häzirki zamanyň global meseleleri – munuň özi dünýä bile
leşiginiň ösüşiniň häzirki döwründe gapma-garşylyklaryň aýratyn
topary bolup durýar. Şol gapma-garşylyklar soňky ýyllarda gaty
ýitileşdi we olaryň mundan buýana ýitileşmegi örän howply ýag
daýlary döredip biler. Şeýle ýagdaýlaryň saklanmagy bolsa diňe
bir dünýä siwilizasiýasynyň ykbalyny däl, eýsem Ýer togalagynda
durmuşyň özüniň dowam etmegini howp astyna salýar.
Mysal üçin, XXI asyryň başlarynda aýry-aýry döwletleriň we
tutuş halkara bileleşiginiň iň möhüm bähbitleri bilen bagly bolan şol
global meseleleriň ulgamy azyndan şu aşakdakylary, ýagny parahat
çylygy gorap saklamaklygy, ähli zady öz içine alýan howpsuzlygyň
pugtalandyrylmagyny, ýaraglanyşygyň çäklendirilmegini we ýarag
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syzlanmagy; daşky gurşawyň goralmagyny we durnukly ösüşe
geçilmegini; rasional demografik syýasatyň işlenip düzülmegini we
durmuşa geçirilmegini; mineral çig-mal resurslaryň akylly-başly
peýdalanylmagyny; energetikanyň deňagramly infrastrukturasynyň
döredilmegini; dünýä ummanyny we kosmos giňişligini dünýä bile
leşiginiň bähbitleri üçin ylmy taýdan barlamaklygy we peýdalanmak
lygy; açlyga we kesellere garşy göreşmegi, neşeleriň ýaýramagynyň
öňüniň alynmagyny; yzagalaklygyň ýok edilmegini; halkara terrorçy
lyga garşy göreşi öz içine alýar. Hut şonuň üçin hem döwletleriň we
halkara institutlaryň daşary syýasy işlerinde we, umuman, XXI asyryň
halkara gatnaşyklarynda global meseleler ileri tutulýan meselelere
öwrüldi.
Şunlukda, halkara gatnaşyklaryň häzirki döwrüniň häsiýetli
alamatlaryndan biri, ol hem olara gatnaşyjylaryň sanynyň ep-esli
köpelmegi boldy. Ozaly bilen dünýäde iň wekilçilikli köptaraplaýyn
diplomatik forum bolan BMG-niň düzüminiň san taýdan ösmegi
munuň aýdyň mysalydyr. Mälim bolşy ýaly, 1945-nji ýylda BMGniň Düzgünnamasyna 51 döwlet gol çekipdi. BMG-niň hereket eden
ilkinji onýyllygynyň dowamynda onuň agzalygyna diňe 9 döwlet ka
bul edildi. 2011-nji ýylda bolsa dünýäde iň uly halkara hökümetara
guramanyň 193 döwlet agzasy boldy.
Soňky 60 ýyldan gowrak wagtyň içinde döwletara gatnaşyklara
gatnaşyjylaryň sany takmynan 4 essä golaý köpeldi. Munuň özi, oza
ly bilen, Ikinji jahan urşunda faşizmiň we militarizmiň güýçleriniň
derbi-dagyn edilmegi bilen ruhlanan halklaryň milli azat-ediji
lik hereketleriniň ýokary göterilmeginiň, dünýäde baknadarlyk
ulgamynyň ýok edilmegi netijesinde Aziýanyň, Afrikanyň we Latyn
Amerikasynyň onlarça halklarynyň öz döwlet garaşsyzlygyny
ele almaklarynyň gönüden-göni netijesi boldy. Öň halkara gatna
şyklaryndan çetde saklanan ýaş garaşsyz döwletleriň halklary aýratyn
hem XX asyryň 50-nji ýyllarynyň aýagyndan başlap dünýä işlerine,
diplomatik gatnaşyklara işjeň goşuldylar. Şol döwletler şeýle hem
özleriniň hususy köptaraplaýyn forumlaryny döretdiler, giň bütin
dünýä işini ýaýbaňlandyrdylar.
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Gündogar döwletleriň sebitleýin guramalary döretmekdäki roly
munuň aýdyň mysalydyr. Hususan-da, 1945-nji ýylda arap döw
letleriniň Ligasynyň, soňra bolsa beýleki sebitleýin guramalaryň
döredilmegi köptaraplaýyn diplomatiýanyň ösmegine uly ýardam
etdi. Galyberse-de, tertipli esasda döwlet ýolbaşçylarynyň sammitiniň
başlangyjyny hut arap ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň 1969-njy ýyldaky
maslahatynyň goýandygyny belläp geçmek gerek.
Halkara bileleşiginiň, umuman dünýäniň öňünde durýan mese
leleriň häsiýetinde, döwletara gatnaşyklara gatnaşyjylaryň sanynda
bolup geçýän özgerişlikler döwletara gatnaşyklaryň, şol sanda köp
taraplaýyn diplomatiýanyň mazmunyna, ugruna hem öz täsirini
ýetirýärler. Netijede, soňky ýyllarda köptaraplaýyn gatnaşyklaryň
işiniň çägi has-da giňeldi. Muny halkara diplomatik forumlaryň
sanynyň köpelmegi we olara gatnaşyjylaryň düzüminiň dürli
ligi hem tassyklaýar. Mysal üçin, soňky ýyllarda her ýylda halkara
gatnaşyklaryň dürli derejelerinde döwletara hyzmatdaşlygynyň örän
giň ýaýran görnüşi bolan maslahatlaryň 4000-den hem gowragy
geçirildi. Käbir bilermenleriň pikirine görä, XXI asyryň ortasyn
dan başlap, dünýäde her ýyl takmynan 50 müň halkara maslahatlary
geçiriler.
Ozaly bilen köptaraplaýyn diplomatik iş uniwersal häsiýetli
halkara hökümetara guramalaryň köp ugurly ulgamyny öz içine alýar
(BMG, onuň ýöriteleşdirilen edaralary we başgalar). Bu guramalar
häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldiler.
Syýasy, ykdysady, maliýe, medeni we beýleki ýörelgeler boýun
ça döwletleri birleşdirýän, öz häsiýeti boýunça dürli-dürli sebitleýin
we beýleki guramalaryň hem köptaraplaýyn diplomatik iş üçin giň
mümkinçilikleri bardyr.
Halkara guramalaryň penakärliginde, şeýle hem onsuz geçiril
ýän köptaraplaýyn diplomatik maslahatlaryň we duşuşyklaryň
düzümi has-da dürlüdir. Muňa mysal edip Helsinki prosesini,
ýaraglanyşygy çäklendirmek we ýaragsyzlanmak boýunça masla
hatlary, häzirki zaman diplomatiýasynyň häsiýetli sypaty bolup
durýan ýokary we iň ýokary derejede geçirilýän duşuşyklary we
başgalary görkezmek bolar.
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Şeýle halkara forumlarda diplomatik wekilçiliginiň derejesi we
düzümi hem örän dürli bolup biler. Ýokary we iň ýokary derejede
geçirilýän duşuşyklar we maslahatlar, mysal üçin, Ykdysady hyz
matdaşlyk guramasyna, Yslam hyzmatdaşlygy guramasyna we beýle
ki sebitleýin guramalara agza-döwletleriň ýolbaşçylarynyň, «uly
8-ligiň», «uly 20-ligiň» duşuşyklary, Goşulmazlyk hereketiniň agzadöwletleriniň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň maslahatlary has
möhüm we jogapkärli hasap edilýärler. Umuman, soňky ýyllarda ýo
kary derejedäki diplomatik duşuşyklaryň sany gaty köpeldi. Daşary
işler ministrleriniň we olaryň orunbasarlarynyň derejesinde geçirilýän
maslahatlar has hem ýygjamlaşdy.
Şeýle hem häzirki döwürde ýörite çäklerde (hususan-da, deňiz
hukugy, daşky gurşawy goramak, maliýe, balyk tutmak we başga
dürli meseleler boýunça) degişli ministrlikleriň we edaralaryň
ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda halkara resminamalary işläp taýýar
lamak we olary resmileşdirmek üçin geçirilýän köptaraply diplomatik
forumlar yzygiderli häsiýete eýe boldy.
Halkara köptaraplaýyn duşuşygyň tematikasy wekiliýetleriň pro
fessional düzümini we onda diplomatlar bilen beýleki ministrlikleriň
bilermenleriniň arasyndaky san taýdan gatnaşygy şertlendirýär. Biz
ýokarda halkara gatnaşyklaryň çägine milli ykdysadyýetiň, ylmyň we
tehnikanyň, saglygy goraýşyň, medeniýetiň we ş.m. pudaklarynyň
barha işjeň çekilýändigini belläp geçipdik. Netijede, daşary syýasatyň
we halkara gatnaşyklaryň çägi hakykatda diňe daşary syýasy
edaralaryň işi bolmagyny bes edýär. Bu ýagdaý bolsa, öz gezeginde,
beýleki ministrliklerde daşary aragatnaşyklaryň meseleleri boýun
ça hemişe hereket edýän bölümleriň döremegine getirýär. Birnäçe
hökümet edaralarynyň gatnaşmagy bilen bagly bolan meseleler
boýunça hereketleriň utgaşdyrylmagy we pozisiýalaryň işlenip düzül
megi bolsa täze edarara edaralaryň döredilmegini talap edýär.
Halkara guramalarynyň edaralarynyň mejlislerine we maslahat
laryna wekiliýetler hökmünde professional diplomatlar bilen bir hatar
da forumyň tematiki aýratynlygyna baglylykda degişli ministrlikleriň
hünärmenleriniň, bilermenleriniň we geňeşçileriň, milli kanun çy
261

karyjy edaralaryň (parlamentleriň) agzalarynyň, şeýle hem köpta
raplaýyn diplomatiýa çäginde seredilmäge we çözülmäge degişli
meseleler bilen meşgul bolýan döwlete degişli däl, ýa-da jemgyýetçi
lik guramalaryň wekilleriniň bellenilýän halatlary seýrek bolmaýar.
Öz meselesi boýunça halkara duşuşyk näçe ýöriteleşen bolsa, adatça,
onuň düzüminde degişli tehniki bilermenleriniň sany has hem köp,
diplomatik edaralaryň işgärleriniň sany bolsa az bolýar. Ýöne hatda
tehniki meseleler boýunça onda ekspertleriň sany agdyklyk edýän
wekiliýetleriň ýolbaşçysy edilip daşary işler ministrliginiň wekiliniň
bellenilýän halatlary seýrek bolmaýar. Şol bir wagtyň özünde häzir
ki wagtda ýöriteleşdirilen maslahatlara ugradylýan wekiliýetleriň
ýolbaşçylary hökmünde ýygy-ýygydan hökümetiň başlygynyň orun
basarlary, degişli ministrlikleriň ýolbaşçylary bellenilýär.
Diplomat-bilermen, ýa-da başgaça aýtsak, diplomat-ekspert
häzirki zaman köptaraplaýyn diplomatiýasynyň dolyhukukly
gatnaşyjysy boldy. Şu günki gün köptaraplaýyn diplomatiýanyň
özboluşly aýratynlyklary oňa bilermen-diplomatlaryň we diplomat-bilermenleriň barha işjeň gatnaşmaklaryny talap edýär. Şonuň üçin
hem ençeme ýurtlarda olaryň sanynyň professional diplomatlaryň
sanyndan köp bolýan halatlary seýrek bolmaýar.
Döwletleriň bu wezipeleri olaryň daşarysyýasy edaralarynyň
çäginde köptaraplaýyn diplomatiýa boýunça işi üpjün etmek üçin
bölümleriň döredilmegini talap etdi. Şunlukda, daşary ýurtlaryň daşary
işler ministrlikleriniň düzüminde halkara guramalar we maslahatlar,
halkara ykdysady we maliýe guramalar we ş.m. boýunça bölümler
ýa-da seksiýalar, ministrliklerinde we pudaklaýyn edaralarynda bolsa
halkara gatnaşyklaryň meseleleri bilen meşgullanýan bölümler esli
wagt mundan ozal döräp başlady.
Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistanda täze Galky
nyş we beýik özgertmeler eýýamynda ministrlikleriň we pudak
edaralaryň daşary syýasy işi uly ösüşe eýe boldy. «Ministrliklerde
we pudak edaralarynda halkara gatnaşyklary bilen meşgullanýan bö
lümleriň işini talaba laýyk ýola goýmaly we olaryň düzüminde häzir
ki zaman dünýäsiniň ösüşini we sebit gatnaşyklaryny, öňdebaryjy
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tejribesini öwrenýän seljeriş-çaklaýyş ulgamyny döretmeli», – diýip
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkme
nistanyň diplomatik korpusy bilen 2009-njy ýylyň 18-nji fewralynda
geçiren maslahatynda aýtdy. – Bu ugurda esasy wezipe her bir meselä
ni hemmetaraplaýyn we çuňňur öwrenmek esasynda Türkmenistanyň
degişli ýurtlar, sebitler, halkara guramalary we iri kompaniýalar bilen
hyzmatdaşlygyny ýola goýmak boýunça syýasy-ykdysady we maliýe
taýdan anyk hasaplanylan teklipleri taýýarlamakdan ybaratdyr».
Şunlukda, şu günki gün köptaraplaýyn diplomatiýanyň çäginde
işleýän diňe bir diplomata däl, eýsem ministrliklerde we pudak eda
ralarda halkara gatnaşyklar meselelerini alyp barýan işgärlere hem
örän ýokary talaplar bildirilýär. Hususan-da, diplomatlar barada aý
danymyzda, onda olar halkara gatnaşyklarynyň we halkara hukugynyň
umumy meselelerinden örän gowy baş çykarmalydyrlar, daşary ýurt
dillerini gowy bilmelidirler, gepleşikleri ýokary derejede alyp barma
ga ukyply bolmalydyrlar, şeýle hem anyk, köp halatlarda tehniki taý
dan çylşyrymly we ýörite meseleler boýunça hem professional taýdan
taýýarlykly bolmalydyrlar.
Soraglar:
1. Köptaraplaýyn diplomatiýa näme?
2. Halkara gatnaşyklarynda köptaraplaýyn diplomatiýa täze hadysamy?
3. Häzirki döwürde köptaraplaýyn diplomatiýa işiniň depgini näme sebäpden
güýçlenýär?
4. Ilkinji halkara hökümetara köptaraplaýyn guramalaryň döremegine näme
sebäp boldy?
5. Halkara gatnaşyklara gatnaşyjylaryň we köptaraplaýyn forumlaryň sanyn
da bolup geçýän özgerişlikler köptaraplaýyn diplomatiýanyň mazmunyna,
ugruna nähili täsir ýetirýärler?
6. Köptaraplaýyn diplomatiýa işi üçin sebitleýin guramalaryň nähili mümkin
çilikleri bar?
7. Daşary işler ministrlikleriniň düzüminde halkara guramalar, ministrliklerde
we pudak edaralarynda halkara gatnaşyklaryň meseleleri boýunça bölüm
leriň döredilmeginiň nähili zerurlygy boldy?
8. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň çäginde işleýän adamlara nähili talaplar
bildirilýär?
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§2. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň
ähmiýetiniň ýokarlanmagy
Halkara gatnaşyklarynyň ösmeginiň obýektiw şertleri diploma
tik gatnaşyklaryň giňelmegine hemişe itergi bermek bilen, köptarap
laýyn guramalaryň we maslahatlaryň rolunyň we ähmiýetiniň ýokar
lanmagyna ýardam edýär.
Eýsem, munuň özi ikitaraplaýyn diplomatiýanyň ähmiýetiniň
peselýändigini, ýa-da onuň umuman aradan aýrylýandygyny aňlad
ýarmyka? Elbetde, ýok. Tejribäniň görkezişi ýaly, ikitaraplaýyn
gatnaşyklar, ylalaşyklar halkara meselelerini çözmegiň ygtybarly esa
sy bolup durýarlar, şol bir wagtyň özünde hem olar köptaraplaýyn
ylalaşyklardaky ýaly, juda köp ylalaşmalary talap etmeýärler. Ikita
raplaýyn duşuşyklarda, gepleşiklerde hoşniýetlilik, özara ynam bolan
ýagdaýynda olaryň şowly tamamlanmagy üçin mümkinçilikler has-da
artýar.
Elbetde, şeýle ýagdaýy döretmek iki tarapyň hem aladasy bol
maly. Hyzmatdaşlara ýüzlenmekdäki edeplilik, hyzmatdaşlara şahsy
üns bermek, olaryň wekilçilik edýän ýurtlarynyň aýratynlyklaryny
düýpli bilmek, halklaryna bolsa hormatyň ýüze çykarylmagy – bu
laryň hemmesi wekiliýetleriň ünsünden düşmeýär we bu ýagdaý
gepleşiklerde özara kabul ederlikli ylalaşyklary bilelikde gözlemek
üçin zerur bolan şertleri döredýär. Galyberse-de, ikitaraplaýyn diplo
matiýa döwletleriň daşary syýasatynda diňe bir özüniň möhüm or
nuny we ähmiýetini saklap galman, eýsem ol barha köptaraplaýyn
ugurlar bilen baýlaşýar, işjeňleşýär. Bu ýerde gep döwletleriň ara
syndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, olaryň çäklerinde ara alnyp
maslahatlaşylýan meseleleriň häsiýetiniň, kabul edilýän kararlaryň
beýleki ýurtlaryň hem barha üns merkezine öwrülýändigi barada
barýar, sebäbi bu meseleler olaryň hem bähbitleri bilen galtaşýar.
Şunlukda, munuň özi döwletleriň öz ikitaraplaýyn diplomatik işinde
üçünji ýurtlaryň pozisiýalaryny hem hemişe göz öňünde tutmaly
dyklaryny aňladýar. Aslynda, ikitaraplaýyn diplomatiýanyň çäkle
rinde meseleler çözülýän wagtynda, köphalatlarda, göni ýa-da gytak
laýyn, göze görünse-görünmese hem, onda köptaraplaýyn meseleleriň
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gatnaşýandygyny, döwletleriň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn diplo
matik işiniň görnüşleriniň özara hereketiniň esli güýçlenýändigini
tejribe görkezýär.
Şu ýerde ýene-de bir zadyň aýratyn bellenip geçilmegi zerur
dyr: köp halatlarda köptaraplaýyn diplomatiýa ikitaraplaýyn diplo
matiýanyň dowamy, ýa-da onuň üstüniň ýetirilmegi – diýlip hasap
edilýär. Ýöne diplomatiýanyň bu iki görnüşine biri-birinden aýrylmaz
bir medalyň iki tarapy diýilse has dogry bolar. Köptaraplylyk ikita
raplylygy ýa-da gepleşikleriň beýleki görnüşlerini aradan aýyrmaýar.
Şeýle mysala ýüzleneliň. Hazar sebiti şu günki gün Ýewraziýa
giňişliginiň wajyp geosyýasy we geoykdysady merkezleriniň birine
öwrüldi. Şonuň üçin hem bu ýerde anyk halkara-hukuk kadalaryna,
deňhukuklylyga we ähli Hazarýaka döwletleriniň bähbitlerini hasaba
almaklyga esaslanýan köptaraplaýyn halkara hyzmatdaşlygy ýola
goýmagyň ähmiýeti örän uly bolup durýar. 2002-nji ýylyň aprelinde
Türkmenistanyň teklibi boýunça Aşgabatda Hazarýaka döwletleriň
baştutanlarynyň birinji sammiti hyzmatdaşlygyň düýpli meseleleriniň
çözülmegine güýçli itergi berdi.
Şol bir wagtyň özünde hem Hazarýaka döwletleri Hazar mese
leleri boýunça özleriniň özara gepleşiklerini diňe bir köptarap
laýyn däl, eýsem ikitaraplaýyn görnüşde hem alyp barýarlar. Bu
mysallar köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň biri-birini
baýlaşdyrýandyklaryny, biri-biriniň üstüni ýetirýändiklerini, şonuň
üçin olaryň sazlaşykly utgaşdyrylmagynyň zerurlygyny ýene bir
gezek subut edýär.
Eýsem köptaraplaýyn diplomatik forumlar häzirki döwürde
nähili meseleleri ara alyp maslahatlaşýarlar? Gysgaça aýdanymyzda,
şol forumlar tarapyndan dünýä ösüşiniň islendik ähmiýetli meselesi
gözden salynmaýar. Elbetde, forumlaryň gün tertibinde ozaly bilen
parahatçylyk, halkara howpsuzlugy we ýaragsyzlanmak, kosmosda,
deňizleriň we ummanlaryň düýbünde döwletleriň alyp barýan işlerini
düzgüne salmak, täze dünýä tertibini, şol sanda täze halkara ykdysady
tertibi döretmek, daşky gurşawy, şeýle hem dünýäniň dürli ýurtlaryn
da milli taryhy ýadygärlikleri gorap saklamak, neşe serişdeleriniň
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bikanun dolanyşygyna garşy göreşmek, ýokanç keselleri ýok etmek
ýaly örän ýiti meseleler uly orun tutýar.
Mysal üçin, BMG-niň Baş Assambleýasynyň her ýylky mejlisiniň
gün tertibi 140-dan 180-e çenli punktdan ybarat bolýar. Köptaraply
diplomatiki forumlarda seredilýän global meselelerden başga-da,
olarda ykdysadyýetiň, söwdanyň, medeniýetiň, diliň, diniň we ş.m.
umumylygy ýörelgesi boýunça birleşen ýurtlaryň aýry-aýry toparlary
üçin aýratyn gyzyklanma döredýän meseleler hem az bolmaýar. Ýöne
munuň özi şol döwletleriň umumyadamzat meseleleri bilen gyzyklan
maýandyklaryny aňlatmaýar. Bu barada, hususan-da, 1995-nji ýylda
Kartahenada (Kolumbiýa), 1998-nji ýylda Durbanda (Günorta Afrika
Respublikasy) bolup geçen goşulmadyk ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň XI
we XII maslahatlary aýdyň şaýatlyk edýärler. Şol sammitlerde ozaly
bilen Goşulmazlyk hereketine gatnaşyjylaryň bähbitleri bilen bagly
bolan umumydünýä häsiýetli wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mysal üçin, Goşulmazlyk hereketiniň agzalary täze dünýä tertibini
döretmekde BMG-niň rolunyň ýokarlandyrylmagy, ähli goşulmadyk
ýurtlarda ýadro ýaragynyň ýaýradylmazlygy baradaky Şertnama,
ýadro synaglaryny tutuşlygyna gadagan etmek baradaky Şertnama
goşulmak ugrunda işjeň çykyş etdiler, terrorçylygyň islendik ýüze
çykmalaryny ýazgardylar, adam hukuklarynyň Bütindünýä jarnama
syna özleriniň wepalydyklaryny tassykladylar, sebitleýin dawalaryň
çözülmegine uly üns berdiler we şunuň bilen birlikde, halkara we
sebitleýin howpsuzlygyň üpjün edilmeginde aýratyn ygtyýarlygyň
BMG-ä degişli bolup durýandygyndan ugur aldylar.
Elbetde, has dar, çäkli meseleleri ara alyp maslahatlaşýan halkara
forumlar hem az däl. Munuň özi, şu günki gün köptaraplaýyn diplo
matik işi bilen bagly meseleleriň göwrüminiň örän giňdigine şaýatlyk
edýär.
Häzirki döwrüň köptaraplaýyn diplomatiýasynyň ýene bir ala
matlaryndan biri, ol hem onuň geografiýasynyň esli giňelmegidir.
Munuň özi köptaraplaýyn diplomatiýa gatnaşyjylaryň sanynyň
artmagynyň, olaryň döwletara meseleleriň çözülmegine çekilmeginiň,
ýaş döwletleriň dünýä we sebitleýin işlerde rolunyň ýokarlanmagynyň
netijesi bolup durýar. Eger-de 20-30 ýyl mundan ozal köptaraplaýyn
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diplomatik forumlaryň geçirilýän ýerleri adatça senagat taýdan ösen
ýurtlaryň käbir uly şäherleri, aýdaly, Ženewa, Nýu-Ýork, Pariž, Rim,
galyberse-de, Moskwa bilen çäklenen bolsa, onda şu günki gün olar
Ýer togalagynyň ähli kontinentleriniň merkezlerinde, şeýle hem uly
bolmadyk şäherlerinde hem geçirilýär.
Şu ýerde ýene-de köptaraplaýyn diplomatiýanyň käbir aýra
tynlyklarynyň üstünde durup geçeliň. Bu ýerde gürrüň, ozaly bilen,
köptaraplaýyn diplomatiýada guramaçylyk taýýarlygyň, ýagny
wekiliýetleriň sanynyň we olaryň düzüminiň, forumyň gün ter
tibini kesgitlemegiň, onda başlyklyk etmegiň tertibiniň, maliýe çyk
dajylarynyň, wekiliýetlere tehniki taýdan hyzmat etmegiň, resmi we
işçi dilleriň we başga ş.m. meseleleriň örän uly ähmiýetiniň bardygy
barada barýar. Şeýle duşuşyklar çagyrylmazdan öňürti diplomatik
kanallar arkaly maslahatyň ähli guramaçylyk meseleleriniň, ençeme
ýagdaýlarda bolsa, gol çekiljek resminamalaryň taslamalarynyň
ylalaşylmagy zerurdyr. Eger-de maslahat ýeterlik derejede taýýarla
nylmadyk bolsa, onda onuň möhleti üýtgedilip bilner, sebäbi ýaramaz
taýýarlanylan duşuşyk peýdanyň ýerine zyýan getirip biler.
Köptaraplaýyn diplomatiýanyň indiki aýratynlygy, ol hem köp
taraplaýyn gepleşikleriň gidişinde özara kabul ederlikli kararlaryň
kabul edilmegine ýardam etmek maksady bilen usullaryň giden
toplumynyň ulanylmagydyr. Şol toplum forumyň saýlanylmagy, onuň
gün tertibiniň düzülmegi, onuň alnyp barylmagy bilen bagly we başga
dürli meseleler boýunça söz almak, jogap bermeklige bolan hukugy
ulanmak ýaly dürli tärleri öz içine alýar. Köptaraplaýyn forumlar
tarapyndan kabul edilýän resminamalar barada aýdylanda bolsa, onda
olar rezolýusiýalar, jarnamalar, konwensiýalar we ş.m. görnüşlerde
taýýarlanylýar.
BMG-ni hem goşmak bilen, köptaraplaýyn forumlary kähalatlar
da, aýratyn hem, haçanda dawaly ýagdaýlary düzgüne salmak barada
gürrüň gidýän wagtynda, haýal hereket edýändikleri üçin tankyt
laýarlar. Şol bir wagtyň özünde hem, haçanda howpsuzlyga köpta
raply, köpgörnüşli, giň çemeleşmek, öňüni alyş çärelerine bolan isleg
barada aýdylanda, onda diplomatiýanyň pyýada goşun batalýonyn
dan arzan düşýändigi hem göz öňünde tutulýar. Diplomatlar has tä
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sirli roly agressiýa başlandan soň ony togtatmakda däl-de, eýsem has
irki döwürlerde: raýatara uruşlarynyň öňüni almakda, serhet dawala
ryny düzgüne salmakda we başga bolup biläýjek howplaryň öňüni
almakda oýnap bilerler. Ýöne şu ýerde bir zat düýbünden aýdyňdyr:
eger halkara diplomatiýasy öz roluny oýnamak islese, onda ol öňüni
alyş hereketleri amala aşyrmak üçin has janly we guramaçylyk taýdan
gowy gurnalan bolmalydyr.
2007-nji ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda açylan Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça öňüni alyş diplomatiýasy
nyň Sebit merkezi turuwbaşdan hut şu nukdaýnazardan ugur aldy. Bu
bolsa BMG-niň Sebitleýin merkeziniň işjeň daşary syýasy işi alyp
barmagyna ýardam edýär. Mysal üçin, 2009-njy ýylyň martynda bu
Merkez tarapyndan geçirilen «Merkezi Aziýa we häzirki zamanyň
global wehimleri» atly halkara seminar sebitiň durnuklylygyna we
howpsuzlygyna howp salýan has möhüm meseleleri ýüze çykardy,
ýakyn we uzak gelejekde ýüze çykyp biläýjek meseleleri ýeňip
geçmegiň mümkin bolan ýollaryny ara alyp maslahatlaşdy. Forumyň
gün tertibi Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutýan
ugurlary bilen pugta bagly boldy.
Şol bir wagtyň özünde, bilermenleriň pikiriçe, diplomatiýa,
dawalary öňünden duýdurmak bilen, şol dawalary tertibe salmak
meselelerinde ýeke-täk ýagdaýa eýe bolmaga ymtylmaly däldir.
Mysal üçin, hukuk serişdelerinden hem has giň peýdalanmak zerur
dyr. Halkara Sudy hut dawaly ýagdaýlary tertibe salmaga ýardam et
mek üçin döredilendir. Üstesine-de, dawalary tertibe salmak meselel
erinde Suduň ägirt uly potensialy bardyr.
Soraglar:
1. Ikitaraplaýyn diplomatiýa näme?
2. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn diplomatiýanyň nähili özara gatnaşygy
bar?
3. Häzirki döwürde köptaraplaýyn forumlarda nähili meselelere seredilýär?
4. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň geografiýasynyň giňelmeginiň sebäpleri
näme?
5. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň haýsy aýratynlyklaryny bilýärsiňiz?
6. Köptaraplaýyn diplomatiýada näme üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň äh
miýeti uly?
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§3. Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýasy
Halkara diplomatiýasy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn geple
şiklere özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň we ösdürmegiň
iň täsirli serişdesi hökmünde seredýär. Dünýäniň beýleki döwletleri
we halkara guramalary bilen köptaraplaýyn esasda aragatnaşyklary
we hyzmatdaşlygy giňeltmek Bitarap Türkmenistanyň hem parahatçy
lyk söýüji daşary syýasatyny durmuşa geçirmegiň baş ugurlarynyň
biri bolup durýar. Şeýle hyzmatdaşlygyň strategiki ähmiýetini nyg
tap, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2010njy ýylyň 3-nji maýynda sözlän sözünde şeýle diýdi: «Türkmenistan
özüniň daşary syýasatynda parahatçylygy we howpsuzlygy saklama
ga ýardam bermek, sebitleriň, ýurtlaryň we halklaryň durnukly ösüşi
ni hem-de durmuş-ykdysady taýdan abadançylygyny üpjün etmek
bilen baglanyşykly alnyp barylýan işleriniň gerimini giňeldip, iri hal
kara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeň ýagdaýda
ösdürýär».
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň onlarça halkara guramalary
bilen hyzmatdaşlygy has hem işjeň we netijeli häsiýete eýe boldy.
Aşgabatda iri halkara forumlarynyň yzygiderli geçirilip durulmagy,
şeýle hem daşary ýurtlarda bolup geçýän maslahatlara we simpozi
umlara türkmen resmi toparlarynyň gatnaşmagy biziň ýurdumyzyň şu
ugurda netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň subutnamasydyr. «Aşgabat
bitarap döwletiň paýtagty hökmünde halkara hyzmatdaşlygynyň
möhüm merkeziniň ornuny barha pugtalandyrýar – diýip Türk
menistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2010-njy
ýylyň 19-njy maýynda «Ak şäherim – Aşgabat» atly IX köpugurly
halkara sergisine gatnaşyjylara Gutlagynda aýtdy. – Daşary syýasaty
myzy alyp barýan dost-doganlyk, parahatçylyk, asudalyk ýörelgämiz
paýtagtymyzyň halkara syýasy işjeňlik derejesini has ýokarlan
dyrýar. Gözel paýtagtymyz häzirki döwürde halkara derejesinde dürli
çäreleriň geçirilýän merkezine öwrüldi. Her ýyl dürli ugurlar boýun
ça halkara derejesindäki maslahatlaryň, forumlaryň, gepleşikleriň,
duşuşyklaryň, sergileriň onlarçasy geçirilip, olara dünýä döwletleriniň
wekilleri işjeň gatnaşýarlar».
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Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýasy barada gürrüň
edilende, ozaly bilen, BMG bilen strategiki hyzmatdaşlygyň ýurdu
myzyň daşary syýasatynyň esasy ugrudygyny we onuň şeýle bol
magynda hem galýandygyny ýene bir gezek nygtamak zerur. Türk
menistan BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ähli ugurlar
boýunça gyşarnyksyz we maksada okgunly hereket etmäge uly gyzy
klanma bildirýär, ýurdumyzyň parahatçylygy we ählumumy howpsu
zlygy pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işjeň ugry bolsa, hemişe
milletler bileleşiginiň goldawyna mynasyp bolýar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
BMG-niň BA-nyň 62, 64, 65, 66-njy mejlislerinde öňe süren täze
uly konstruktiw daşary syýasy başlangyçlary ýurdumyzyň paýtagty
Aşgabady uly möçberli halkara forumlarynyň geçirilýän merkezleriniň
biri hökmünde dünýä tanatdy. Şol forumlarda halkara durmuşynyň
dürli ugurlary boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. Neti
jede bolsa, diplomatik işiň ykdysady diplomatiýa, energetika diplo
matiýasy, öňüni alyş, suw diplomatiýasy ýaly täze ugurlary peýda
bolýar.
Mysal üçin, 2010-njy ýylyň martynda Aşgabatda «Suw
serişdelerini netijeli ulanmagyň dünýä tejribesi we öňdebaryjy
tehnologiýalary» atly Halkara sergisi we maslahaty geçirildi.
Wekilçilikli foruma daşary ýurtlardan we ýurdumyzdan tanymal
alymlar, bilermenler we daşary ýurtlaryň suw hojalygynyň we oba
senagat toplumynyň hünärmenleri gatnaşdylar. Sergide Ýewropanyň,
Amerikanyň we Aziýanyň gidrogurluşyk tehnikalaryny öndürmekde
ýöriteleşdirilen iri kompaniýalary hem öz önümlerini görkezdiler.
2010-njy ýylyň 3-4-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň
Hökümetiniň goldamagy bilen Ýewropada howpsuzlyk we
hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygynda «Ýewraziýada dur
nukly we ygtybarly energiýany üpjün etmekde Merkezi Aziýada se
bitleýin hyzmatdaşlygy berkitmek» atly halkara maslahat geçirildi.
Bu maslahat hem, Aşgabatda ýygy-ýygydan geçirilýän beýleki dürli
halkara forumlar ýaly netijeli hyzmatdaşlygyň mysaly boldy. Prezi
dent Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň foruma gatnaşyjylara
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iberen Gutlagynda energetika howpsuzlygyny üpjün etmek mesele
lerinde ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň bilelikdäki özara
hereketleriniň strategiki ähmiýetini tassyklady. Şol bir wagtyň özünde
hem ol Türkmenistanyň energetika babatyndaky ýörelgesiniň ener
giýa serişdeleriniň dünýä bazaryna durnukly, yzygiderli we howpsuz
çykarylmagyny kepillendirýändigini anyk kesgitledi. Türkmenista
nyň bu ýörelgesi energiýa serişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek
üçin dünýä döwletleriniň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurdygyna
esaslanýar.
Maslahatyň ýokary derejesi barada şu çärä gatnaşyjylaryň sany
we wekilçiligi hem şaýatlyk etdi: forumyň işine ÝHHG-niň 26 sany
agza ýurtlaryndan resmi toparlar, şeýle hem alymlar, bilermenler we
energetika kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalaryň
we edaralaryň – BMG-niň, Ýewropa Bileleşiginiň, Bütindünýä
bankynyň, halkara gaz bileleşiginiň, Energetika partiýasynyň sekre
tariatynyň, Energetika bileleşiginiň sekretariatynyň wekilleri we baş
galar gatnaşdylar.
Maslahatyň gün tertibinde umumydünýä ähmiýetli wezipeleri
ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde energetikanyň ösüşiniň gel
jegi we mümkinçilikleri, global energetika howpsuzlygyny üpjün
etmekde Merkezi Aziýa sebitiniň ähmiýeti, durnukly hem ygtybarly
energetika bazarynyň esasy ýörelgeleri ýaly anyk ugurlara seredildi.
Umuman, bu halkara maslahaty daşary syýasy giňişliginde ähli gy
zyklanma bildirýän hyzmatdaşlar tarapyndan goldanylýan işjeň ener
getika dialogyň dowamy bolmak bilen, oňa dünýä bazaryna energiýa
serişdeleriniň howpsuz hem ygtybarly goýberilişini kepillendirýän
halkara-hukuk guralynyň döredilmegine tutuş dünýä bileleşigini
ýakynlaşdyrýan anyk çäre hökmünde seredildi.
Soňky wagtda ýurdumyzyň şäherlerinde geçirilýän halkara
forumlaryň sany has-da köpeldi: diňe bir 2011-nji ýylyň 11 aýynda
biziň ýurdumyzda dürli derejede we formatda 127 halkara çäreleri
geçirildi.
Mysal üçin, 2011-nji ýylyň 3-6-nji maýynda Aşgabatda Beýik
Ýüpek ýolunyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawy bilen
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bagly toplumlaýyn nominasiýasy boýunça Utgaşdyryjy geňeşiniň
ikinji duşuşygy geçirildi. Oňa dünýäniň 12 ýurdunyň resmi wekil
leri, şeýle hem ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň merkeziniň,
Halkara ýadygärlikleri we gözel künjekleri goramak boýunça geňeşiň,
halkara ylmy-barlag institutlarynyň bilermenleri gatnaşdylar. Türk
menistan Ýüpek ýolunyň Dehistan, Nusaý, Merw, Sarahs, Amul,
Köneürgenç ýaly iri we gadymy şäherleriň arasynda geçýän esasy
ugurlarynda jemlenen ýadygärlikleriň 25-sini Utgaşdyryjy geňeşiň
garamagyna hödürledi.
2011-nji ýylyň 3-4-nji maýy aralygynda «Awaza» milli syýa
hatçylyk zolagynda Standartlaşdyrmak, metrologiýa we güwä
lendirmek boýunça Döwletara geňeşiniň 39-njy mejlisi geçirildi.
Bu mejlise gatnaşmak üçin 20-den gowrak ýurtlaryň tehniki taýdan
kadalaşdyrmak, standartlaşdyrmak, metrologiýa, güwälendirmek we
akkreditasiýa boýunça milli guramalaryň ýolbaşçylary, esasy hünär
menleri we bilermenleri hem-de olaryň hemişelik hyzmatdaşlary –
halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri geldiler.
2011-nji ýylyň 25-26-njy maýynda «Awazada» ikinji Halkara gaz
kongresi bolup geçdi. Kongresiň, şeýle hem onuň çäklerinde guralan
pudaklaýyn serginiň işine dünýäniň 30-dan gowrak ýurtlarynyň, halka
ra guramalaryň we kompaniýalaryň 160-synyň wekilleri gatnaşdylar.
Energiýa serişdeleriniň eksporta iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa
etmek, halkara hyzmatdaşlygy we maýa goýumlary, gazy ýetirmek
boýunça milli we sebit derejesindäki düzümleri ösdürmek ýaly
meseleler kongresde ileri tutulyp, ara alnyp maslahatlaşylan mesele
ler boldular. 2012-nji ýylyň maýynda şol ýerde III Halkara gaz kon
gresi geçirildi.
Şunlukda, köptaraplaýyn esasda öz hyzmatdaşlary bilen ara
gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy giňeltmek we çuňlaşdyrmak Türk
menistanyň parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmaga, dur
nukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen daşary syýasatyny durmuşa
geçirmegiň strategiki ugurlaryndan biri bolup durýar. Şu format
Türkmenistana halkara hökümetara guramalary, ozaly bilen bolsa
Birleşen Milletler Guramasy bilen özara hereketi üstünlikli ösdür
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mäge, şol sanda uly ýerli, sebitleýin we ählumumy ähmiýeti bolan
daşary syýasy başlangyçlary we teklipleri öňe sürmäge mümkinçi
lik berýär. Şu bölümçede getirilen deliller biziň ýurdumyzyň halkara
maslahatlary we forumlary geçirmek bilen köptaraplaýyn gepleşikleri
ösdürmäge möhüm ähmiýet berýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.
Soraglar:
1. Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýasy işiň haýsy görnüşlerini öz
içine alýar?
2. Türkmenistanda geçirilýän iri halkara forumlaryň nähili ähmiýeti bar?
3. Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlykda esasy ileri tutul
ýan ugurlar haýsylar?

***
Şunlukda, köptaraplaýyn diplomatiýa biziň zamanymyzyň
özboluşlylygyny aýdyň görkezýän özüne mahsus bolan sypat
lary edinmek we olary ösdürmek bilen uly ýol geçdi. Döwletleriň
arasyndaky häzirki zaman gatnaşyklarynyň köpsanly görnüşleri
halkara guramalarda we maslahatlarda iş alyp barmagyň meha
nizmini çylşyrymlaşdyrdy, ony has-da inçe etdi. Şol mehanizm biziň
zamanymyzyň köptaraplaýyn aragatnaşyklarynyň maksatlaryna,
mazmunyna we aýratynlyklaryna laýyklykda kämilleşip, barha köp
ugurly we janly häsiýete eýe bolýar. Munuň özi düşnüklidir: onsuz
durmuş tarapyndan döwletleriň öňünde goýulýan çylşyrymly we ýiti
umumyadamzat meselelerini çözmek mümkin däldir.
Häzirki zaman dünýäsi uruş we parahatçylyk, halkara howp
suzlygyny pugtalandyrmak we döwletleriň arasynda hyzmatdaşlyk
baradaky däp bolan düşünjeleri giňeldýär, global meselelere täzeçe
çemeleşmegi talap edýär. Bu bolsa diňe özara ynamy pugtalandyrmak
we hemmetaraplaýyn halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen üpjün
edilip bilner.
Häzirki döwürde köptaraplaýyn diplomatiýa obýektiw sebäplere
görä, özüniň ösmegini işjeň dowam etdirýär, ol barha kämilleşýär.
Şunlukda, ikitaraplaýyn diplomatiýa bilen bir hatarda sebitleýin we
global meseleleri çözmekde onuň roly hem barha ýokarlanýar. Hut
şonuň üçin hem türkmen diplomatiýasy ýurduň daşary syýasatynyň
18. Sargyt № 1175
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täsirliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen hem ikitaraplaýyn
gatnaşyklaryň, hem-de köptaraplaýyn diplomatiýanyň ösmegine aý
ratyn üns berýär.

XIII bap
DIPLOMATLARYŇ ERKIN ARKALAŞYGY
§1. Diplomatik korpus
«Diplomatik korpus» – adalgasyna olaryň diňe bolýan ýeri
we işiniň ugry bilen baglylykda umumylygy bolan, ol ýa-da başga
ýurtdaky biri-birinden garaşsyz daşary ýurt diplomatik wekil
hanalaryň wekilleriniň jemi diýlip düşünilýär.
Diplomatik korpusy sözüň giň manysynda diplomatik sana
wa girýän ilçiden başlap attaşä çenli ähli diplomatlar, olaryň
maşgala agzalary düzýärler. Sözüň dar manysynda bolsa diplomatik
korpusyň düzümine ýurtda akkreditlenen daşary ýurt wekilhanalaryň
baştutanlary girýärler.
Diplomatik korpusyň bolmagy diplomatlar üçin örän möhüm
dir, sebäbi ol diplomatlaryň durmuşynyň örän ähmiýetli bölegi bo
lup durýar. Şol bir wagtyň özünde hem diplomatik korpus halkara
hukugynyň haýsy hem bolsa bir kadasyna esaslanýan institut däldir,
ol şeýle hem özünde ýuridiki şahsyň hukugy bolan syýasy birleşmede, gurama-da däldir. Ol diňe biri-birinden düýbünden garaşsyz
adamlaryň birleşigidir, diplomatlaryň erkin arkalaşygydyr.
Diplomatik korpusyň bolýan ýurdunyň içerki işlerine gatyşmaga
haky ýokdur we şunlukda, diplomatik korpus tarapyndan hiç hili
syýasy çykyş etmelere ýol berilmeli däldir. Halkara tejribesi diplo
matik korpusyň diňe protokol häsiýetli wezipeleri ýerine ýetirýän
digini görkezýär. Şu mesele bilen baglylykda öň SSSR-iň DIMniň protokol bölümine köp ýyllaryň dowamynda müdirlik eden
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F.F. Moloçkow özüniň «Diplomatik protokolyň we diplomatik tejri
bäniň käbir meseleleri» (Moskwa, 1964, 35 sah.) atly kitabynda şeýle
mysal getirýär: 1918-nji ýylda Petrogradda (häzir Sankt-Peterburg)
diplomatik korpus üç gezek syýasy beýannama bilen çykyş etdi, ýöne
olaryň ählisi ýurduň içerki işlerine goşulmaklyga synanyşyk hök
münde hökümet tarapyndan ret edildi.
Halkara hukugynyň kadalaryna we emele gelen diplomatik tejribä laýyklykda diplomatik korpusyň esasy borçlary dürli resmi da
baralara gatnaşmakdan, döwlet baştutanyny ýurduň milli baýramçy
lyklary, täze ýyl bilen gutlamakdan we ş.m. ybaratdyr.
Dürli resmi çärelere we dabaralara gatnaşmak üçin çagyry
lan diplomatik korpusa (sözüň dar manysynda), ýagny, diplomatik
wekilhanalaryň baştutanlaryna çärä gatnaşýan döwlet we hökümet
baştutanlarynyň ýakynyndan hormatly orun berilmelidir. Şeýle hem
diplomatik korpusyň bitewiligi hormatlanylmalydyr, ýagny, diploma
tik wekilleriň dürli ýerlerde oturdylmagyna ýol berilmeli däldir.
Adatça, ilçihanalar olaryň eýeleýän wezipeleri esasynda düzülen
öz diplomatlarynyň sanawyny wagtly-wagtynda bolýan ýurdunyň
daşary işler ministrligine ýollaýarlar. Şonuň esasynda daşary işler eda
rasy her ýyl (Londonda, mysal üçin, her aýda) diplomatik korpusyň
maglumat kitapçasyny çap edýär.
Kitapçada köp halatlarda diplomatik wekilhananyň baştutanynyň
adyndan we wezipesinden soň ikinji orunda ilçiniň zähmet rugsady
ýa-da başga ş.m. meseleler bilen baglylykda bolýan ýurdunda bolma
dyk wagtynda onuň öz ýerine wagtlaýyn goýup gidýän diplomatyň
ady we wezipesi goýulýar. Diplomatik düzümiň sanawynda adatça
harby attaşe syýasy meseleler boýunça geňeşçiniň yzyndan gelýär.
Harby attaşeniň diplomatik derejeleri bolan kömekçileri bolsa sanaw
da birinji sekretarlaryň yzyndan gelýärler.
Eger-de diplomatik wekilhananyň baştutanynyň wezipesi wagt
laýyn boş duran bolsa, onda sanawda bu ýagdaý şeýleligine hem
görkezilýär. Eger-de diplomatik wekilhananyň baştutany şol bir ýerde
hemişelik ýaşamaýan bolsa, onda onuň adyndan soň onuň ýaşaýan
ýeri, wekilhananyň we onuň rezidensiýasynyň adresleri görkezilýär.
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Ençeme ýurtlarda diplomatik wekilhanalar diplomatik korpusyň
maglumat kitapçasy bilen ýurduň daşary işler edarasynyň protokol
bölümi tarapyndan 2-3 nusgada tölegsiz üpjün edilýär. Daşary ýurt
döwletleriniň diplomatik wekilhanalaryndan we diplomatlaryndan
başga-da, şeýle kitapçalary öz işleriniň häsiýeti bilen baglylykda
bolýan döwletiň resmi adamlary hem edinýärler. Umuman, bu kitapça
köplere elýeterlidir. Ençeme ýurtlarda diplomatik korpusyň sanawy
açyk satlyga hem çykarylýar, Internet ulgamynda hem ýerleşdirilýär.
Şol bir wagtyň özünde soňky ýyllarda öz işgärleriniň garşysyna ter
rorçylyk hereketleriň ediläýmeginden howatyrlanyp, käbir ýurtlaryň
ilçihanalary şeýle kitapçalarda öz diplomatlarynyň öý salgylarynyň
görkezilmeginiň hökmany däldigini belleýärler.
Diplomatik we konsullyk korpusyň bilelikdäki sanawy hem
çap edilýär. Eger-de muňa zerurlyk bolan halatynda, onda konsullyk
korpusyň aýratyn maglumat kitapçasy hem çap edilip bilner.
Käbir ýurtlarda diplomatik korpusyň çäginde medeni-attaşeleriň,
metbugat-attaşeleriň, diplomatlaryň aýallarynyň toparlary, «ýaş
diplomatlaryň klublary» ýaly dürli assosiasiýalar we birleşmeler
hereket edýärler.
Daşary işler ministrlikleri diplomatik korpusyň agzalarynyň
arasynda uly iş alyp barýarlar, dürli çäreleri, şol sanda kino gözden
geçirişleri guraýarlar. Diplomatik korpusyň agzalary özleriniň bolýan
ýurduna sapar bilen gelýän döwlet baştutanlary bilen tanyşdyrylýar.
Ýöne esasy zat, ol hem diplomatik korpusyň dürli ýurtlaryň diplomat
laryny birleşdirýänligidir.
Diplomatik korpusyň agzalaryny ozaly bilen birleşdirýän zat, ol
hem olaryň hünär, kär raýdaşlygydyr, diplomatlary beýleki kärdäki
adamlardan has tapawutlandyrýan hünär bähbitlerdir. Iňlis diplo
maty G. Nikolson özüniň «Diplomatiýa» atly kitabynda diplomatyň
häsiýetine kesgitleme bermek bilen, olaryň esasylarynyň dogruçyl
lykdygyny, takyklykdygyny, sabyrlylykdygyny, kiçi göwünlilik
digini, edeplilikdigini, gowy häsiýetdigini, şöhratparazlygyň bol
mazlygydygyny (sebäbi şöhratparazlyk diplomat üçin iň ýaramaz
ýetmezçilikdir), gepleşikler boýunça hyzmatdaşyň nukdaýnazaryna
düşünmeklikdigini, diplomatyň öz döwletine wepaly, ygrarly bol
magydygyny belleýär.
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Diplomatlar bilen gatnaşyklar ýola goýlanda käbir «ýazyl
madyk kadalaryň» göz öňünde tutulmagy möhümdir. Ozaly bilen,
diplomatlaryň öz gylyklary boýunça inçe adamlardygy ýatdan
çykarylmaly däldir. Olar gepiň gizlin manysyny çen bilen aňýarlar,
kakdyrmalara, söhbediň äheňine gowy düşünýärler. Olaryň özleri
barada aýdylanda bolsa, onda diplomatlar adatça sypaýy, ünsli, sa
lamly adamlar bolýarlar we özleriniň söhbetdeşlerinden hem şoňa
garaşýarlar. Diplomatlar beýleki ýurtlaryň diplomatlaryndan özlerine,
iň bolmanda, hormat edilmegini we iň ýokary derejedäki hoşniýetli
garaýşy talap edýärler. Elbetde, diplomatlara olaryň käri özüniň tä
sirini ýetirýär. Şol bir wagtyň özünde hem olaryň «terbiýeliligi» ozaly
bilen ösen çen-çak duýgynyň bolmagyny aňladýar.
Her bir diplomatik wekilhana habarlary dürli çeşmelerden alýar.
Şunlukda, her bir ilçihananyň diplomatlarynyň öz habarlary bolýar
we şol habarlaryň esasynda olar bolýan ýurdundaky ýagdaýa baha
berýärler. Käbir ilçihanalar jemgyýetiň bir toparlary, beýlekiler bolsa
başga bir toparlary bilen has ýakyn aragatnaşyk saklaýarlar. Aýra
tyn hem hökümet bilen ýakyn aragatnaşyklary bolan ilçihanalaryň,
şeýle hem ýurtda uzak wagtlap işleýän we hökümet bilen çuňňur we
ynamly aragatnaşyklary ýola goýan diplomatlaryň habarlary aýratyn
hem gymmatly bolýar. Has köp habara eýe bolan diplomatlar bilen
söhbetdeşlik beýleki ilçihanalara öz hususy habarlarynyň üstüni dol
durmaga ýardam edýär.
Ýokarda hem bellenip geçişilişi ýaly, diplomatlary adatça biri-biri bilen baglanyşdyrýan zat, ol hem habar gözlemekdäki umumy
maksatlar we belli derejede olara umumy baha bermek bolup durýar.
Mundan hem başga, diplomatlar öz ýurtlarynyň abraýly uniwersitetlerinde we institutlarynda gowy bilim alan adamlardyr. Şol bir sebit
lerde işlemek bilen, olar köp halatlarda gulluk borjy bilen baglylykda
biri-birlerini tanaýarlar, beýleki ýurtlaryň daşary ýurt wekilhanala
rynda hem olaryň umumy dostlary bolýar. Diplomatlaryň maşgala
we şahsy meselelerinde hem meňzeşlik seýrek bolmaýar. Umuman,
iş boýunça-da, ýaşaýyş-durmuş meseleleri boýunça-da diplomatlarda
umumy bähbitler ýüze çykýar.
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Soraglar:
1. Diplomatik korpus näme?
2. Diplomatik korpusyň düzümine sözüň dar we giň manysynda kimler girýär?
3. Diplomatik korpus halkara hukugynyň kadasyna esaslanýarmy?
4. Diplomatik korpusyň maglumat kitapçasy barada näme bilýärsiňiz?
5. Diplomatik korpusyň agzalaryny haýsy mesele birleşdirýär?

§2. Diplomatik korpus bilen aragatnaşyklar
Soňky onýyllyklaryň içinde, aýratyn hem XX asyryň 80-90-njy
ýyllarynda dünýä ösüşinde diplomatiýanyň roly we orny esli özgerdi.
Diplomatik hereketleriň göwrümi artdy, ol ýa-da beýleki meseleleriň
çözgüdine döwletleriň toparlary, köp halatlarda bolsa, hatda tutuş
kontinentler çekildi.
Şunlukda, dürli derejelerde duşuşyklar başlandy we olar tertipli
häsiýete eýe boldular. Bu bolsa öz gezeginde has başarjaň adamlar
hasaplanylýan ilçileriň gatnaşmagynda dürli derejelerde nukdaýna
zarlary ylalaşmak meselesini goýdy. Netijede, diplomatik korpusyň
işi esli derejede artdy.
Şol bir wagtyň özünde SSSR-iň ýaşan döwründe sowet dip
lomatiýasyna diplomatik korpusyň mümkinçiliklerine kembaha
garamaklygyň mahsus bolandygyny we şunlukda, daşary ýurtlaryň
diplomatlary (hususanda, Günbatar ýurtlaryň diplomatlary) bilen
aragatnaşyklara ýeterlik ünsüň berilmändigini belläp geçmek gerek.
Sowet ilçihanalary sosialistik ýurtlaryň, Warşawa şertnamasynyň,
Özara Ykdysady kömek Sowetiniň agza-döwletleri bolan ýurtlaryň
ilçihanalary bilen ýakyn aragatnaşyk sakladylar. «Üçünji dünýä»
diýlip atlandyrylan ösüp barýan ýaş döwletler bilen hem takmynan
şeýle aragatnaşyklar alnyp baryldy. Sowet diplomatlarynyň Gün
batar ýurtlaryň diplomatlary bilen duşuşyklary esasan ilçileriň we
wekilleriň derejesinde geçirildi. Sowet ilçihanalarynyň galan diplo
matlary bolsa dürli sebäplere görä dünýä ýurtlarynyň ýarpysy bilen
aragatnaşyk etmeklige höweslendirilmedi.
Döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň, şeýle hem diploma
tik korpusyň iş tejribesini öwrenýän daşary ýurtly alym-diplomatlar
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diplomatik jemgyýetiniň belli derejede özüniň ýazylmadyk kadalary
boýunça hereket edýändigini nygtaýarlar. Mysal üçin, rus diplomaty
W.I.Popow özüniň “Häzirki zaman diplomatiýasy” atly kitabynda
edebiň umumyraýat däl-de, eýsem hut diplomatiki edebiň kadalarynyň
bardygyny we şol kadalarynyň özleriniň berkligi, näzikligi bilen
tapawutlanýandyklaryny adalatly belleýär. Şol kadalaryň berjaý edil
mezligi bolsa diplomatlar tarapyndan ýazgarylýar. Diplomatlar diňe
bir bolýan ýurdunyň däl, eýsem onuň haýsy ýurtdan bolanyna ga
ramazdan myhmanlary kabul edişlige çagyrýan adamyň etiketini hem
gowy bilýärler. Protokol diplomatiýanyň möhüm bölegi bolup durýar
we şunlukda, onsuz diplomatlar işläp bilmeýärler.
Diplomatik korpus bilen aragatnaşyk etmek ilçihana dünýä
wakalarynyň onda nähili şöhlelenýändigini, olaryň ösüşiniň gele
jegini, halkara durmuşynyň esasy meseleleri boýunça döwletleriň
nukdaýnazarlaryna nähili baha berilýändigini görmäge gowy müm
kinçilik döredýär. Ol ýa-da başga bir mesele boýunça diplomatik
korpusyň agzalarynyň nukdaýnazarlaryny deňeşdirip, aýry-aýry
döwletler, şeýle hem ýurtlaryň dürli toparlary tarapyndan şol meselä
bolan umumy garaýyş barada aýdyň düşünje alyp bolýar. Munuň bol
sa merkez üçin uly ähmiýeti bardyr.
Diplomatlaryň biri-biri bilen söhbetdeşlikleri öz häsiýeti boýun
ça, aýdaly medeniýet işgärleri, hökümetiň wekilleri bilen bolýan
gürrüňlerden esli tapawutlanýarlar. Soňkular bilen duşuşyk wagtynda
biz gürrüňdeşimizi nämäniň gyzyklandyrýandygyny, söhbetdeşligiň
işjeň häsiýete eýe bolup biljekdigini ýa-da bilmejekdigini birbada
bilmeýäris. Diplomatlar bilen duşuşyk başgaça bolýar: onda her tarap
öz hyzmatdaşyndan özüniň näme isleýändigini, ondan näme alyp bol
jakdygyny, nämäni bolsa alyp bolmajakdygyny gowy bilýär.
Dürli ýurtlaryň diplomatlaryny olaryň tejribesi ýakynlaşdyrýar,
onuň esasynda bolsa belli derejede geljekki wakalara bolan duýgurlyk
ösýär. Diplomatik işde duýgurlygyň, aňyjylygyň örän uly roluny bel
lemek bilen, şol ukybyň tejribe bilen emele gelýändigini we ösýän
digini hem belläp geçmek gerek.
Diplomatlara ýarym sözden düşünýän we hyzmatdaşlyk ruhunda
terbiýelenen adamlar bilen iş salyşmak ýeňil düşýär. Ýeterlik edebi
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bolmadyk, salyhatsyz, edepsiz söhbetdeş bilen gürrüň alyşmaýar. Dip
lomatlar özleriniň başgalara hormatly garaýyşlary ýaly, özleri babatda
hem şeýle garaýşyň bolmagyny isleýärler. Ynjytmalar diplomatlara
gaty agyr degýär, şeýle hem olar gyzyksyz söhbetdeşi halamaýarlar.
Diplomatik korpus bilen gatnaşyklar barada gürrüň etmek bilen,
şu ýerde ýene bir meselä gysgaça degip geçeliň. Bu ýerde gürrüň
diplomatyň bolýan ýurdunda onuň ozaly bilen haýsy ýurtlaryň
diplomatlary bilen aragatnaşyk saklamagynyň maksadalaýyklygy
barada barýar. Käbir tejribeli diplomatlar bu mesele boýunça dürli
pikirleri orta atýarlar we olaryň esasylary şu aşakdakylardan ybarat
dyr: birinjiden, her bir ilçihananyň ençeme ýurtlaryň diplomatlary
bilen eýýäm ýola goýlan hemişelik aragatnaşyklarynyň bardygy
gürrüňsizdir. Eger şol gatnaşyklar ilçihanany kanagatlandyrýan
bolsa, onda olar dowam etdirilip bilner; ikinjiden, dürli ýurtlaryň
has tejribeli diplomatlary bilen aragatnaşyk saklamak gowy bolar,
sebäbi olaryň bolýan ýurdunyň hökümeti bilen hemişelik, möhüm
aragatnaşyklary bolýar; üçünjiden, haýsy hem bolsa bir halkara
sebitleýin hökümetara gurama girýän ýurtlar bilen aragatnaşyklar
ol ýa-da başga bir ýurt üçin esasy ileri tutulýan ugur bolup biler;
dördünjiden, ol ýa-da başga bir ýurduň möhüm meseleleriniň çözül
meginde aýry-aýry ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk uly rol oýnaýarlar we
şunlukda, şol döwletleriň ilçihanalary bilen aragatnaşyklar şol ýurt
üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar…. Şu peýdaly pikirler bilen bir
hatarda, biziň pikirimizçe, bu möhüm meselede ozaly bilen hemişe
haýsy döwletleriň diplomatyň döwletiniň daşary syýasatynyň ile
ri tutulýan ugurlary bolup durýanlygyndan ugur alynmagy has-da
maksadalaýyk bolar.
Soraglar:
1. XX asyryň 80-90-njy ýyllaryndan başlap diplomatik korpusyň işiniň hasda janlanmagyna näme sebäp boldy?
2. Näme üçin Sowet diplomatlarynyň günbatar ýurtlarynyň diplomatlary
bilen duşuşyklary çäkli boldy?
3. Diplomatlaryň biri-biri bilen söhbetdeşligi öz häsiýeti boýunça beýleki
kärleriň wekilleri bilen bolýan söhbetdeşlikden tapawutlanýarmy?
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§3. Duaýen
Diplomatik korpusa duaýen ýolbaşçylyk edýär. Duaýen
bolýan döwletinde akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň
baştutanlarynyň arasynda ilkinji bolup öz ynanç hatlaryny
bolýan döwletiniň baştutanyna gowşuran, ýa-da ilkinji bolup öz
ynanç hatlarynyň nusgasyny daşary işler ministrligine tabşyran
ilçidir. Diňe iň ýokary klasly diplomatik wekil – ilçi ýa-da Watikanyň
diplomatik wekilhanasyna ýolbaşçylyk edýän papanyň nunsisi du
aýen bolup bilýärler.
Duaýen meselesi ilkinji gezek resmi taýdan 1815-nji ýylyň 19njy martynda kabul edilen Pariž traktaty (halkara şertnamasy) tara
pyndan çözüldi. Şol resminama Awstriýa, Beýik Britaniýa, Ispaniýa,
Portugaliýa, Prussiýa, Russiýa, Fransiýa we Şwesiýa gol çekdiler.
Netijede, akkreditlenen ýurduna ilçiniň gelen gününe esaslanan ulu
lyk ýörelgesiniň Pariž traktatynda berkidilmegi bilen, uly döwletleriň
ilçileriniň arasynda haýsy ýurduň ilçisiniň has esasylygy, haýsy ilçiniň
bolýan ýurdunyň monarhyna has golaý orny eýelemäge bolan hukugy
babatdaky ozaldan gelýän dawa ahyrsoňy çözüldi.
Diplomatik korpusyň duaýeniniň borçlary ozaly bilen wekilçi
likli, protokol häsiýete eýedir. Duaýen öz işdeşlerine, aýratyn
hem diplomatik wekilhanalaryň täze gelen baştutanlaryna ýerli
protokolyň we etiketiň, şeýle hem bolýan ýurdunyň häkimiýetleri
bilen özara gatnaşyklaryň meseleleri boýunça düşündirişler berýär.
Duaýen öz kärdeşlerini diňe bir ýerli protokolyň däp-dessurlary bilen
tanyşdyrman, eýsem ol resmi dabaralarda döwlet baştutanyny gutla
mak, ýa-da diplomatik korpusa wekilçilik etmek bilen, tutuş diplo
matik korpusyň adyndan çykyş edýär. Elbetde, özüniň çykyşlarynda
duaýen ähli işdeşleriniň pikirini aňlatmalydyr. Şonuň üçin hem onuň
çykyşlarynyň tekstleri diplomatik wekilhanalaryň beýleki baştutanlary
bilen öňünden ylalaşylmalydyr.
Duaýeniň borjuna diplomatik korpusyň jebisleşmegine ýar
dam etmek hem girýär. Şonuň üçin hem ol diplomatik korpusyň
agzalarynyň arasynda işjeň we dostlukly gatnaşyklary saklamalydyr.
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DIM-iň protokol gullugy diplomatik korpusa degişli bolan öz
habarlaryny duaýeniň üsti bilen oňa ýetirýär, ýa-da ol şeýle habar
lary gönüden-göni diplomatik wekilhananyň baştutanynyň dykgaty
na ýollaýar. Bolýan ýurdunyň aýratynlyklary duaýeniň borçlaryna
öz düzedişlerini girizip biler. Duaýen bolýan ýurdunyň daşary işler
ministrligi, ozaly bilen bolsa onuň protokol bölümi bilen hemişe
aragatnaşyk saklaýar.
Duaýen özüniň işdeşleri bolan ilçileriň haýyşy boýunça diplo
matik korpusyň we onuň aýry-aýry agzalarynyň bähbitlerini goramak
we üpjün etmek üçin zerur bolan hereketi edip biler. Hususanda, onuň
1961-nji ýylyň Wena konwensiýasy tarapyndan göz öňünde tutulan
diplomatik işgärleriň artykmaç hukuklaryna we immunitetlerine hor
mat edilmegini talap etmäge hukugy bardyr. Şol bir wagtyň özünde
hem duaýeniň diplomatik korpusyň adyndan ýa-da onuň tabşyrmagy
boýunça haýsy hem bolsa syýasy beýannamalary etmäge hukugy
ýokdur.
Şu ýerde duaýeniň öz ýolbaşçylyk edýän diplomatik korpusynyň
beýleki agzalaryna hiç hili görkezmeler berip bilmeýändigini hem
aýtmak gerek. Ýöne muňa seretmezden, diplomatik korpusyň
duaýeniniň wezipesi ähli wagtlarda hormatly we abraýly bolupdyr.
Duaýen beýleki diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary bilen gu
ramaçylyk, protokol ýa-da dabaralar bilen bagly meseleler boýunça
wagtal-wagtal konsultatiw maslahatlar geçirýär. Şeýle maslahatlaryň
resmi häsiýeti ýokdur we olar diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary
üçin guralýan ertirlik ýa-da günortan nahary wagtynda bolup geçýär.
Käbir uly bolmadyk ýurtlarda duaýen gullugynyň möhleti dolup,
ýurtdan gidýän ilçiniň ugradylmagyny we oňa diplomatik korpusyň
adyndan sowgat gowşurylmagyny guraýar. Gidýän ilçini ugratmak
we oňa sowgat bermek baradaky karar tutuş diplomatik korpus tara
pyndan kabul edilýär, hoşlaşyk kabul edişligi we sowgat deň derejede
ähli ilçihanalar tarapyndan maliýeleşdirilýär.
Eger-de ol ýa-da başga ýurt duaýeniň ýurdy bilen diploma
tik gatnaşyklary saklamaýan halatynda, onda şol ýurduň ilçisi gat
naşyklary duaýeniň orunbasary bilen saklaýar. Duaýeniň aýaly pro
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tokol meseleleri boýunça maslahatlary olaryň haýyşy boýunça täze
gelen ilçileriň aýallaryna berýär.
Halkara diplomatiýasynyň tejribesi käbir ýurtlaryň daşary işler
edarasynyň özleri üçin peýdaly syýasy häsiýetli beýannamalar et
dirmek üçin duaýenleri peýdalanmaga synanyşýan halatlarynyň hem
bolýandygyna şaýatlyk edýär.
Däp boýunça diplomatik korpusyň agzalarynyň arasynda duaýen
aýratyn orun turýar. Duaýeniň ýagdaýy oňa diplomatik wekilhanalaryň beýleki baştutanlary bilen deňeşdirilende has amatly şertler
döredýär. Duaýeniň aragatnaşyklary adaty ilçiniň aragatnaşyklaryn
dan giň bolýar. Şonuň üçin ençeme ýurtlar, aýratyn hem uly bolma
dyk döwletler öz ilçileriniň duaýeniň ornuny almaklary üçin olary ol
ýa-da başga ýurtda mümkingadar köp wagtlap saklamaklygy isleýär
ler. Mysal üçin, Nikaraguanyň ilçisi Waşingtonda 1943-1970-nji ýyl
lar aralygynda işläpdir we ol, elbetde, duaýen bolupdyr.
«Duaýen» adalgasy konsullyk korpusy babatda hem ulanylýar.
Bu ýagdaýda duaýen hökmünde konsullyk edaranyň baştutany, öz
kärdeşleriniň arasynda derejesi boýunça iň ulusy we güni boýunça
ilkinji bolup ekzekwaturany alan ýa-da bolmasa güni boýunça öň
tassyklanan konsul işgäri hasaplanylýar. Eger-de iki ýa-da ondan hem
köp konsul ekzekwaturany şol bir wagtyň özünde alan, ýa-da tassykla
nan bolsalar, onda olaryň arasynda ulylyk konsullyk patentiniň (kon
sullyk işini alyp barmaga hukuk berýän şahadatnama) gowşurylan
güni bilen kesgitlenilýär.
Soraglar:
1. Duaýen meselesi ilkinji gezek haçan we haýsy resminama tarapyndan
çözüldi?
2. Haýsy klasly diplomatik wekil duaýen bolup bilýär?
3. Duaýeniň borçlary nämeden ybarat?
4. Duaýeniň diplomatik korpusyň beýleki agzalaryna görkezme bermäge hu
kugy barmy?
5. Duaýen adalgasy konsullyk korpusy babatda hem ulanylýarmy?
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XIV bap
DIPLOMATIK IŞIŇ TÄZE UGURLARY
Üçünji müňýyllygyň başy dünýä bileleşiginiň ulgamlaýyn öz
germeleriň nobatdaky tapgyryna gadam basmagy bilen alamatlandy.
Şol özgermeler döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň tutuş toplu
myny, şol sanda diplomatik, umuman diplomatik gulluklaryň işini
hem öz içine aldy. Diplomatiýa has-da köp görnüşli we köptaraplaýyn
häsiýete eýe boldy, ol halkara durmuşynyň barha täze we täze çäkleri
ni öz içine alyp başlady.
Şol bir wagtyň özünde döwletleriň arasyndaky ikitaraplaýyn
aragatnaşyklar hem mese-mälim işjeňleşdi, dürli görnüşler bilen
baýlaşdy. Döwletleriň arasynda däp bolan diplomatik gatnaşyklardan
başga-da, hökümetlere degişli däl guramalaryň, gumanitar alyş-çalyşlaryň ugry boýunça aragatnaşyklar giň gerim aldy.
Köptaraplaýyn diplomatiýanyň roly we ähmiýeti hem ýokarlan
dy. Diplomatiýanyň şu görnüşiniň merkezi bolup, öňküsi ýaly,
Birleşen Milletler Guramasy çykyş edýär. BMG bütin adamzadyň
umyt-arzuwlarynyň hasyl bolmagy ugrunda tagalla edýär, döwletleriň
döredijilikli işiniň, halkara gatnaşyklarynyň adalatly we sazlaşykly
ulgamyny gurmagyň ygtybarly daýanjy bolmaga çalyşýar.
Soňky ýyllarda globallaşmak1 prosesiniň güýçlenen we halka
ra hyzmatdaşlygyň esli giňelen şertlerinde onlarça täze halkara,
sebitleýin guramalar öňe çykdylar we olar syýasy, ykdysady, har
by-strategiki, gumanitar we başga çäklerde ýerli, halkara we global
«Globallaşmak» adalgasy ilkinji gezek 1983-nji ýylda T. Lewit tarapyn
dan «Garward biznes rewýu» žurnalynda çykan makalasynda ulanyldy. Global
laşmaklyga häzirlikçe tükenikli kesgitleme tapylmasa-da, bu ugurda synanyşyklar
az edilmeýär. Mysal üçin, globallaşmagyň häzirki döwrüne düşünmek üçin
käbir bilermenler oňa «biri-birinden uzaklykda ýerleşýän ýerleri baglaşdyrýan
bütindünýä gatnaşyklaryň güýçlenmegi» ýaly kesgitleme berseler, başgalar
globallaşmagy bütin dünýä boýunça ideýalaryň, maýa goýumlaryň, tehnikanyň
we harytlaryň akymynyň barha çaltlaşýan we köpelýän göwrümlerdäki çylşy
rymly prosesi hökmünde häsiýetlendirýärler.
1
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meseleleri çözmek bilen meşgul bolýarlar. Şol guramalaryň, bir
leşmeleriň çäklerinde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek,
daşky gurşawy goramak, klimatyň global üýtgemegine, halkara ter
rorçylygyna, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna, serhetýaka
guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmeklik meseleleri çözülýär.
Türkmenistan täze wehimleriň we howplaryň garşysyna alnyp
barylýan halkara hyzmatdaşlygyna hem ikitaraplaýyn, hem köptarap
laýyn esasda işjeň gatnaşýar. Biziň ýurdumyz eýýäm onlarça täsirli
halkara, sebitleýin guramalaryň agzasy boldy we täze guramalaryň
işine gatnaşmagy meýilleşdirýär, dünýä bileleşiginiň beýleki agzalary
bilen deňhukukly we özara peýdaly hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze
ugurlaryny gözleýär.
Häzirki döwürde türkmen diplomatiýasynyň işiniň täze ileri
tutýan ugurlarynyň arasynda köptaraplaýyn diplomatiýa, Merkezi
Aziýany we Hazar sebitini köpçülikleýin gyryş ýaragyndan azat zola
ga öwürmek, Owganystandaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak ugrundaky
halkara tagallalaryna ýardam etmek, Aralyň ekologik heläkçiliginiň
netijelerini ýeňip geçmek, halkara terrorçylygyna, ekstremizme,
transserhet guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun
dolanyşygyna, häzirki zamanyň beýleki howplaryna we wehimlerine
garşy göreşmek ýaly derwaýys ulgamlar bilen bir hatarda Türk
menistanyň ykdysady bähbitlerini hemmetaraplaýyn goramaklyga we
beýleki döwletler bilen energetika boýunça hyzmatdaşlygyň mesele
lerini çözmeklige gönükdirilen tagallalar möhüm orun tutýarlar.

§1. Täze wehimler we howplar
XX asyryň 80-nji ýyllarynyň aýagynda we 90-njy ýyllarynyň
başynda halkara ýagdaýynyň düýpli özgerip başlamagy bilen bir
wagtda ençeme döwletler üçin umumy häsiýeti bolan we milli
serhetleriň çäginden daşary çykýan täze ýiti meseleler peýda bolup
başlady. Informasiýa rewolýusiýasy we Internetiň peýda bolmagy
öz täsirini dünýäniň ähli ýurtlaryna ýetiren globallaşmak prosesini
güýçli depginde çaltlaşdyrdy. Ösen, şeýle hem ösüp barýan ýurtlara
gönükdirilen daşary ýurt maýa goýumlarynyň göwrümi artdy, trans285

-milli kompaniýalaryň syýasy proseslere hem täsiri juda ýokarlandy.
Öz işini durmuşyň ähli çäklerine ýaýradýan hökümete degişli bolma
dyk guramalaryň täsiri hem esli artdy, integrasion prosesler güýçlen
di, adamlaryň arasyndaky aragatnaşyklar giňeldi. Ýöne global üýtge
meler ters hadysalara hem ýol açdylar.
Ýokarda görkezilen prosesler bilen bir hatarda, ençeme köne
meseleler hem ýitileşip başlady, tutuş adamzadyň geljegi üçin gorku
ly täze howplar ýüze çykdy. Şol wehimlere we howplara ozaly bilen
halkara terrorçylygynyň işjeňleşmegi, onuň göwrüminiň artmagy we
geografiýa çäkleriniň giňelmegi; barha täze çäkleri öz içine alýan
halkara jenaýatçylygynyň ösmegi; soňky ýyllarda tutuş adamzada
howp salýan täze keselleriň ýüze çykmagy; klimatyň global maýla
magy, ekologiýa meseleleriniň ýitileşmegi we umuman daşky gurşa
wyň ýaramazlaşmagy we başgalar degişlidir.
Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygyň we howpsuzlygyň sak
lanmagy we pugtalanmagy üçin Türkmenistan hemişe degerli çäreleri
görýär. Şol bir wagtyň özünde hem peýda bolan täze wehimlere we
howplara garşy durmak maksady dünýäniň ähli döwletleriniň birleşen
tagallalaryny talap edýär. Hut şonuň üçin hem Türkmenistanyň bu
mesele boýunça amala aşyrýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň
biri abraýly halkara guramalary, ozaly bilen bolsa, BMG-niň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň Sebit merkezi bilen
hyzmatdaşlyk bolup durýar.
BMG-niň Sebit merkezi öz meýilnamasyny Merkezi Aziýa
döwletleriniň daşary işler ministrlikleri bilen hyzmatdaşlykda işläp
düzýär we şunlukda, ol bäş döwletiň hökümetlerine Merkezi Aziýa
sebitinde ýüze çykýan howplara garşy durmaga goldaw bermek
maksady bilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hereket edýär. Şu
jähtden, häzirki wagtda sebitdäki ýurtlaryň, şol sanda Türkmenistanyň
öňünde nähili wezipeleriň durýandygyna gysgaça seredip geçeliň.
Elbetde, Merkezi Aziýa döwletleri aýratynlykda we bilelikde
sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy saklamak ugrunda degerli
çäreleri görýärler. Ýöne muňa garamazdan, olaryň işinde transserhet
jenaýatçylyga, şol sanda terrorçylyk toparlara we neşe serişdeleriniň
söwdasyny edýänlere garşy göreşmek meseleleri gün tertibinde dur
magynda galýar.
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Sebit üçin ekologiýa howpsuzlygy, şeýle hem suw we energiýa
ýaly umumy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagy uly ähmiýete eýedir.
Aral deňziniň guramagy bilen bagly derwaýys meseleler bireýýäm
den bäri Merkezi Aziýa sebitiniň çäginden çykdy.
Tutuş sebitde durnuksyzlygyň ýaýramagynyň howp salmagy
göz öňünde tutulanda, Owganystandaky ýagdaý Merkezi Aziýadaky
ýagdaýa öz täsirini ýetirýär. Sebit global derejedäki maliýe-ykdysady
çökgünlik ýaly faktoryň hem täsirine düşýär, ýöne onuň Merkezi
Aziýa döwletlerine ýetirýän täsiri birmeňzeş däldir.
Sebit bilen bagly derwaýys meseleleriň çözülmegine ýardam
etmek maksady bilen BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplo
matiýasy boýunça Sebit merkezi turuwbaşdan özüniň üç ýyllyk Her
eket ediş maksatnamasyny kabul etdi we ony durmuşa geçirmäge
girişdi. Öz mandatyna laýyklykda Sebit merkeziniň işiniň esasy
maksady sebitiň ýurtlary bilen maslahatlaşmalary geçirmegiň barşyn
da ýüze çykarylan we sebitiň durnuklylygyna we durnukly ösüşine
howp salýan 3 sany esasy wehimiň öňüni alyş çärelerini görmek
boýunça Merkezi Aziýanyň döwletleriniň edýän tagallalaryny golda
mak boldy. Şol wehimleriň hatarynda özara peýdaly esasda umumy
tebigy serişdeleri dolandyrmak; terrorçylykly toparlanyşyklaryň, neşe
söwdagärleriniň işini, şeýle hem olaryň howply utgaşmasyny özünde
jemleýän serhetüsti jenaýatçylyk we ahyrsoňunda goňşy Owga
nystandaky durnuksyzlygyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýa täsiri ýaly
meseleler boldy.
Merkez sebitiň ähli döwletleriniň bähbitlerini nazara almak
bilen suw serişdelerini dolandyrmak boýunça gatnaşyklary ösdürmek
hem-de uzak möhletli çözgütleri tapmaga ýardam etmek maksadyna
eýerip, Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen işjeň gatnaşyk edýär. Sebit
merkezi tarapyndan halkara hukugynyň we suwdan peýdalanmak
babatda özara peýdaly ylalaşyklary gazanmak barada gepleşikleri
geçirmegiň meseleleri boýunça sebitleýin duşuşyklaryň tapgyry gu
raldy. Bu ugurda gatnaşyklary ösdürmek boýunça mundan beýläk-de
çäreler meýilleşdirildi.
Merkezi Aziýanyň döwletleriniň çäklerinde zäherli maddalary
gömmek meselesi hem BMG-niň Sebit merkeziniň üns merkezinde
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durýar. Şunuň bilen baglylykda merkez sebitiň döwletleriniň, şeýle
hem ýöriteleşdirilen halkara we sebitleýin guramalaryň Merkezi Aziýa
sebitinde ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak meselesine ünsi çek
mäge gönükdirilen tagallalaryny goldaýar. Şu jähtden, Merkezi Aziýa
sebitiniň ýurtlarynyň köpüsi tarapyndan 2006-njy ýylyň noýabryn
da Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýada durnukly ösüş üçin daşky
gurşawy goramak baradaky Çarçuwaly konwensiýa gol çekilmegi
özboluşly waka boldy. Bu resminama sebitleýin özara gatnaşyklary,
şeýle hem BMG-niň ekologiýa babatdaky düzüm birlikleri bilen
hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge ýardam edýär.
Howanyň üýtgemeginiň artýan wehimi, onuň daşky gurşawyň
ýagdaýyna edýän täsiri bilen baglylykda Merkezi Aziýa sebitinde we
tutuşlygyna alnanda bütin dünýäde howanyň üýtgemeginiň zyýan
ly netijeleriniň öňüni almak meselesi barha möhüm ähmiýete eýe
bolýar. Hut şonuň üçin hem, 2007-nji ýylda Türkmenistan bilelikde
hereket etmegiň sebitleýin taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça
işi utgaşdyrmak baradaky wezipeleri öz üstüne aldy, howanyň üýtge
megini nazara almak arkaly şeýle taslamany döretmek başlangyjy
bilen çykyş etdi.
Utgaşdyryjy ýurt hökmünde Türkmenistan howanyň üýtge
megine degişli meseleler boýunça sebit çäreleriniň geçirilýän ýe
rine öwrüldi. Şol çärelere Merkezi Aziýa ýurtlary gatnaşýarlar. Şol
çäreleriň jemleri boýunça Aşgabatda BMG-niň Daşky gurşawy gora
mak boýunça maksatnamasynyň sebit edarasyny ýa-da BMG-niň
howanyň üýtgemegi boýunça sebit merkezini döretmek baradaky
maslahatlar kabul edildi.
BMG-niň Sebit merkezi Araly halas etmegiň halkara gaznasy
bilen gatnaşyk etmäge hem aýratyn üns berýär. 2010-njy ýylyň
3-nji martynda BMG-niň we Araly halas etmek boýunça halkara
gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň arasynda Özara düşünişmek
hakyndaky Jarnama gol çekildi.
BMG-niň Sebit merkezi terrorçylyk, ekstremizm we narkotrafik
ýaly serhetüsti wehimlere garşy göreşmekde Merkezi Aziýanyň ýurt
laryny goldaýar hem-de şol wehimlere garşy durmakda köptarap
288

laýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýär. Şunuň bilen bagly
lykda, Merkez sebitde BMG-niň kontr-terrorçylyk boýunça iş topary,
Merkezi Aziýada informasiýa we utgaşdyryş boýunça sebit merkezi,
şeýle hem BMG-niň neşeler we jenaýatçylyk boýunça Müdirligi bilen
bilelikde durmuşa geçirilýän çäreleriň tutuş tapgyryny taýýarlady.
Sebit merkezi Owganystandaky ýagdaýy hem-de onuň Merkezi
Aziýa sebitine täsirini hemmetaraplaýyn hem giň möçberde seljermek
üçin BMG-niň Owganystandaky wekilhanasy bilen ýakyn gatnaşykda
bolýar we bu ýurtda ýagdaýy durnuklaşdyrmaga gönükdirilen mak
satnamalary durmuşa geçirmäge Merkezi Aziýanyň döwletleriniň
işjeň gatnaşmagy ugrunda çykyş edýär.
Şu ýerde Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygyň we howp
suzlygyň ygtybarly kepilliklerini berkarar etmäge çuňňur gyzyk
lanýandygyny, goňşy we dostlukly Owganystanda durnuklylygyň
berkidilmegine saldamly ýardam etmegi özüniň daşary syýasatynyň
ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplaýandygyny ýene-de bir gezek
aýratyn nygtap geçmek gerek. Hut şonuň üçin hem, biziň ýurdumyz
owgan problematikasy bilen baglanyşykly meseleleriň tutuş toplu
myna uly üns berýär, Owganystanda parahatçylygy we howpsuzlygy
üpjün etmek, onuň durmuş-ykdysady infrastrukturasyny dikeltmek
boýunça halkara tagallalaryny goldaýar. Şol bir wagtyň özünde
hem, Türkmenistan Owgangystandaky ýagdaýy parahatçylykly ýol
bilen çözmegiň tarapdary bolup çykyş edýär. Şanhaý hyzmatdaşlyk
guramasynyň agza döwletleriniň baştutanlarynyň, synçy ýurtlaryň
we hormatly myhmanlaryň giňeldilen düzümindäki mejlisinde sözlän
sözünde (Daşkent, 2010-njy ýylyň 11-nji iýuny) Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedow owgan meselesini çözmegiň täze syýasy-diploma
tik mehanizmleriniň işlenip taýýarlanylmagynyň möhümdigini nyg
tap geçdi.
Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit
merkezi bu sebitiň döwletleriniň ýaş diplomatik işgärlerini we döwlet
edaralarynyň işgärlerini öňüni alyş diplomatiýasynyň maksatnama
lary we onuň usullary bilen tanyşdyrmak maksady bilen BMG-niň
19. Sargyt № 1175
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degişli birlikleri bilen bilelikde ýöriteleşdirilen çäreleri hem yzygi
derli guraýar.
Mysal üçin, 2009-njy ýylyň noýabrynda Aşgabat şäherinde
BMG-niň Sebit merkezi tarapyndan öňüni alyş diplomatiýasy boýun
ça bir hepdelik okuwy guraldy, onuň barşynda oňa gatnaşyjylar
halkara hukugy, parahatçylygy üpjün ediş, dawaly ýagdaýlary
çözmek we gepleşikleri geçirmegiň usulyýeti ýaly meseleleri ara
alyp maslahatlaşdylar. Merkezi Aziýadaky öňüni alyş diplomatiýasy
boýunça Sebit merkezi tarapyndan BMG-niň Treýning we barlag
lar boýunça instituty bilen bilelikde guralan çärä Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň ählisinden ýaş diplomatlaryň 20-den gowragy gatnaşdy.
Sebit merkezi dawalary çözmegiň guraly hökmünde öňüni alyş
diplomatiýasyny sebitiň dürli okuw mekdeplerinde wagyz etmäge
hem ýardam edýär.
Şeýle hem Sebit merkezinde ÝHHG-niň, GDA-nyň, ŞHG-niň,
Ýewropa Bileleşiginiň, NATO-nyň, EKO-nyň we beýleki guramalaryň
wekilleri bilen yzygiderli esasda duşuşyklar geçirilip durulýar. Mysal
üçin, 2008-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda Merkezi Aziýanyň
döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy
geçirildi we şol duşuşyk mahaly oňa gatnaşyjylar şeýle çäreleri yzy
giderli esasda geçirmegi ylalaşdylar. 2010-njy ýylyň ýanwarynda
bolsa şeýle duşuşygyň ikinjisi Almaty şäherinde geçirildi. Duşuşygyň
çäklerinde Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit
merkeziniň 2010-njy ýyl üçin iş meýilnamasy kabul edildi.
Hususanda, duşuşyga gatnaşyjylar Merkezi Aziýadaky wehimler
we mümkin bolan howplar hakynda pikir alyşdylar. Ekologiýa, suw-energetika serişdelerini rejeli hem-de netijeli peýdalanmak, ekolo
giýa, azyk hem-de energetika howpsuzlygy ýaly meseleleri, şeýle
hem Owganystandaky ýagdaýa degişli meseleleri we Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň bu ýurtda ýagdaýy durnuklaşdyrmak we oňa kömek ber
mek bilen baglanyşykly başlangyçlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Umuman, BMG-niň Sebit merkeziniň 2010-njy ýyl üçin işiniň
esasy ugurlary şu aşakdakylardan, ýagny: suw-energiýa serişdelerini
dolandyrmakdan hem-de daşky gurşawy goramakdan, ilatyň howp
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suz durmuşyny üpjün etmekden; neşelere garşy göreş alyp barmak
babatda sebitleýin hyzmatdaşlyga ýardam etmekden; BMG-niň se
bitde kontr-terrorçylyk strategiýasyny durmuşa geçirmekde Merkezi
Aziýanyň döwletlerine ýardam bermekden; Owganystandaky ýag
daýy durnuklaşdyrmaga Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň gatnaş
magyndan; halkara hukugy we öňüni alyş diplomatiýasy babatda
Merkezi Aziýadan bolan hünärmenleriň hünärini ýokarlandyrmakdan
ybarat boldy.
«Biziň häzirki wagtda gabat gelýän wehimlerimiz her bir ýurt
üçin hem, her bir gurama üçin hem örän çylşyrymlydyr – diýip
BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun Aşgabatda Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy wagtynda
aýtdy (2010-njy ýylyň 2-nji apreli). – Şonuň üçin hem bu meseleler
utgaşdyrylmagyny we ýakyn hyzmatdaşlygy talap edýär. BMG-niň
sebit merkezi sebitiň ýurtlary bilen hem, iri halkara guramalary bilen
hem ýakyn hyzmatdaşlykda işleýär, şol merkeziň netijeli işlemegi
üçin Türkmenistanyň hökümeti oňat şertleri döretdi».
Şunlukda, ýurdumyzyň, sebitiň ýaşaýjylarynyň, adamzadyň ýa
şaýşyna gönükdirilen täze wehimlere we howplara garşy bilelikde
göreşmek maksady bilen beýleki döwletler, halkara guramalary bilen
belli çäklerde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagy
na ýardam etmeklik ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň ileri tutýan
wezipeleri bolup durýar.
Häzirki döwürde döwletleriň köpüsiniň diplomatik gulluklary
tebigy betbagtçylyklar wagtynda adamlary gözlemek we halas etmek,
garakçylyk bilen göreşmek, bioresurslary gorap saklamak we bra
konýerçilige garşy hereket etmek ýaly ençeme çäklerde hem halkara
hyzmatdaşlygy ýola goýmaklyga gatnaşýarlar.
Tebigy heläkçilikleriň howpuny azaltmak – häzirki zaman dün
ýäsiniň derwaýys meseleleriniň biri bolup durýar. Türkmenistan bu
ugurda hem işjeň, başlangyçly hereketler edýär. Mysal üçin, Türk
menistan 2010-njy ýylyň ýanwar aýynda weýrançylykly ýertitremesi
netijesinde ejir çeken Gaiti Respublikasynyň ýaşaýjylaryna ilkinjileriň
hatarynda kömek goluny uzadan döwletdir. Türkmenistan Gaitini
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dikeltmäge kömek bermek boýunça BMG-niň gaznasyna 500 müň
amerikan dollary möçberinde maliýe goýumyny goýdy. Şeýle hem,
şol 2010-njy ýylyň mart aýynyň başynda bolan hökümet mejlisinde
Gaiti Respublikasynyň çagalaryny Gökderedäki täze çagalar sagaldyş
merkezlerine we Awazadaky sagaldyş-dynç alyş merkezlerine çagyr
maklyk karar edildi. Ýaş gaitililer zehinli çagalaryň üçünji halkara
forumyna hem gatnaşdylar. Bularyň hemmesi Türkmenistanyň
özara kömek bermek we ynsanperwerlik ýörelgelerine üýtgewsiz
ygrarlylygynyň ýene-de bir aýdyň mysaly boldy.
Şunlukda, Türkmenistan berk we uzakmöhletleýin parahatçy
lygy, durnuklylygy we howpsuzlygy gazanmak, häzirki zamanyň
wehimleriniň we howplarynyň garşysyna netijeli göreşmek maksady
bilen giň köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga ygrarlylygyny görkezýär, şol
hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy barada yzygiderli çykyş edýär.
Soraglar:
1. Globallaşmak prosesine nähili düşünýärsiňiz?
2. Globallaşmak prosesiniň oňaýly we oňaýsyz taraplary haýsylar?
3. Täze wehimler we howplar barada näme bilýärsiňiz?
4. Sebitde durnuklylygyň we howpsuzlygyň pugtalanmagy üçin Türkmenis
tan nähili tagallalar edýär?
5. BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit
merkeziniň işi haýsy meseleleri öz içine alýar?
6. Häzirki zaman dünýäsiniň derwaýys meseleleriniň biri bolup durýan tebigy
heläkçilikleriň howpuny azaltmaklyga Türkmenistan nähili goşant goşýar?

§2. Diplomatik işiň möhüm ugry
Takmynan 30 ýyl mundan ozal ençeme döwletleriň diploma
tik gulluklarynyň işinde «Ykdysady diplomatiýa» adyny alan täze
ugur peýda boldy. Ýaragsyzlanmak, parahatçylygy we howpsuzlygy
pugtalandyrmak, durnukly ösüşi üpjün etmek ýaly dünýä işlerinde
ileri tutulýan meseleler bilen bir hatarda soňky ýyllarda halkara
gatnaşyklarynyň ulgamynda ykdysady diplomatiýanyň roly hem yzy
giderli ýokarlandy.
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Totalitar döwlet bolan SSSR-iň synmagy bilen onuň düzü
minde bolan ýurtlaryň her haýsysy, şol sanda Türkmenistan hem
öz garaşsyzlygyny gazandy, ösüş ýoluny saýlap aldy, hojalygy alyp
barmagyň sowet nusgasyndan ýüz öwrüp, bazar ykdysadyýetine
geçip başlady. Şol bir wagtyň özünde indi özbaşdak döwlet hökmünde
Türkmenistanyň öňünde daşary ýurt bazarlarynda özüniň söwda we
ykdysady bähbitlerini üpjün etmek wezipesi peýda boldy. Bu bolsa
dünýä ykdysadyýetinde täze meýilleriň, globallaşmak ýagdaýlarynyň
güýçlenýän, söwda bäsdeşliginiň ýitileşýän, satuw bazarlary, maliýe
resurslary, çig malyň çeşmeleriniň elýeterli bolmagy ugrundaky
göreşiň şertlerinde bolup geçdi.
XX asyryň aýaklarynda we XXI asyryň başlarynda dünýä ba
zaryna öňden işjeň gatnaşýan ABŞ, Ýewropa Bileleşigi we Ýaponiýa
bilen bir hatarda ykdysady durmuşyň täze işjeň merkezleriniň en
çemesi peýda boldy. Olaryň arasynda ozaly bilen Hytaýy, Hindistany,
Braziliýany, Meksikany, Günorta Afrika Respublikasyny, Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň Assosiasiýasyny görkezmek bolar. Bu
täze senagat merkezleriniň daşky dünýä işjeň çykmaklary dünýä yk
dysadyýetinde has bäsleşikli ýagdaýyň döremegine getirdi.
Täze Galkynyş we beýik özgertmeler eýýamynda Türkmenis
tanda döwlet ösüşiniň täze milli modeliniň durmuşa geçirilmegi
netijesinde jemgyýetiň durmuşynyň ähli çäklerinde uly üstünlikler
gazanyldy. Netijede, berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türk
menistan ägirt uly möçberlerdäki resurslara we ykdysady poten
siala eýe bolup durýan, günsaýyn ösýän we öz saýlap alan ýoly
bilen ynamly öňe barýan döwlete öwrüldi. Şonuň üçin hem türkmen
bazarynyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin özüne çekiji bolmagy,
daşary döwletleriň Türkmenistan bilen söwda-ykdysady çäkde özara
peýdaly hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirmekleri
tebigy zatdyr. Umuman, ýurdumyzdaky durnukly jemgyýetçiliksyýasy ýagdaý, milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, milli puluň üýt
gemeýän hümmeti, çig mal resurslary boýunça kuwwatly binýadyň
bolmagy we maýa goýumlarynyň ygtybarlylygyny kepillendirýän
hukuk ulgamynyň döredilmegi, şeýle hem häzirki zamanyň ykdysady
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şertlerinde Türkmenistanyň ykdysady taýdan öz durnuklydygyny we
sagdyn maliýe ulgamyny saklamagy başarmagy – bularyň hemmesi
türkmen bazarynyň özüne çekiji bolmagyna degerli ýardam berýär.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanda daşary ykdysady iş hem
uly gerime eýe boldy, milli ykdysadyýetiň ösmeginiň şertlerini döret
mekde onuň roly mese-mälim ýokarlandy. Başga sözler bilen aý
dylanda, Türkmenistan hem öz gezeginde dünýäniň dürli ýurtlary,
abraýly halkara guramalary bilen daşary ykdysady aragatnaşyklary
işjeň ösdürmegiň, umuman, halkara söwda-ykdysady, ylmy-tehniki
gatnaşyklaryň ulgamyna çuňňur goşulmagyň möhümliginden gelip
çykdy, sebäbi ol ýurdumyzyň ykdysadyýetini kämilleşdirmäge, şeýle
hem tutuş adamzadyň ählumumy meseleleriniň çözülmegine düýp
li ýardam edýär. Hut şonuň üçin hem, biziň döwletimiz öz daşary
syýasatynyň geoykdysady ugruna aýratyn üns berýär, ýurdumyzyň
ykdysady bähbitlerini goramak boýunça zerur çäreleri amala aşyrýar.
2007-nji ýylyň 13-nji iýulyndaky hökümet maslahatynda eden çy
kyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
bu barada şeýle diýdi: «Biziň başlan ähli reformalarymyz bir maksat
yzarlaýar – ol hem öz milli ýolumyzy saklamak bilen, mümkin bolan
çaltlykda dünýä ykdysady ulgamyna düýpli girmekdir».
Daşary ykdysady işiň işjeňleşmeginiň ozaly bilen ençeme ýag
daýlar, şol sanda dünýä hojalyk aragatnaşyklarynyň göwrüminiň
we depgininiň ýokarlanmagy, halkara zähmet bölünişiginiň mun
dan buýana hem çuňlaşmagy, dünýäde bolup geçýän ylmy-tehniki
rewolýusiýa bilen bagly bolandygyny hem aýratyn nygtap geçmek
gerek. Netijede, ýurdumyzyň daşary syýasatynyň geoykdysady ugry
soňky ýyllarda barha güýçlendi, ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk
dürli görnüşler bilen baýlaşdy.
Eýsem ykdysady diplomatiýa näme? Biziň pikirimizçe, ykdysa
dy diplomatiýa – munuň özi daşary ykdysady bähbitleri üpjün et
mek, şeýle hem halkara işlerinde umumy daşarysyýasy ugruň çäkle
rinde has uly maksatlara ýetmek üçin döwletiň ykdysady çäreleri
utgaşdyrmakda diplomatik tärleri we usullary ulanmagydyr.
Türkmenistanyň dünýä hojalyk ulgamyna saldamly we saz
laşykly goşulmagy bu işde ykdysady diplomatiýanyň, türkmen diplo
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matlarynyň rolunyň has hem ýokarlandyrylmagyny talap etdi. 2009njy ýylyň 18-nji fewralynda ýurdumyzyň diplomatik korpusy bilen
geçiren maslahatynda sözlän sözünde Türkmenistanyň Prezidenti bu
barada şeýle diýdi: «Türkmenistanyň söwda-ykdysady gatnaşykla
ryny giňeltmek, ýurdumyza daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek,
iri halkara kompaniýalaryny ýurdumyza işlemäge çagyrmak bilen
bagly meseleleri öwrenmäge we çözmäge türkmen diplomatlary işjeň
gatnaşmalydyr».
Şunlukda, daşary ýurtlarda ýurdumyzyň daşaryykdysady bäh
bitlerini goramak we olary öňe sürmek boýunça iş alyp barmak bilen,
Türkmenistanyň diplomatik gullugy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
öňünde duran wezipeleri çözmeklige işjeň goşuldy. Sözüň has doly
manysynda milli ykdysadyýetimiziň ösmegine hemmetaraplaýyn
ýardam etmek, dünýäniň hojalyk aragatnaşyklarynyň ulgamyna
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dolybahaly we deňhukukly esaslarda
goşulmagy üçin amatly daşary şertleri döretmek – Türkmenistanyň
ykdysady diplomatiýasynyň esasy ileri tutýan ugurlary boldular.
Türkmenistanyň ykdysady diplomatiýasynyň ýurdumyzyň
dünýä ykdysadyýetine goşulmagynyň mundan buýanky gidişinde
mümkin bolan töwekgelçilikleri azaltmaga, ýurdumyzyň ykdy
sady howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilendigi hem aýdyňdyr.
Ykdysady diplomatiýa adalatly halkara söwda ulgamynyň emele
gelmegi, Türkmenistanyň halkara ykdysady guramalara dolyhu
kukly gatnaşmagy, biziň daşary ykdysady aragatnaşyklarymyzyň
giňişleýin ösmegi we onuň daşary ýurtlaryň bazarlaryna girmeginiň
üpjün edilmegi bilen dünýä bazarlarynda ýurdumyzyň bolmagyny
diwersifikasiýalaşdyrmak, (daşary syýasatda «diwersifikasiýa» hyz
matdaşlygyň geografiýasynyň düýpli giňeldilmegini aňladýar, şeýle
hem oňa täze hil häsiýetini berýär), türkmen eksportunyň nomen
klaturasyny giňeltmek üçin zerur bolan tagallalary edýär. Şol bir
wagtyň özünde türkmen diplomatiýasy ýurdumyzyň ykdysadyýetine
daşary ýurt maýalaryny, ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan çäkle
rine öňdebaryjy tehnologiýalary çekmeklige, ýangyç-energetiki
serişdeleri sarp edýän we uglewodorod çig-malyny esasy öndürýän
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we eksport edýän beýleki ýurtlar bilen energetika gepleşikleriniň ös
megine ýardam edýär. Türkmen diplomatiýasynyň gatnaşmagynda
biziň ýurdumyzyň Bütindünýä banky, Halkara pul gaznasy ýaly esasy
halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy alnyp barylýar.
Netijede, Türkmenistanyň güýçli ösýän we pragmatik daşary
ykdysady syýasaty ozaly bilen, daşary söwda dolanyşygynyň möç
berini ýyl-ýyldan artdyrmaga mümkinçilik berýär. Onuň ortaça ýyl
lyk ösüş depgini 2007-2010-nji ýyllarda örän ýokary derejede boldy.
Birnäçe ýylyň dowamynda Türkmenistanyň söwda balansynda onuň
saldosy, ýagny tapawudy ýokary bolmagynda galýar, bu bolsa ýurduň
töleg balansynda amatly ýagdaýy döredýär. Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedow özüniň «Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy:
halka daýanyp, halkyň hatyrasyna» atly makalasynda («Türkmenis
tan», 2010-njy ýylyň 10-njy maýy) «döwletiň daşary ykdysady syýa
satynda esasy ileri tutulýan ugur Türkmenistany çig maly eksport
edýän ýurtdan önüm öndürýän we ýokary tehnologiýaly taýýar haryt
lary eksport edýän ýurtlaryň hataryna kem-kemden geçirmekden yba
ratdyr», – diýip ýazdy.
2011-nji ýylda Türkmenistan 103 ýurt bilen söwda hyzmat
daşlygyny etdi. Ýurdumyzyň bu ugur boýunça gatnaşyklary Hytaý,
Türkiýe, Russiýa, ABŞ, Italiýa, Germaniýa, Ýaponiýa, Şweýsariýa,
Fransiýa, Eýran ýaly döwletler bilen has-da ösdi. Işjeň hyzmatdaşlygy
güýçlendirmegiň netijeli guraly hökmünde özüni görkezen ikita
raplaýyn hökümetara komissiýalaryň işi bu gatnaşyklary mundan
beýläk-de ösdürmäge ýardam edýär. Şol komissiýalaryň çäklerinde
Türkmenistan döwletleriň 30-a golaýy bilen arkalaşykly hereket
edýär, onuň daşary söwda dolanyşygynyň 90%-e golaýy şolaryň pa
ýyna düşýär.
Türkmenistanyň önümleriniň dünýä bazarlarynda mynasyp
orny eýeleýändiklerini, olaryň hatarynda tebigy gaz, nebit we nebit
önümleri, elektrik energiýasy, polipropilen, suwuklandyrylan gaz,
pagta süýümi, nah ýüplükler, matalar, oba hojalyk önümleri we olary
gaýtadan işlemekden alnan önümleriň hem-de beýleki önümleriň bar
dygyny hem nygtap geçeliň. Häzirki wagtda Türkmenistandan goňşy
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ýurtlara – Eýrana, Türkiýä, Owganystana, Täjigistana elektrik ener
giýasy hem iberilýär.
Türkmenistan özüniň eksportyny hemmetaraplaýyn ösdürmek
maksady bilen zerur bolan tagallalaryň ählisini edýär. Hususanda,
ýurtda döredilýän ulag infrastrukturasy onuň eksport potensialyny
durmuşa geçirmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Garaşsyzlyk
ýyllarynda Tejen – Sarahs – Maşat, Aşgabat – Garagum – Daşoguz,
Türkmenabat – Atamyrat demir ýollary çekildi. 2007-2011-nji ýylla
rda Demirgazyk – Günorta transmilli demir ýol magistralynyň gur
luşygy güýçli depginlerde dowam etdirildi. Geljekde bu ýol Ýew
ropa ýurtlarynyň iň gysga ýol bilen Pars aýlagyna çykmagyny üpjün
eder. Amyderýanyň üstünden Atamyrat – Kerkiçi aralykda gurlan
demir ýol köprüsi ulag kommunikasiýalarynyň halkara ulgamynyň
möhüm bölegine öwrüldi. Awtomobil ýollary hem halkara standart
laryna laýyklykda gurulýar.
Şunlukda, Türkmenistanyň eksportynyň mundan buýana-da ýo
kary depginler bilen ösmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermek
ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň daşary syýasy we daşary yk
dysady işiniň möhüm ugry bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde bu
wezipe ykdysady diplomatiýadan daşary bazarlarda Türkmenistanyň
harytlarynyň öňe sürülmegine päsgel berip biläýjek emeli päsgelçi
likleri ýüze çykarmak we aradan aýyrmak, öňden hereket edip gelýän
daşary ýurt bazarlarynda ýurdumyzyň pozisiýalaryny pugtalandyr
mak we giňeltmek, şeýle hem täze bazarlary özleşdirmek we başga
meseleler boýunça goşmaça diplomatik tagallalary talap edýär.
Türkmenistanyň ylmy-tehniki potensialyny çalt ösdürmeklige,
önümçilige häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak
lyga we ýurduň innowasion ösüş ýoluna geçmäge bolan ugry bilen
baglylykda hem türkmen diplomatik gullugynyň öňünde möhüm
wezipe durýar: bu ýerde gürrüň häzirki zaman tehnologik işlenip
taýýarlanylanlary gözlemek, ýüze çykarmak we Türkmenistana çek
mek barada barýar. «Ylmy-tehniki progresiň çalt depginlerde ösýän
asyrynda türkmen halkyna, şeýle hem bütin adamzada gulluk etjek
taslamalarymyzyň, maksatnamalarymyzyň we reformalarymyzyň
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ählisi ylmy taýdan berk esaslandyrylandyr – diýip Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. – Biz mundan beýläk
hem dünýä ylmynyň iň täze gazananlaryny, ýokary tehnologiýalary
milli ykdysadyýete, senagata, oba hojalygyna, gurluşyk ulgamyna,
binagärlige, seýsmologiýa, himiýa, geologiýa, nebitgaz senagatyna,
lukmançylyga, bilime we ýurdumyzyň halk hojalygynyň beýleki pu
daklaryna giňden ornaşdyrarys».
Şu jähtden Türkmenistanyň importynda öňdebaryjy tehnologi
ýalaryň, enjamlaryň we stanoklaryň dürli usullar bilen höweslen
dirilmegi hem düşnüklidir. Mysal üçin, soňky ýyllarda, has takygy,
2007-2009-njy ýyllarda, önümçilik-tehnologiki ähmiýetli önümleriň
paýy ýurdumyzyň importynyň 70-80 göteriminden gowragyna bara
bar boldy.
Häzirki wagtda sebitara guramalarynyň giňişliklerinde bolup
geçýän integrasion prosesler hem ykdysady diplomatiýanyň ileri
tutýan ugurlarydyr. Mysal üçin, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna
girýän döwletler bilen hyzmatdaşlyk Türkmenistan üçin möhüm
ugurlaryň biri bolup durýar, sebäbi şol hyzmatdaşlygyň ençeme
obýektiw artykmaçlyklary bardyr. Ozaly bilen, şol hyzmatdaşlyk
baý taryha, döwlet we gumanitar derejelerdäki gatnaşyklara, en
çeme görkezijiler boýunça biziň ýurtlarymyzyň ykdysadyýetleriniň
düzümleýin gabat gelýändigine esaslanýar. Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedow GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň
geňeşiniň mejlisinde eden çykyşynda (Aşgabat, 2009-njy ýylyň 10-njy
apreli) Türkmenistanyň GDA döwletleri bilen ykdysady hyzmatdaş
lygy barada şeýle diýdi: «Türkmenistan GDA-nyň çäklerindäki
ykdysady hyzmatdaşlyga biziň ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzy
baýlaşdyrmaga, sebitleýin we sebitara gatnaşyklaryň üstüni täze
many-mazmun bilen ýetirmäge, biziň ýurtlarymyzyň global ykdysa
dy proseslere netijeli integrirlenmegine ýardam etmäge gönükdirilen
möhüm ugur hökmünde garaýar. Şundan ugur alyp, biz Arkalaşygyň
döwletleriniň gatnaşmagynda ulag-kommunikasiýa we energe
tika ulgamlarynda bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagyny
mübärekleýäris we goldaýarys».
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Şu ýerde ozaly bilen GDA giňişliginiň dünýäniň iri bazarlaryna
çykylmagyny üpjün edýän Demirgazyk – Günorta we Gündogar –
– Günbatar ugurlary boýunça ulag gatnawlarynyň tebigy geçelgesi
bolup durýandygyny belläp geçmek gerek. Şunuň bilen baglylykda,
Gazagystan – Türkmenistan – Eýran demir ýolunyň taslamasy iş
ýüzünde üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biziň ýurtlarymyzyň bäh
bitlerine laýyk gelýän, Aziýanyň we Ýewropanyň beýleki döwletleri
bilen hyzmatdaşlyk üçin mümkinçilikleri açýan başga-da ençeme
ulag taslamalary taýýarlanyldy.
Elbetde, GDA döwletleri bilen energetika ulgamynda hyz
matdaşlyk etmek Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýete eýe bolup
durýar. Arkalaşygyň döwletleriniň ägirt uly serişdeleri we üstaşyr
mümkinçilikleri bardyr. Hut şonuň üçin hem täze turba geçiriji
marşrutlaryny gurmak baradaky bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli
durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň we Arkalaşygyň degişli
agza döwletleriniň ykdysady we durmuş taýdan ösüşine örän uly iter
gi berip biljekdigi aýdyňdyr.
Şunlukda, Türkmenistanyň dünýä hojalygyna girmekdäki ugry
bilen baglylykda ykdysady diplomatiýanyň roly barha ýokarlanýar.
Diplomatiýanyň bu görnüşi Türkmenistanyň daşary ykdysady işiniň
täsirliligini hemişe ýokarlandyrmaga ýardam etmäge borçludyr. Bu
bolsa Türkmenistanyň diplomatik gullugyndan onuň ýurdumyzyň
ykdysady meseleleriniň tutuş toplumyna uly üns bermegini, içerki
hojalygyň, umuman tutuş jemgyýetimiziň reformirlenmegine has tä
sirli kömek etmek üçin onuň ykdysadyýet bilen doly ysnyşmagyny,
goşulyşmagyny talap edýär. Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň
şeýle ýardamy aýratyn hem daşary döwletler bilen energetika
hyzmatdaşlygy çäginde giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilende
möhümdir.
Soraglar:
1. Türkmen bazarynyň özüne çekijiligine haýsy ýagdaýlar ýardam edýär?
2. Türkmenistan özüniň daşary syýasatynyň geoykdysady ugruna nähili äh
miýet berýär?
3. Türkmenistanyň dünýä hojalyk ulgamyna saldamly we sazlaşykly goşul
magyna ýurdumyzyň diplomatik gullugy nähili ýardam edýär?
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4. Diplomatiýanyň ykdysadyýet bilen doly ysnyşmagy, goşulyşmagy näme
sebäpden zerur?
5. Ykdysady diplomatiýa näme?

§3. Energetika diplomatiýasy
Häzirki wagtda siwilizlenen ýaşaýşyň energetiki giňişlige, ener
giýa serişdeleriniň elýeterli bolmagyna azda-kände bagly bolmadyk
ýurdy tapmak aňsat däldir. XXI asyrda global ösüşe mahsus meýiller,
dünýäde täze ykdysady merkezleriň döremegi energiýa serişdeleriniň
sarp edilişiniň yzygiderli artmagyny şertlendirýär. Dünýäniň ener
getiki kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine ulanmak üçin täze
mümkinçilikleriň döredilmegi şu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň
üstünlikli bolmagynyň girewine öwrülip biler.
Häzirki wagtda dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň
85 %-i gazylyp alynýan baýlyklaryň paýyna düşýär. Ýangyjyň alter
natiw görnüşlerini tapmak boýunça düýpli işleriň geçirilýändigine
garamazdan, hut uglewodorod çig maly – nebit we tebigy gaz ýakyn
geljekde dünýä ykdysadyýetiniň energetika bilen bagly bölegini üpjün
edýän esasy serişde bolup durýar.
Şeýle şertlerde uglewodorod serişdeleriniň halkara bazarlaryna
iberilmegi örän möhüm ähmiýete eýe bolýar, onuň dünýädäki umumy
ýagdaýa, sebitleýin we halkara hyzmatdaşlygyň häsiýetine we ugruna
ýetirýän täsiri barha artýar.
Bitarap Türkmenistan üçin energetika diplomatiýasy diplomatik
işiň has möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar, sebäbi biziň ýurdumyz
dünýäniň nebit, gaz serişdelerine iň baý ýurtlarynyň arasynda öňdäki
orunlaryň birini eýeleýär. Halkara we daşary ýurt bilermenleriniň
berýän bahalaryna görä, onuň çig mal serişdeleri 20,8 milliard tonna
nebite we 24,6 trillion kubmetr tebigy gaza barabardyr. Şeýle hem,
2011-nji ýylyň birinji ýarymynda Günorta Ýolöten-Osman (Galkynyş)
ýatagyndaky uglewodorod serişdeleri boýunça geçirilen täze audit
bu uly ýatagyň tebigy gazyň gorlary boýunça eýýäm häzirki wagtda
dünýä boýunça ikinji orunda durýandygy barada netije çykardy.
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Şeýle hem Türkmenistan täze ýataklary we gazyň gorlaryny
özleşdirmek bilen, ýakyn ýyllarda halkara bazarlary üçin çykarýan
we iberýän gazynyň möçberlerini ep-esli artdyrmagyň anyk mümkin
çiliklerine eýe bolup durýar. Türkmenistany durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamada
«mawy ýangyjy» çykarmagyň derejesini eýýäm 2020-nji ýyla çenli
üzül-kesil artdyrmak göz öňünde tutulýar.
Hut şonuň üçin hem bu ýagdaýyň biziň döwletimiziň daşary sy
ýasatynda energetika meselesiniň örän uly möhümligini we energetika çäkde milli bähbitlerimizi üpjün etmäge gönükdirilen Türk
menistanyň DIM-niň yzygiderli diplomatik tagallalarynyň zerurlyg
yny öňünden kesgitländigi aýdyňdyr.
Eýsem «energetika diplomatiýasy» diýip biz näme düşünýäris?
Energetika diplomatiýasy – munuň özi energiýa serişdelerini çy
karmak, öndürmek, gaýtadan işlemek, ibermek we sarp etmek
boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň milli bähbitleri üpjün
etmeklige gönükdirilen daşary energetika syýasatyny durmuşa
geçirýän ýurdumyzyň daşary syýasy, daşary ykdysady we energe
tika pudak edaralarynyň amaly işidir.
Işiň bu çäginiň Türkmenistan, biziň halk hojalygymyz, şeýle
hem häzirki zaman dünýäsinde Türkmenistanyň ykdysady we syýasy
pozisiýalary üçin adatdan daşary möhümligi nukdaýnazardan soňky
ýyllarda energetika diplomatiýasynyň näme üçin Türkmenistanyň
DIM-niň işiniň ileri tutulýan we örän möhüm ugurlaryndan biri bo
landygy düşnüklidir. Şeýle hem tejribe Türkmenistanyň daşary syýa
satynda energetika faktorynyň rolunyň ýyl-ýyldan ýokarlanýandygy
ny görkezýär.
Energiýa serişdelerini agtarmaklygyň, çykarmaklygyň, gaýtadan
işlemekligiň, eksport etmekligiň, ibermekligiň ähli çäklerinde bäh
bitleri bolan dünýäniň esasy energetika döwletleriniň biri hökmünde
Türkmenistanyň statusy ýurdumyzyň energetika diplomatiýasynyň
köptaraply häsiýetini öňünden kesgitledi. Şonuň üçin hem biziň ýur
dumyz energetiki serişdeleri öndürmek, sarp etmek we ibermek çä
ginde dünýä bazaryna esasy gatnaşyjylar bilen ýakyn aragatnaşyklary
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ösdürýär. Bu iş ählumumy, sebitleýin, şeýle hem ikitaraplaýyn for
matda amala aşyrylýar. Hususanda, Türkmenistan Halkara energe
tika agentligi, Halkara energetika forumy ýaly energetika çäginde
täsirli gurluşlar bilen konstruktiw gatnaşyklary saklaýar, halkara
guramalaryň ençemesinde, ozaly bilen bolsa BMG-de energetika
meselelerini ara alyp maslahatlaşmaklyga işjeň gatnaşýar. Şeýle hem
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň diňe
bir ýurdumyzyň täze energetika syýasatyny işläp düzmän, eýsem, şol
sanda, uglewodorodlary dünýä bazarlaryna ibermek boýunça tasla
malary amala aşyrmak üçin zerur bolan ylalaşyklaryň gazanylma
gynda hem esasy roly oýnaýandygyny aýratyn nygtap geçmek gerek.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň aprelinde Aşga
batda geçirilen «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr
geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny
üpjün etmekde onuň hyzmaty» atly ýokary derejedäki halkara masla
hatynda çykyş edende belleýşi ýaly, energetika howpsuzlygy biziň
ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasyny, onuň many-mazmunyny
we ugruny kesgitleýän esasy ugurlarynyň biri bolup durýar we şeýle
bolmagynda galýar.
Energetika howpsuzlygy ideýasy berk şertlendirilen ýagdaýlaryň
toplumlaýyn utgaşmasynda jemlenýär. Şu jähtden esasy zat içerki
jemi önümiň öndürilişini we senagatyň eksport kuwwatyny üpjün
etmekden, Türkmenistanyň territoriýasynda durmuş şertlerini we
ýaşaýşyň hilini gowulandyrmakdan ötri energiýa serişdelerine bolan
içerki talaplary kanagatlandyrmagy üpjün edýän infrastrukturany do
landyrmak bolup durýar. Ikinji ýagdaý – bu deňizler boýunça (ýa-da
olaryň astyndan) ýa-da döwletleriň guryýer serhetleriniň üstünden
energiýa serişdeleriniň halkara söwdasyny artdyrmakdyr. Ol ilkinji
serişdeleriň goralyp saklanmagy we howpsuzlygy, şeýle hem olaryň
sarp edijä iberilmegi nukdaýnazaryndan örän möhümdir. Biziň pikiri
mizçe, üçünji ýagdaý – energiýa serişdelerini iberýän industriýa ba
zar mehanizmlerini we bäsleşigi girizmek hem oňa golaýdyr. Biziň
döwletimiz halkara meýdanynda energetika howpsuzlygyna diňe bir
harydy ýerlemegiň kepilliklerini we bahalaryň üýtgemezligini isleýän
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alyjynyň ýa-da satyjynyň nukdaýnazaryndan däl, eýsem uglewodorod
serişdelerini ibermegiň howpsuzlygyny üpjün etmek nukdaýnazaryn
dan hem düşünilmegini öňe sürýär.
Toplumlaýyn meselä öwrülen energiýa serişdeleriniň iberil
meginiň şu ulgamda howpsuzlygy üpjün edýän ähli jähtleriň çözül
megini göz öňünde tutmalydygyny belläp geçmek gerek. Bu
bolsa kanunçylygy, hususan-da, halkara hukugyny energetika howp
suzlygynyň möhüm ýagdaýyna öwürýär.
Çözgütler kabul edilende syýasatçylar bazar mehanizimleriniň
esasynda halkara söwdanyň giňelmegine goldaw bermelidirler we
daşky gurşawyň goragyny üpjün etmelidirler.
Şu babatda energetika ulgamynda, şol sanda ykdysady we geo
grafiki jähtlerden howpsuzlygyň dürli ugurlaryna degişli meseleleriň
giň toplumyna hukuk garaýşy işleriň emele gelen ýagdaýyna has
ünsli seretmegiň zerurdygyny görkezýär. Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýokarda agzalan halkara maslahatynda belleýşi
ýaly, aslyýetinde, gürrüň, energetika diplomatiýasy adyna eýe bolan
halkara gatnaşyklary ulgamynyň aýratyn ugry barada barýar. Däp
bolan syýasy diplomatiýada bolşy ýaly, ähli aýratynlyklaryny göz
öňünde tutmak bilen energetika diplomatiýasynda sözde we işde
oýlanyşykly çemeleşmek, hyzmatdaşa hormat goýmak, özara kabul
ederlikli çözgütleriň gözlegini maksat edinmek, konstruktiw hyz
matdaşlyga ygrarlylyk häsiýetli bolmalydyr.
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen öňe sürlen ener
giýa serişdelerini ibermegiň halkara derejesinde howpsuzlygyny
üpjün etmek hakyndaky teklibiň 2008-nji ýylyň dekabrynda BMGniň BA-synda dünýäniň 192 döwletiniň biragyzdan ses bermeginde
kabul edilen «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr
geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny
üpjün etmekde onuň hyzmaty» hakynda Rezolýusiýada öz beýanyny
tapmagy örän kanunalaýyk wakadyr. Bu Rezolýusiýanyň kabul edil
megi meseläniň örän möhümdigine, aýratyn hem dünýä maliýe-yk
dysady çökgünligi we häzirki döwrüň beýleki meseleleri bilen bagly
lykda juda wajypdygyna şaýatlyk edýär.
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Energiýa serişdelerini ibermegiň howpsuzlygy, olaryň harby-syýasy, ekologiýa, tehniki häsiýetli töwekgelçiliklerden, halkara ter
rorçylygy tarapyndan abanýan howplardan goraglylygyň kepillen
dirilmeleri global möçberlere eýe bolýar, şonuň üçin hem dünýäniň
milletler bileleşiginiň degişli gatnaşygyny we ünsüni talap edýär.
Türkmenistanyň Prezidenti ähli dünýä bileleşigi üçin bu möhüm
temany ösdürmek barada täze anyk teklipleri 2010-njy ýylyň sentýa
brynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 65-nji mejlisinde öňe sürdi.
Hususan-da, Türkmenistanyň döwlet Baştutany gyzyklanýan ýurt
laryň we halkara guramalaryň tekliplerini nazara almak bilen, ener
giýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça geljekki halkara-hukuk
resminamasyny işläp taýýarlamak baradaky ekspert toparyny döret
megi teklip etdi. Türkmen döwletiniň Baştutanynyň pikiri boýunça
şeýle toparyň döredilmegi BMG-niň energiýa serişdelerini ibermegiň
halkara ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün etmäge gönükdirilen
toplumlaýyn resminamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmalydyr.
Energiýa serişdeleriniň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak
türkmen tebigy gazyny ibermegiň täze ugurlaryny ulanmagy, goşma
ça turbageçiriji ulgamlaryny gurmagy göz öňünde tutýar, energiýa
serişdelerini halkara derejesinde geçiriji ulgamyň ygtybarlygyny we
durnuklylygyny üpjün etmegiň möhüm ähmiýetli bölegi bolup dur
ýar. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýangyç çig malyna bildirilýän
islegiň yzygiderli ýagdaýda artýan şertlerinde uly möçberlerde önüm
öndürijileriň öz eksport kuwwatyny artdyrmaga, ýangyjy üstaşyr
ibermegi we sarp edijilere ýetirmegiň birnäçe ugurly, döwrebap we
netijeli işleýän infrastrukturasynyň döredilmegine çalyşýandygy
düşnüklidir. Ýangyç çykarýan ýurtlar bar bolan çig mal binýadyna,
geografiki taýdan ýerleşişiniň aýratynlyklaryna baglylykda önümi
ýerlemegiň täze bazarlaryny we degişlilikde, şol bazarlara has gysga
we amatly ugurlary tapmak ugrunda işjeňlik görkezýärler.
Munuň özi ykdysady garaşsyzlygyny we energetiki howpsuzly
gyny saklap galmak isleýän hem-de öz milli bähbitleriniň goralmagy
na jogapkärli çemeleşýän islendik önüm öndüriji döwlet üçin kadaly
we ähli nukdaýnazardan dolulygyna delillendirilen pozisiýa bolup
durýar. Türkmenistan hut şeýle döwletleriň hataryna degişlidir. En
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ergetiki howpsuzlyk ýurdumyzyň daşary ykdysady strategiýasynyň
many-mazmunyny we ugruny kesgitleýän möhüm ähmiýetli ýagdaý
bolup durýar.
Häzirki wagtda ýangyjy alternatiw ugurlar boýunça ýerlemek
söwda babatda amatly taslama bolmak bilen çäklenmeýär. Häzirki
şertlerde energetiki akymlaryň diwersifikasiýasy, ýangyç geçýän
ugurlaryň geografiýasyna täze ýurtlaryň we sebitleriň goşulmagy
global ykdysadyýet üçin zerur durnuklylygyň saklanmagyna, onuň
dürli kynçylyklardan we deformasiýalardan goralmagyna, sag
dyn bäsdeşlik esasynda halkara energetika bazaryna gatnaşyjylaryň
ählisiniň – öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bäh
bitleriniň deňagramlylygyny üpjün etmäge degerli ýardam bermäge
ukyplydyr.
Uglewodorodlaryň we ilkinji nobatda, tebigy gazyň eksportynyň
diwersifikasiýalaşdyrylmagy Türkmenistanyň energetika strategiýa
synyň esasy maksatlarynyň biri bolmagy tötänleýin däldir. Sebäbi
amatly geografiýa taýdan ýerleşişi gazyň iri gorlary bilen bilelikde
Ýewraziýa yklymynyň hakykatda ähli ugurlary boýunça «mawy
ýangyjyň» uzak möhletli iberilmegini guramak üçin mümkinçilikleri
üpjün edýär.
2007-nji ýyla çenli Türkmenistan diňe iki ugur: esasan, Özbe
gistanyň we Gazagystanyň üsti bilen Orta Aziýa – Merkez turbageçiri
jisi boýunça Russiýa, şeýle hem belli bir derejede az möçberlerde Kör
peje-Gurtguýy gaz geçirijisi boýunça Eýran Yslam Respublikasyna
çig maly eksport etmäge mümkinçilik berýän gaz-ulag ulgamyna eýe
di. Dünýä bazarlaryna energiýa serişdeleriniň ygtybarly iberilmegini
diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasyny iş ýüzünde amala aşyrmak
bilen, Türkmenistan diňe soňky birnäçe ýylda Ýewraziýa konti
nentinde türkmen tebigy gazynyň eksportunyň geografiýasyna täze
ugurlary goşdy.
Gündogardaky ugur Türkmenistanyň dünýä boýunça energe
tika giňişligindäki uzakmöhletleýin strategiýasynyň möhüm we
esasy bölegi hasaplanylýar. Şunda Hytaý Halk Respublikasy Türk
menistanyň ygtybarly, döwrüň synagyndan geçen, ägirt uly müm
kinçiliklere eýe bolan hyzmatdaşy bolup durýar. 2006-njy ýylyň
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aprelinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen HHR-iň Hökümetiniň ara
synda Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisini gurmak hem-de Hytaýa
türkmen tebigy gazyny satmak hakynda Baş ylalaşyga gol çekildi.
2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda XXI asyryň taslamasy diýen ada
eýe bolan Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisi ulanmaga berildi.
XXI asyryň iri energetika magistraly bolan Türkmenistan – Öz
begistan – Gazagystan – Hytaý Transaziýa gaz geçirijisi Beýik Ýüpek
ýolunyň häzirki nyşanyna öwrüldi. Dünýäde iň uzyn bu gaz geçiriji
(onuň umumy uzynlygy 7000 kilometre golaýdyr) tebigy gazy aras
salamak, gaýtadan işlemek we saklamak boýunça iň iri önümçilikleriň
başyny başlap, sebitleýin ulgamyň nusgasy boldy.
Bu möhüm waka mynasybetli HHR-iň Başlygy Hu Szintao
Türkmenistana iş sapary bilen geldi. Ylalaşyklara laýyklykda, Türk
menistan 30 ýylyň dowamynda her ýylda Hytaýa 40 milliard kubme
tre çenli tebigy gaz berer. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow
bu uly gaz geçirijiniň açylyş dabarasynda şeýle diýdi: «Munuň özi
syýasy taýdan örän uly ähmiýetli waka bolup, diňe syýasy erk we
konstruktiw çemeleşme bolan ýagdaýynda esasy maksada – energe
tika maksatnamasyna gatnaşyjylaryň her biriniň – ony öndürijileriň,
önümi üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitlerini sazlaşykly
üpjün etmek maksadyna ýetmegiň başardýandygyny aýdyň görkezýän
subutnama bolup durýar».
Bu iri energetika magistraly Türkmenistanyň ykdysady ösüşine
ýardam bermek bilen birlikde, Hytaýy hem örän zerur bolan tebigy
gaz bilen barha köp derejede üpjün eder. Umuman, bu gaz geçiriji iki
ýurduň milli ykdysadyýetleriniň durnukly we kadaly ösmeklerine köp
derejede ýardam eder.
Şol bir wagtyň özünde basym Hytaýa iberilýän «mawy
ýangyjyň» möçberlerini artdyrmak üçin transaziýa gaz geçirijisiniň
türkmen böleginde oňaýly mümkinçilikleriň bardygy mälim boldy.
Şonuň bilen baglylykda, 2010-njy ýylyň iýunynda Prezident Gur
banguly Berdimuhamedowyň Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň
Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň Hemişelik komitetiniň agza
sy, HKP-nyň MK-nyň Merkezi toparynyň sekretary He Gosýan bilen
Aşgabatda bolan duşuşygynda Hytaýyň sarp edijilerine türkmen ga
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zyny ibermegiň möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmak baradaky
täze ylalaşygy taýýarlamak hakynda nobatdaky möhüm ylalaşyk ga
zanyldy. Türkmen döwletiniň Baştutany we HHR-niň ýokary wezipe
li wekili Transaziýa gaz magistralynyň ikinji nobatdakysyny gurmak
meselelerini ylalaşdylar. 2011-nji ýylda türkmen gazynyň 18 mil
liard kubmetri Hytaýa eltildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji
ýylyň noýabrynda HHR-e döwlet saparynyň barşynda ýakyn geljekde
Hytaýa bir ýylda iberiljek türkmen tebigy gazynyň möçberini 65 mil
liard kubmetre ýetirmek barada ylalaşyk gazanyldy.
Türkmenistanyň günorta goňşusy bolan Eýran gazy eksport
etmegiň beýleki bir möhüm ugruna öwrülýär. 2009-njy ýylyň iýulyn
da «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Eýranyň Milli gaz eksport
kompaniýasynyň arasynda türkmen gazyny ibermegiň möçberlerini
8 milliard kubmetrden 14 milliard kubmetre çenli, geljekde bolsa her
ýylda 20 milliard kubmetre çenli artdyrmak barada ylalaşyk gaza
nyldy. Şonda şol möçberleriň Türkmenistanyň günbatar welaýatynda
1997-nji ýyldan bäri işläp gelýän Körpeje – Gurtguýy gaz geçiriji
si boýunça ibermek bilen üpjün ediljekdigi barada aýdylyp geçildi.
«Mawy ýangyjyň» goşmaça möçberlerini akdyrmak üçin Eýrana
ikinji Döwletabat – Sarahs – Hangeran gaz magistralyny gurmak
kararyna gelindi.
2010-njy ýylyň ýanwar aýynyň başynda Döwletabat – Sarahs –
– Hangeran gaz geçirijisini işe girizmegiň dabarasy boldy. Oňa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we EYRyň Prezidenti Mahmud Ahmadinežad gatnaşdy. Täze gaz arteriýasy
nyň taslama kuwwaty her ýyl «mawy ýangyjyň» 12 milliard kubme
trini akdyrmaga niýetlenilendir. Türkmenistanyň iri ýataklarynyň biri
bolan Döwletabat ýatagy gaz ibermegiň serişde binýady boldy.
Gysga möhletde amala aşyrylan bu taslamalar Türkmenistanyň
daşary ýurt bazarlaryna iberilýän energiýa serişdeleriniň bar bo
lan ugurlarynyň üstüni ýetirdi. 2010-njy ýylda türkmen gazy uzak
möhletleýin ylalaşyklaryň esasynda Russiýa, Eýrana we Hytaýa
ugradyldy. Ýokarda görkezilen taslamalaryň durmuşa geçirilme
gi ýewraziýa ýurtlaryna türkmen uglewodorod çig malynyň eks
port mümkinçilikleriniň giňelmegine alyp barýar, munuň bolsa şol
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ýurtlaryň energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin örän
möhümdigi gürrüňsizdir.
Şol bir wagtyň özünde 2009-2011-nji ýyllarda başga-da birnäçe
halkara gaz geçirijilerini gurmaklygyň üstünde işlenildi. Mysal üçin,
Türkmenistan öz energiýa serişdelerini günorta ugur – Türkmenis
tan – Owganystan – Päkistan – Hindistan ugry boýunça çykarmagyň
taslamasynyň durmuşa geçirilmegini netijeli ugur hasaplaýar. «Bu
meselede biziň ikitaraplaýyn uzakmöhletli bähbitlerimiz, şeýle hem
goňşy döwletleriň bähbitleri laýyk gelýär, – diýip Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Nýu-Delide ýokary dere
jede geçirilen türkmen-hindi gepleşikleriniň gidişinde aýtdy (2010njy ýylyň 25-nji maýy). – Hoşniýetli erk-islegiň we oýlanyşykly
çemeleşmäniň bar wagty, taraplar, bilelikde anyk teklipleri işläp
taýýarlap, halkara maliýe institutlary bilen gepleşikleri işjeňleşdirip,
bu uly möçberli taslamany durmuşa geçirmek baradaky ideýa täze
itergi berip bilerler. Şunuň bilen birlikde Türkmenistanyň nebitgaz
pudagy hindi kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk üçin açykdyr».
Türkmenistan nebitgaz pudagynda özüniň öňden gelýän hyz
matdaşy, dünýäniň iri energetika döwleti bolan Russiýa bilen hyzmat
daşlyk etmegiň strategiki häsiýetini saklaýar (Russiýa dünýäniň
gaz gorlarynyň 30 göterimine, nebit gorlarynyň 10 göterimine eýe
dir). 2009-njy ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda Aşgabatda Prezident
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň
Prezidenti Dmitriý Medwedewiň duşuşyklarynyň jemleri boýunça
ykdysadyýet babatda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugur
laryny kesgitleýän möhüm resminamalara gol çekildi. Olaryň arasyn
da energetika babatda strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmek hakyndaky
döwletara ylalaşyk hem bolup, ol nebitgaz pudagynda taslamalary,
şol sanda Hazarýaka gaz geçirijisini bilelikde durmuşa geçirmegi
göz öňünde tutdy we ol türkmen gazyny demirgazyk ugra ibermegiň
mümkinçiliklerini giňelder. Hazar deňziniň türkmen böleginiň ugle
wodorod serişdelerini özleşdirmekde, nebiti we ony gaýtadan işle
mekden alynýan önümleri daşamak üçin infrastrukturany döretmekde
hyzmatdaşlygy işeňňirleşdirmek hem göz öňünde tutuldy.
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Şu ýagdaýyň hem möhüm ähmiýeti bardyr, ýagny, Türkmenistan,
Eýran, Hytaý we Russiýa «mawy ýangyjyň» nyrhyny Ýewropanyň
gaz bahasynyň şertlerine doly laýyk gelýän formulalar esasynda kes
gitlemegi ylalaşdylar.
Ýewropadaky energiýa serişdeleriniň bazary dünýädäki uly
bazarlaryň biri bolup durýar. Ýewropa Bileleşiginiň energetika puda
gy boýunça strategiýasyny beýan edýän Ýaşyl kitabyň maglumatyna
görä, mysal üçin, 2011-nji ýylda sebitde ulanylýan tebigy gazyň 40
göterimi daşyndan getirildi. Çaklama görä, bu görkezijiniň 2020-nji
ýylda 62 %-e, 2030-njy ýylda 68 %-e çenli artmagyna garaşylýar.
«Köne dünýäniň» energetika bazaryna tebigy gaz Russiýadan 41 %,
Alžirden – 29 % we Norwegiýadan – 25 % barýar.
Şeýle şertlerde energiýa serişdeleri babatda öz strategiýasyny
kesgitleýän ÝB türkmen gazyny satyn almaga hem aýratyn gyzyk
lanma bildirýär. Türkmenistanda ilkinji gezek guralan Halkara gaz
kongresine (2010-njy ýylyň apreli) gelen köp sanly myhmanlar hem
öz çykyşlarynda Ýewraziýa kontinentine energiýa serişdeleriniň yg
tybarly we durnukly ýagdaýda iberilmegini global derejede üpjün
etmekde Türkmenistanyň eýeleýän ornunyň ähmiýetiniň artýandy
gyny bellediler. Şeýle hem Halkara energetika Agentliginiň, ÝB-niň,
beýleki abraýly halkara guramalarynyň ekspertleri ýakyn onýyllyk
da Ýewropadaky ýurtlarda sarp edilýän tebigy gazyň möçberleriniň
artjakdygyny belläp, Türkmenistanyň geljekde Ýewropanyň dünýä
boýunça uly bazarynda tebigy ýangyç babatda bildirilýän islegi epesli üpjün edip biljekdigini nygtadylar.
Ýewropa ugry Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm
ileri tutulýan ugry bolup durýar we şunlukda, biziň ýurdumyzyň
ÝB bilen energiýa çägindäki hyzmatdaşlygy netijeli ösýär. 2008-nji
ýylyň maýynda energetika boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyn
da Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda gol çekilen
Ähtnama bu möhüm strategiki ugurda konstruktiw gatnaşyklaryň
başyny başlady. Şondan soňky döwürde dürli derejelerde, şol sanda
Ýewropanyň iri energetika kompaniýalarynyň gatnaşmagynda türk
men-ýewropa duşuşyklary yzygiderli geçirilip başlandy, Türkmenis
tanda ÝB-niň Komissiýasynyň Türkmenistandaky wekiliýetiniň
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Ýolbaşçysy bellenildi, Türkmenistanyň ÝB bilen söwda boýunça
baglaşan ylalaşygy makullandy. 2010-njy ýylyň 15-nji aprelinde
ÝB-niň energetika meseleleri boýunça komissary G. Ottinger bilen
duşuşygynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame
dow Türkmenistanyň çäklerinde nebitgaz çig malynyň garaşsyz
ekspertler tarapyndan tassyklanylan ägirt uly gorlaryna eýe bolmak
bilen, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazaryna çykarmagyň
eksport ugurlaryny giňeltmek boýunça islendik tekliplere garamaga
taýýardygyny aýtdy.
Şunlukda, energetika meselesiniň global meselä öwrülen şert
lerinde we dünýä derejesindäki energetika döwleti bolup durýan ýurt
hökmünde Türkmenistan energetika diplomatiýasyna uly üns berýär.
Muňa 2009-njy ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýörite Karary bilen Türkmenistanyň Energetika diplomatiýasy boýun
ça pudagara iş toparynyň döredilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Şol
resminama laýyklykda toparyň ygtyýarlyklaryna dünýäniň energeti
ka giňişliginde bolup geçýän özgerişleri ulgamlaýyn seljermek, milli
energetikanyň baş ugruny durmuşa geçirmegiň meseleleri boýunça
Türkmenistanyň Prezidenti üçin synlary we teklipleri taýýarlamak,
daşary ýurt döwletleri, halkara energetika guramalary we maliýe ins
titutlary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek
ýaly meseleler degişlidir.
Türkmenistanyň Prezidentiniň bu Kararyndan energetika diplo
matiýany alyp barmakda, ýa-da başgaça aýdanymyzda, energetika
pudagynda kadaly döwletara gatnaşyklar üçin zerur bolan şertleri
döretmäge ýardam etmekde Türkmenistanyň DIM-i üçin energetika
diplomatiýasynyň täsirliligini mundan buýana hem ýokarlandyr
mak ýaly talabyň gelip çykýandygy aýdyňdyr. Hut şonuň üçin hem
ministrlik energetika diplomatiýasy bilen bagly meseleler boýun
ça ýurduň degişli ministrlikleri we pudak edaralary bilen ýakyn
hyzmatdaşlykda hereket edýär, dünýä energetika ulgamyndaky özara
gatnaşyklaryň gelejegini seljermäge, bu prosesde Türkmenistanyň
roluny we ornuny kesgitlemäge, dünýä energetika bazarlaryň uzak
möhletli ugurlaryna baha bermäge gatnaşýar. Mundan hem başga,
Türkmenistanyň DIM-i teklipleri taýýarlamaga gatnaşýar, halkara
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giňişliginde biziň döwletimiziň esasgoýujy milli bähbitleriniň doly
üpjün edilmeginiň zerurlygyndan gelip çykmak bilen, dünýä energe
tikasynda Türkmenistanyň geosyýasy bähbitlerini seljerýär.
Sözümizi jemläp aýtsak, onda aýratyn hem 2007-nji ýyldan
başlap içerki we daşarky ýagdaýlaryň täsirleri bilen Türkmenistanda
daşary syýasatyň energetika ugry peýda boldy we onuň kämilleşmek
prosesi dowam etdi. Bu ugruň esasy maksady bolsa Türkmenistanyň
deňhukukly halkara energetika hyzmatdaşlygyna doly goşulmagyna,
biziň ýurdumyzyň daşary ykdysady we geosyýasy bähbitlerini nazarda tutmak bilen, milli energetiki howpsuzlygymyzyň üpjün edilmegi
niň hatyrasyna dünýä energetika bazarlarynda Türkmenistanyň po
zisiýalarynyň pugtalanmagyna daşary syýasy taýdan ýardam etmek
boldy.
Türkmenistanyň diplomatik gullugy bu möhüm wezipäniň çöz
güdine barha işjeň gatnaşýar, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarda
rolunyň ýokarlanmagyny gazanýar. Munuň üçin bolsa biziň diplo
matik gullugymyz esasy energetika döwletleriniň biri hökmünde
ýurdumyzyň ýagdaýyndan başarnykly peýdalanýar, dünýäniň dürli
böleklerinde global energetika howpsuzlygyň meseleleriniň üstünlik
li çözülmegine saldamly goşant goşmak bilen, Watanymyzyň syýasy
agramynyň yzygiderli artmagyny üpjün edýär.
Soraglar:
1. Dünýäde energiýa serişdeleriniň sarp edilişiniň artmagyny nähili ýagdaý
lar şertlendirýär?
2. Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdelerinde ýangyjyň alternatiw görnüş
leri nähili orun tutýar?
3. Energiýanyň alternatiw çeşmelerinden peýdalanmak boýunça Türkmenis
tanda nähili işler alnyp barylýar?
4. Türkmenistanda näme üçin energetika diplomatiýasy ykdysady diplo
matiýanyň has möhüm ugurlaryndan biri hasaplanýar?
5. Energetika diplomatiýasy diýip nämä düşünýärsiňiz?
6. Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça halkara-hukuk resmi
namanyň kabul edilmegi näme üçin örän möhüm?
7. Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy boýunça pudagara iş toparynyň
wezipesi nämeden ybarat?
8. Türkmenistanyň energetika diplomatiýanyň täsirliligini ýokarlandyrmakda
ýurdumyzyň diplomatik gullugy nähili rol oýnaýar?
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XV bap
DIPLOMATIK IŞGÄRLERIŇ HUKUKLARY
WE BORÇLARY. DIPLOMATIK GULLUGYŇ
ÜPJÜNÇILIGI
§1. Diplomatik işgärleriň hukuklary, borçlary,
höweslendirilmegi we olaryň düzgün-nyzam
jogapkärçiligi
Diplomatik gullugyň meseleleri, şeýle hem diplomatik gullugyň
guramaçylyk esaslary, diplomatik gullugynyň kadrlary, diploma
tik işgärleriň hukuklary, borçlary, höweslendirilmegi, olaryň düz
gün-nyzam jogapkärçiligi we başga şoňa meňzeş meseleleri hem
öz içine alýar. Mysal üçin, «Diplomatik gulluk hakynda» Türk
menistanyň kanunynyň 17-nji maddasyna laýyklykda diplomatik
gullugyň işgärleri öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen bag
lanyşyklylykda şu aşakdakylara, ýagny: Türkmenistanyň Konstitu
siýasy we kanunlary tarapyndan kepillendirilen ähli hukuklardan we
azatlyklardan peýdalanmaga; diplomatik gullugynyň wezipelerini
we borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meselelere seret
mäge we çözmäge gatnaşmaga; gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek
üçin zerur bolan habary, resminamalary we maglumatlary bellenen
tertipde almaga; diplomatik gullugynyň edaralarynyň işini mundan
beýläk-de ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň
DIM-iniň ýolbaşçylaryna teklipleri girizmäge; biliminiň, hünär taý
dan taýýarlygynyň we käriniň derejesi nazara alnyp, diplomatik
gulluk boýunça ösdürilmäge; hünär taýdan gaýtadan taýýarlanyl
maga we ony ýokarlandyrmaga, şol sanda daşary ýurtlara iş sapar
laryna gitmek arkaly; Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde
tutulan beýleki hukuklary amala aşyrmaga hukuklydyr. Diplomatik
gullugynyň işgärleri daşary ýurtlarda işlän döwründe diplomatik
gullugynyň edaralarynyň işgärleri üçin halkara hukugynyň kadalary
na laýyklykda bellenilen artykmaçlyklardan we aýratyn hukuklardan
peýdalanýarlar.
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Diplomatik gullugynyň işgärleri öz ygtyýarlyklaryny ýeri
ne ýetirende: Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny
berjaý etmäge; halkara gatnaşyklary çygrynda Türkmenistanyň,
onuň raýatlarynyň we edara görnüşli taraplarynyň hukuklaryny
we kanuny bähbitlerini berjaý etmegi we goramagy üpjün etmäge;
Türkmenistanyň çäginde, şonuň ýaly-da daşary ýurtlarda döwlet
eýeçiliginiň goralmagyny üpjün etmäge; özlerine ýüklenilen wezipe
leri we borçlary sap ýürekden amala aşyrmaga, beýleki döwletler
we halkara guramalary bilen gatnaşyklarda Türkmenistana mynasyp
wekilçilik etmäge; diplomatik gullugy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň
öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde çykaran buýruklaryny we emirlerini
ýerine ýetirmäge; döwlet we zähmet düzgün-nyzamyny, şeýle hem
diplomatik etikanyň kadalaryny berjaý etmäge; öz hünär derejesini
we kärini ýokarlandyrmaga; Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk
namalary bilen göz öňüne tutulan başga borçlary ýerine ýetirmäge
borçludyr.
Diplomatik gullugynyň işgärleri daşary ýurtlarda işlän döwründe
özleriniň bolýan ýurdunyň kanunlaryny, düzgünlerini, däplerini we
dessurlaryny hormatlamaga borçludyrlar.
Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleri üçin höwes
lendirişiň hem dürli görnüşleri bellenendir. Has takygy, olar diplo
matik gullugynyň işgärlerini Türkmenistanyň DIM-niň Hormat
haty bilen sylaglamakdan, gymmatly sowgat bilen sylaglamakdan,
diplomatik wezipesinde ösdürmekden, diplomatlaryň diplomatik
derejesini möhletinden öň ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Diploma
tik gullugynyň işgärleri Türkmenistanyň kanunlary tarapyndan göz
öňünde tutulan beýleki höweslendiriş çärelerine hem mynasyp bo
lup bilerler. Şeýle hem olar Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyn
hyzmatlary üçin Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglan
maga hem hödürlenip bilner. Mysal üçin, diňe bir 2011-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň 42 işgäri
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» atly ýubileý
medaly bilen sylaglandy.
Seredýän temamyz bilen baglylykda daşary ýurt diplomatlary
nyň höweslendirilişi hakynda hem gysgaça durup geçeliň.
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Daşary ýurt döwletleriniň kada-kanunlaryna laýyklykda raýat
edaralarynyň döwlet gullukçylary ýaly, diplomatik gullugyň işgärleri
hem dürli görnüşde höweslendirilýär: olara döwlet sylaglary berilýär,
hormatly atlar dakylýar, baýraklar berilýär (monarhiýa döwletlerin
de) höweslendirme hökmünde haýsy hem bolsa bir titul, mysal üçin,
Beýik Britaniýada «rysar mertebesi» ýaly titul berilýär. XIX asyrda
Russiýada Mukaddes Stanislaw ordenine mynasyp bolan diplomat
lara nesilden-nesle geçýän dworýanlyk berlipdir.
Russiýanyň tejribesinde diplomatik edaranyň işgärleri Russiýa
Federasiýasynyň ordenleri we medallary bilen işjeň işi üçin sylag
lanýarlar. Mysal üçin, 1998-nji ýylyň martyndan bäri kabul edilen ter
tipde «Russiýa Federasiýasynyň diplomatik gullugynyň At gazanan
işgäri» ady dakylýar. 2002-nji ýylyň 14-nji maýynda ýokary hünär
ussatlygy we köp ýyllaryň dowamynda yhlasly zähmeti üçin «RF-nyň
DIM-niň Hormatly işgäri» diýen at girizildi.
Russiýanyň DIM-inde şeýle hem iň ýokary edara sylagy – A.M.
Gorçakow1 adyndaky medal bellenildi. Bu medal Russiýanyň DIM-iniň Kollegiýasynyň 1997-nji ýylyň sentýabryndaky karary bilen
görnükli rus döwlet işgäriniň we diplomatynyň eneden dogulmagynyň
200 ýyllygy mynasybetli döredildi.
Diplomatik gullugynyň işgärlerini höweslendiriji şeýle çäre
ler yzygiderli häsiýete eýe boldy, olar diplomatik işgärleriň tutuş
korpusynyň, ozaly bilen bolsa has tejribeli kadrlaryň ýokary hilli
zähmetiniň mundan beýläk hem kämilleşmegine düýpli ýardam edýär.
Adamlaryň, esasan hem ýolbaşçy wezipeleri eýeleýän adamlaryň
islendik işiň netijeliligini kesgitleýändigi düşnüklidir. Bu hakykat
diplomatik edaranyň kadrlaryna hem doly derejede degişlidir.
A.S.Puşkiniň liseýlik ýoldaşy, rus diplomaty Aleksandr Mihaýlowiç Gorçakow 1856 – 1882-nji ýyllarda Russiýanyň Daşary işler ministri boldy. 1856-njy ýyl
da Pariž kongresinden soň A.M.Gorçakowyň DIM-e ýolbaşçylyk edip başlamagy
bilen rus diplomatik sungatynyň galkynmagy we rus diplomatik gullugynyň abra
ýynyň ýokary göterilip başlanmagy gönüden-göni baglydyr. A.M.Gorçakowyň
diplomatiýasynyň çeýeligi, Russiýanyň hyzmatdaşlarynyň her haýsysynyň pozi
siýalarynyň we gowşak taraplarynyň hasaba alynmagy, zerur bolan halatlarda aý
gytly hereket etmek, diplomatik aksiýany amala aşyrmaklygyň pursadyny pähimli
saýlap almak bu tanymal diplomatyň diplomatiýasynyň aýratynlygy boldy.
1
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Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň «Diplomatiçeskiý westnik» atly
žurnalynyň şaýatlyk etmegine görä, diňe bir diplomatik gullugyň
ýolbaşçy işgärleri däl, eýsem beýleki diplomatik işgärler hem
yzygiderli höweslendirilýär. Mysal üçin, diňe bir 2000-nji ýylda
ministrligiň 37 işgärine döwlet sylaglary gowşuryldy, 8-sine Rus
siýa Federasiýasynyň Prezidentiniň hoşallygy yglan edildi, dört sany
görnükli diplomata «Russiýa Federasiýasynyň diplomatik gullugynyň
At gazanan işgäri» ady dakyldy. 2000–2004-nji ýyllar aralygynda 127
diplomatik işgär döwlet sylaglaryna eýe boldular («Diplomatiçeskiý
westnik», 2000–2004 гг.) .
Ençeme döwletleriň tejribesinde milli döwlet sylaglaryny beýleki
döwletleriň ilçilerine we diplomatik işgärlerine dakmak däbi hem bar.
Sylaglar şol diplomatlary ugradýan we kabul edýän döwletleriň ara
syndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösmegine anyk şahsy goşandy
üçin dakylýar. Mysal üçin, 1995-nji ýylda SSSR-iň Pariždäki ilçisi
S.A. Winogradow iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň gowulan
magyna goşan goşandy üçin «Hormatly legion» atly fransuz ordeni
bilen sylaglandy.
Öz diplomatik işgärleri tarapyndan daşary ýurt hökümetleriniň
döwlet sylaglaryny kabul etmek mümkinçiligini aradan aýyrýan
döwletler hem bar (Beýik Britaniýa, ABŞ).
ABŞ-nyň tejribesinde ýurduň diplomatlaryna milli döwlet sylag
lary bilen birlikde pul görnüşinde höweslendirme hem edilýär. Ýo
kary derejeli diplomatlara (ilçi, wekil, geňeşçi) üstünlikli işi üçin 20
% goşmaça pul tölenýär, aýry ýagdaýlarda bolsa olar 20 müň dollar
möçberde «Prezidentiň sylagy» bilen sylaglanýar.
ABŞ-da döwlet gullukçylary tarapyndan daşary ýurtlaryň häki
miýetlerinden alnan, bahasy bellenilen çäklerden geçýän sowgatlar,
ýadygärlik sowgatlar, olaryň ýerli raýatlara we syýahatçylara sa
tylmagy üçin merkezde ýörite dükan işleýär. Sowgatlary satmakdan
gelýän pullar döwlet gaznasyna gelýär.
Diplomatik gullugynyň işgärleriniň öz borçlaryny ýerine ýe
tirmedik ýa-da ýeterlik derejede ýerine ýetirmedik halatynda olara
käýinç, berk käýinç, öz gulluk borjuna doly laýyk gelmeýändigi bara
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da duýduryş, nobatdaky diplomatik derejäniň berilmegini ýa-da has
ýokary wezipä bellenilmegini bir ýyla çenli gaýra goýmak, wezipesi
ni ýa-da diplomatik derejesini peseltmek, diplomatik derejeden mah
rum etmek, işden boşatmak, diplomatik derejeden birwagtda mahrum
etmek bilen işden boşatmak ýaly düzgün-nyzam temmileri hem ula
nylyp bilner.

§2. Diplomatik gullugyň üpjünçiligi
Diplomatik gullugyň üpjünçiligi diýlende diplomatik gullugyny
maliýeleşdirmek we ony maddy-tehniki taýdan üpjün etmek; diplomatik gullugy ulgamynda aragatnaşygy, arhiwi, howpsuzlygy gura
mak; diplomatik işgärleri maddy we durmuş taýdan üpjün etmek; dip
lomatik gullugyň işgärleriniň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdir
mek we käbir beýleki meseleler göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýeleşdirilmegi
döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna, şeýle hem Türkmenistanyň
kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen peýdalanylyş tertibi kesgitle
nilýän konsullyk ýygymlaryndan alynýan serişdeleriň hasabyna ama
la aşyrylýar. Diplomatik gullugyň edaralarynyň işini maddy-tehniki
taýdan üpjün etmek Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan belle
nilen tertipde amala aşyrylýar. Şeýle hem Türkmenistanyň çäginde
we daşary ýurtlarda gozgalmaýan we başga emläge diplomatik gullu
gyň edaralary tarapyndan eýelik etmegiň, peýdalanmagyň we ygtyýar
etmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.
Türkmenistanyň diplomatik gullugy ulgamynda aragatnaşygy,
arhiwi we howpsuzlygy guramak barada aýdylanda, onda diplomatik
gulluk öz işinde teledesgalaryň bar bolan ulgamyny we öz çaparçy
lyk gullugyny ulanýar. Diplomatik gullugyň arhiwi bolsa diplomatik
gullugynyň wezipelerini we borçlaryny ýerine ýetirmek üçin zerur
bolan resminamalary we maglumatlary saklamak üçin döredilýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň arhiwinde saklaýjy hök
münde bolan ministrlikde halkara şertnamalarynyň asyl nusgasy,
şeýle hem ministrligiň merkezi edarasynyň we diplomatik gullugynyň
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beýleki edaralarynyň işi bilen baglanyşykly resminamalar we beýleki
maglumatlar saklanylýar. Diplomatik wekilhanalaryň we konsul
lyk edaralarynyň, halkara guramalarynyň ýanynda Türkmenistanyň
wekilhanalarynyň, şeýle hem döwletiň çäginde Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň arhiwleri özleriniň işini
amala aşyrmak üçin zerur resminamalary saklaýarlar. Diploma
tik gullugynyň arhiwini guramagyň we ýöretmegiň tertibi arhiw işi
hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.
Diplomatik işgärleriň we olaryň maşgalalarynyň maddy we
durmuş-ýaşaýyş taýdan üpjünçiligi diplomatik gullugyny geçmegiň
şertlerini we aýratynlyklaryny nazarda tutmak bilen berilýär. Diplo
matik işgärleriniň maddy we durmuş-ýaşaýyş taýdan üpjünçiliginiň
şertleri we tertibi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň teklibi
boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanýan diplo
matik işgärlerini maddy we durmuş-ýaşaýyş taýdan üpjün etmek
hakyndaky Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.
Diplomatik gullukçylaryň täsirli işi bolýan ýurdunda olaryň şahsy
howpsuzlygy üpjün edilmezden, şol sanda olary hususy adamlaryň
bolup biläýjek hyýanatçylygyndan garamazdan mümkin däldir.
Şeýlelikde, diplomatik gullugynyň howpsuzlyk meselesi hem diplo
matik gullugyň üpjünçiligi toplumyna degişlidir. «Diplomatik gul
luk hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 22-nji maddasyna laýyk
lykda diplomatik gullugynyň howpsuzlyk ulgamyny Türkmenistanyň
kanunçylygy tarapyndan bellenilýän tertipde Türkmenistanyň Daşary
işler ministrligi guraýar.
Diplomatik wekilhanalaryň diplomatik işgärleriniň döwletleriň
ýerli häkimiýetleri, hususy adamlar tarapyndan tussag edilmekleri
ýa-da saklanylmaklary ýygy-ýygydan bolmasa-da, her niçik-de bolsa,
öňräkden bäri durmuşda bolýan waka. 1968-1973-nji ýyllarda, mysal
üçin, zamun saklamak, ençeme halatlarda bolsa öldürmek maksady
bilen diplomatlaryň janyna 25 gezek kast edilenligi hasaba alyndy.
Galyberse-de, ençeme ýurtlaryň daşary ýurt wekilhanalary üçin
olaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi meselesi soňky ýyllarda has
hem möhüm meselä öwrüldi, üstesine-de, bu mesele barha ýitileşýär.
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Has takygy, XXI asyryň başynda dünýä diplomatik edaralara edilen
birnäçe terrorçylyk hüjümleriň şaýady boldy. Dürli ýurtlardan onlarça
diplomatlar terroryň pidalary boldular. Diplomatik artykmaçlyklaryň
we immunitetleriň ýygy-ýygydan bozulyp başlanmagy bilen bag
lylykda BMG-niň Baş Assambleýasy diplomatik işgärleriň howp
suzlygy meselesine ilkinji gezek özüniň XXII mejlisinde (1973 ý.)
seretdi we halkara goragdan peýdalanýan adamlaryň, şol sanda diplo
matik agentleriň garşysyna edilýän jenaýatlaryň öňüni almak we
olara temmi bermek hakynda Konwensiýa kabul etdi (bu Konwensiýa
1977-nji ýylyň 20-nji fewralynda güýjüne girdi).
Şu ýerde «Diplomatiýa we howpsuzlyk» meselelerini düýp
li seljermegi maksat edinmezden, bu mesele boýunça daşary ýurt
bilermenleriniň käbirleriniň umumy häsiýetli gysga belliklerine hem
seredip geçeliň. Mysal üçin, belli rus diplomaty W.I Popow özüniň
«Häzirki zaman diplomatiýasy. Nazaryýet we amaly iş» atly kitabyn
da Ilçihananyň işgärleriniň öz esasy syýasy wezipelerini kadaly ýerine
ýetirmekleriniň hökmany şerti zerurlygyna görä, ilkinji nobatda, ähli
diplomatik işgärler tarapyndan degişli bilermenleriň ýolbaşçylygynda
gulluk howpsuzlyk çägini tertibe salýan umumy düzgünleri
özleşdirmek we öz işinde we durmuşynda olara gyşarnyksyz eýer
mek bolup durýandygyny tassyklaýar. Diplomatik wekilhanalaryň
we olaryň işgärleriniň howpsuzlygy bilen baglylykda Oksford
uniwersitetiniň professory Dž. Felthemiň pikiri hem belli bir gyzyk
lanma döredýär. Bu barada professor şeýle ýazýar: «Howpsuzlyk
işgärleriniň wezipesi wekilhananyň jaýyna kanuny däl ýollar bilen
aralaşmagyň mümkin bolmazlygyny üpjün etmekdir; iş bilen jaýa gi
ren adamlaryň gizlin maglumatlara, kompýuterlere, faýllara we çäkli
adamlara elýeterli bolan resminamalara aralaşmagyny aradan aýyr
makdyr. Howpsuzlyk gullugynyň, edil missiýa babatda edilişi ýaly,
şol ýurduň raýatlaryndan durmagy has makuldyr.
«Diplomatiýa we howpsuzlyk» meseleleri bilen baglylykda
2002-nji ýylda Moskwada çap edilen «Diplomatik gulluk» atly okuw
gollanmasynyň bu meselä garaýşy bilen hem tanşyp geçeliň. Onda
hususanda şeýle diýilýär: «Häzirki zaman şertlerinde diplomatik
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gurluşlaryň fiziki, maglumat, psihologiki we beýleki görnüşleriniň
howpsuzlygynyň meseleleriniň möhümligi öň wagtlardakysyndan
birjigem peselenok».
Soraglar:
1. Diplomatik gullugyň işgärleri öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen
baglanyşyklykda nähili hukuklardan peýdalanýarlar?
2. Diplomatik gullugynyň işgärleriniň nähili borçlary bardyr?
3. Diplomatik gullugynyň işgärleri üçin höweslendirişiň nähili görnüşleri ula
nylýar?
4. Diplomatik gullugynyň üpjünçiligi diýlende haýsy meseleler göz öňünde
tutulýar?
5. Diplomatik gullugyň arhiwi nähili maksat üçin döredilýär?
6. Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň howpsuzlyk ulgamyny haýsy edara
guraýar?
7. Diplomatik işgärleriň howpsuzlygy meselesine BMG-niň Baş Assamble
ýasy ilkinji gezek haçan seretdi?
8. «Diplomatiýa we howpsuzlyk» meselesi boýunça daşary ýurt bilermenle
riniň umumy häsiýetli bellikleri nämäni subut edýär?

RESMINAMALAR

TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINE
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly
berdimuhamedowyň gutlagy
Hormatly Türkmenistanyň diplomatik işgärleri!
Siziň ähliňizi Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni
mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan döwletimiziň parahatçylyk
söýüjilikli daşary syýasatyny halkara gatnaşyklary ulgamynda amala
aşyrmak boýunça öňde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek
hem-de ýurdumyzyň milli bähbitlerini gyşarnyksyz we doly dere
jede üpjün etmek bilen, Watanymyzyň dünýädäki belent abraýyny we
tutýan ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de berkitmek boýunça alyp
barýan işleriňizde siziň her biriňize uly üstünlikler arzuw edýärin!
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýa
saty ulgamlaýyn häsiýete eýedir we onuň many-mazmuny milli
ösüşiň uzakmöhletleýin maksatlary hem-de olary üstünlikli durmuşa
geçirmek üçin oňyn halkara şertlerini üpjün etmegiň ileri tutulýan
wezipeleri bilen kesgitlenýär.
Türkmenistan özüniň hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine berk
eýermek bilen, öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýe
tirýän ygtybarly döwlet hökmünde dünýäde giňden tanalýar. Ikita
raplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryny ýaýbaňlandyrmak bilen,
biziň ýurdumyz häzirki zamanyň parahatçylyk, howpsuzlyk we ösüş
babatdaky derwaýys meselelerini çözmäge öz goşandyny goşýar we
bu ugurda möhüm halkara başlangyçlary we teklipleri bilen yzygi
derli çykyş edýär.
Dünýä bileleşigi, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Gura
masy we beýleki iri halkara guramalary Türkmenistanyň möhüm
başlangyçlaryny, sebit we has giň möçberlerdäki hyzmatdaşlyk
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boýunça tagallalaryny hem-de daşary syýasatda anyk ädimlerini
goldaýarlar. Onuň aýdyň netijeleri biziň ýurdumyzyň teklibi bilen
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ka
bul edilýän möhüm çözgütlerde we halkara-hukuk resminamalarynda
aýdyň görünýär.
Dünýä we sebit syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp
maslahatlaşylanda we olaryň oňyn çözgütleri gözlenende Türk
menistanyň garaýyşlaryna uly ähmiýet berilýär we hormat goýulýar.
Şol bir wagtda, ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat dürli halkara
maslahatlarynyň, netijeli duşuşyklaryň, syýasy gepleşikleriň we
giňişleýin pikir alyşmalaryň geçirilýän merkezine öwrüldi.
Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygynyň
hem-de häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmäge syýasy-diplo
matik çemeleşmäniň dünýä derejesinde nusga alarlyk tejribesine eýe
dir. Biziň ýurdumyz ählumumy derejede syýasy-diplomatik, ykdy
sady, medeni-gumanitar we beýleki çärelere işjeň gatnaşýar hem-de
parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmakda, durnukly ösüşi
we durmuş-ykdysady taýdan öňe gitmegi üpjün etmekde özüniň
geljegi uly bolan mümkinçiliklerini netijeli ulanýar.
Biziň döwletimiziň ileri tutýan daşary syýasy garaýyşlary, aýra
tyn hem, ählumumy we sebit meselelerini diňe parahatçylykly we
syýasy-diplomatik ýollar arkaly çözmek babatdaky ýörelgeleri häzirki
dünýäniň abadançylygyna we howpsuzlygyna, ýurtlaryň we halklaryň
hoşniýetli gatnaşyklaryna, medeniýetleriň özara ýakynlaşmagyna
we baýlaşmagyna gönükdirilendir. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy
giňeltmek we tagallalary birleşdirmek baradaky wezipeler we ýetilme
li sepgitler diplomatik gullugyň mydama kämilleşdirilmegini talap
edýär. Şonuň üçin hem, öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmekde
däp bolan ýörelgelere eýermek häzirki döwrüň talaby bolup durýar.
Türkmenistan özüniň daşary syýasatyny we diplomatiýasyny
mundan beýläk hem parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly
ösüşiň hatyrasyna alyp barar we halkara hyzmatdaşlygynyň geri
mini has-da giňelder. Şonuň üçin hem, türkmen diplomatiýasy geo
syýasy we geoykdysady çäklerde, ilkinji nobatda, dünýä we sebit
ykdysadyýetiniň ösüşi, energiýa howpsuzlygy, şeýle hem häzirki
zamanyň wehimleriniň öňüni almak we howplara garşy göreşmek
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boýunça halkara hyzmatdaşlygynda eýeleýän ähmiýetli ornuny has
hem berkitmelidir.
Dünýä syýasatyna has-da işjeň gatnaşmak üçin, Türkmenistan
özüniň köptaraplaýyn diplomatiýasyny, şol sanda iri halkara gurama
lary bilen ýakyndan hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem ösdürer.
Bu babatda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk
we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy,
Ýewropa Birleşigi, Yslam Hyzmatdaşlygy Guramasy hem-de beýle
ki abraýly halkara guramalary we edaralary bilen gatnaşyklar anyk
ugurlar boýunça alnyp barylýar.
Türkmenistanyň iri we abraýly halkara guramalarynyň işine
has ýakyndan gatnaşmagy, hususan-da, 2012-nji ýylda Garaşsyz
Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmegi, BMG-niň Ýewropa
ykdysady komissiýasy tarapyndan işlenip düzülen Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamanyň (SPECA)
2012-nji ýyl üçin ikinji gezek yzygiderli başlyklygyna saýlanmagy,
şeýle hem biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe
möhüm edaralaryna agza bolmagy we bu guramanyň Ykdysady we
durmuş geňeşiniň (EKOSOS) 2013-2015-nji ýyllarda agzalygyna
hödürlenmegi bu gatnaşyklaryň netijeli ösdürilýändiginiň aýdyň su
butnamasydyr.
Ýokarda agzalan ugurlar boýunça türkmen diplomatlarynyň uly
işleri alyp barýandyklaryny bellemek zerurdyr. Siziň her biriňiziň
mundan beýläk-de uly yhlas bilen zähmet çekip, öz öňüňizde goýlan
wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirjekdigiňize pugta ynanýaryn.
Hormatly Türkmenistanyň diplomatik işgärleri!
Sizi Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli
ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar durmuş, ro
waçlyk we maşgala abadançylygyny arzuw edýärin!
Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
«Türkmenistan» gazeti, 2012-nji ýylyň 18-nji fewraly.
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Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleriniň
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa
ÝÜZLENMESI
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli iberen
mähirli we gyzgyn Gutlaglaryňyz üçin tüýs ýürekden bolan sagbol
sunlarymyzy we hoşallygymyzy aýtmaga rugsat ediň!
Siziň başlangyjyňyz bilen bellenilýän bu baýramçylyk güni biziň
hakyky kalbymyzdan çykýan gutlag-arzuwlarymyzy kabul ediň!
Mähriban Watanymyzyň we ähli halkymyzyň toýlarynyň toýa
ulaşyp, joşgunly durmuşyň belent sepgitlere we şanly üstünliklere
ýetmek bilen şanly dabaralary belleýän wagtynda Siziň pähim-paýha
sa ýugrulan mähirli Gutlag sözleriňiz we bildiren ýokary ynamyňyz
biziň buýsançlarymyza buýsanç, şatlyklarymyza şatlyk goşdy.
Siziň halkara syýasaty we dünýä ösüşi baradaky pikirpaýhaslaryňyz, milli bähbitlerimizi goramak boýunça çuňňur many-mazmunly wesýetleriňiz Türkmenistanyň diplomatik işgärleri üçin
hakyky parasat çeşmesi bolup durýar. Ol çeşmeden gözbaş alýan
garaýyşlar ýokary hünär ussatlygynyň gönezligi bolmak bilen, milli
bähbitlerimize çuňňur düşünmäge we olary hemmetaraplaýyn gora
maga, daşary syýasatyň ýol-ýörelgelerini kämil ele almaga we diplo
matik işi sungat derejesinde ýerine ýetirmäge ruhlandyrýar.
Bu gün eziz Arkadagymyz bolan Siziň başda durmagyňyzda be
ýik Galkynyşyň aýdyň ýoly bilen öňe barýan Garaşsyz Watanymyzyň
ägirt uly halkara abraýy has hem belende galýar. Türkmenistan para
hatçylyk we ösüş ugrunda möhüm başlangyçlar bilen çykyş edip, Ýer
ýüzündäki ähli halklaryň bagty we abadançylygy ugrunda giňden
hyzmatdaşlyk etmek üçin açyk ýurt hökmünde tanalýar. Bu bolsa,
Türkmenistanyň halkara ulgamynda özüniň mynasyp ornuny mundan
beýläk-de berkitmeginde esas bolup durýar. Siziň daşary syýasat we
diplomatiýa babatyndaky alyp barýan ägirt uly işleriňiz ýurdumyzyň
syýasy-jemgyýetçilik, ykdysady, medeni taýdan ösmegine, döwrüň
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ruhuna we talaplaryna laýyklykda kämilleşmegine zerur bolan halka
ra şertlerini döretmäge gönükdirilendir. Olaryň miwelerini biz mähri
ban Watanymyzda alnyp barylýan ähmiýeti asyrlara barabar we halk
ähmiýetli çuňňur özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde
görýäris. Munuň özi Siziň döwlet syýasatyňyzyň milli ösüş üçin ähli
şertleri üpjün etmek bilen bilelikde, ýurt abadanlygynyň, halkymyzyň
bagtly ýaşaýşynyň, asuda we döredijilikli zähmet çekmeginiň kepil
namasy bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Siziň dünýäde ählumumy parahatçylygyň hem-de rowaçlygyň
hatyrasyna durmuşa geçirýän ägirt uly özgertmeleriňiz, uzak möhletli
taslamalaryňyz, halkara syýasatyňyzda hyzmatdaşlygyň geljegini öz
içine alýan täzeçe çemeleşmeleriňiz dünýäniň möhüm geosyýasy çat
rygynda ýerleşen Türkmenistan Watanymyzyň abraýyny, şöhratyny,
synmaz mertebesini dünýä giňden ýaýýar. Milli Liderimiziň pa
rahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň hatyrasyna, tutuş adamzadyň bäh
bitlerine gönükdirilen we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna
esaslanyp, alyp barýan daşary syýasy ugruna bu gün diňe bir se
bitde däl, eýsem, tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we
durnuklylygyň möhüm alamaty hökmünde aýdyň düşünilýär.
Häzirki döwürde Siziň ýolbaşçylygyňyzda amala aşyrylýan
Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň düýpli häsiýeti häzir
ki zaman ýagdaýlaryny köptaraplaýyn öwrenmek we oňa ulgamlaýyn
seljerme bermek, halkara gatnaşyklarynda döwletimiziň eýeleýän
ähmiýetli ornunyň berkemegine we uzak möhletleýin bähbitleriniň
geljekki ösüşlerine döredijilikli çemeleşmek bilen baglydyr.
Bu hem biziň döwletimiziň dünýä bileleşigi bilen işjeň we
doly möçberli hyzmatdaşlygynyň, onuň ählumumy ösüşiň köpu
gurly utgaşmasyna gönügýän ugrunyň düýp esasyny düzýär. Şu
jähtden Siziň iri halkara forumlarynda, ozaly bilen, Birleşen Mil
letler Guramasynda öňe sürýän başlangyçlaryňyz we teklipleriňiz
häzirki zamanyň wajyp meseleleri boýunça halkara derejesinde al
nyp barylýan gepleşikleriň öňe gitmegine itergi berýär, gyzyklanýan
taraplaryň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ilerlemegine ýardam
edýär.
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Bu babatda, Siziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň sessiýalarynda öňe süren baş pikirleriňiz we başlangyçlaryňyz
türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň häzirki
zaman halkara gatnaşyklaryndaky eýeleýän möhüm ornuna şaýatlyk
etmek bilen, dünýä ösüşiniň we abadançylygynyň bähbitlerine gö
nükdirilen müňýyllygyň Maksatnamalaryny we beýleki ählumumy
meseleleri çözmekde saldamly goşant goşýanlygynyň ynandyryjy
tassyklanmasy bolup durýar. Bu bolsa, öz gezeginde Siziň başda
durmagyňyzda Garaşsyz we baky Bitarap Diýarymyzyň beýik geljege
barha okgunly gadamlar bilen öňe tarap gitmegine oňaýly täsir edýär.
Siziň Türkmenistanyň daşary syýasaty babatynda kesgitlän
belent wezipeleriňizi hakyky watanperwerlik we uly jogapkärçilik,
ýokary hünär ussatlygy bilen doly we birkemsiz ýerine ýetirmekligi
biz türkmen diplomatlarynyň ilkinji derejeli borjy hökmünde kabul
edýäris. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda yzygiderli öňe git
megini üpjün etmek, ýurdumyzyň milli bähbitlerini goramak, şeýle
hem döwletimiziň durnukly ösmegi üçin oňaýly şertleri gazanmak
bilen bagly ileri tutulýan meseleleri netijeli çözmek bilen, öňde goýlan
wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirjekdigimize merhemetli Preziden
timiz bolan Sizi berk ynandyrasymyz gelýär.
Gahryman we mähriban Prezidentimiz, biz, ähli halkymyz bilen
Siziň durmuşa geçirýän beýik işleriňize, öňdengörüjilikli syýasy
paýhasyňyza, ynsanperwerlik ýörelgeleriňize, dünýäde gün-günden
artýan at-abraýyňyza tüýs ýürekden guwanýarys we buýsanýarys
hem-de bu baýramçylyk günlerinde merdana we zähmetsöýer mille
timiziň gutlaglaryna goşulmak bilen, Size çäksiz alkyş sözlerini we
köp-köp sagbolsun aýdýarys.
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Size Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli
tüýs ýürekden bolan gutlaglarymyzy ýollamak bilen, Watanymyzyň
– Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn pajar
lap ösmeginiň, ýurdumyzda parahatçylygy we agzybirligi pugta
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landyrmagyň hatyrasyna alyp barýan ägirt uly işleriňizde üstünlikler
we rowaçlyk, berk jan saglygyny we tükenmez kuwwat, abadanlyk
arzuw edýäris!
Goý, halk bähbitli belent tutumlaryňyz amala aşsyn, başyňyz
dik, mertebäňiz belent bolsun, hormatly Prezidentimiz!
Goý, Siziň parasatly baştutanlygyňyzda Türkmen halkynyň
Galkynyş eýýamy ýeňişlerden-ýeňişlere beslensin!
Size çuňňur hormat goýmak bilen,
Türkmenistanyň diplomatik işgärleri.
«Türkmenistan» gazeti, 2012-nji ýylyň 19-njy fewraly.

NETIJE
Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy işiniň ileri tutulýan esa
sy ugry parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy berkitmek
bolup durýar we bu beýik maksatlaryň hatyrasyna biziň ýurdu
myz dünýäniň ähli ýurtlary we halkara guramalary bilen strategik
hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Döwletimiziň şol ýörelgä doly wepal
ylygy berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň
parahatçylyk we ösüş ýoly bilen ynamly öňe gitmegini üpjün edýär.
«Halkara hyzmatdaşlygynda ýüze çykýan meseleleri oňyn Bitarap
lyk, halkara hukuk kadalary, milli bähbitleri goramak, özara bäh
bitli ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek esasynda çözmek boýunça
biziň alyp barýan syýasatymyz dünýäde örän möhüm ähmiýete eýe
bolýar we hemmetaraplaýyn goldaw tapýar» – diýip Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2010-njy ýylyň 18-nji few
ralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisinde sözlän sözünde aýtdy.
Islendik döwletiň daşary syýasatynyň durmuşa geçirilmeginde
şol ýurduň diplomatik gullugyna möhüm rol degişlidir. Taryhyň
we durmuşyň görkezişi ýaly, dünýäde islendik döwletiň ýagdaýy,
kähalatlarda bolsa onuň taryhy ykbaly köp derejede daşarky işiň al
nyp barlyşy, diplomatik ussatlygyň derejesi bilen bagly bolýar.
Diplomatik gulluk özüne mahsus bolan täzeçillige oňaýsyz gara
maklyga we däp-dessurlara wepaly bolsa-da, ol hemişe gözleg, ösüş
we kämilleşmek ýagdaýynda bolýar. Şol bir wagtyň özünde diplo
matik gullugyň jemgyýet bilen bilelikde ençeme ýüzýyllyklaryň
dowamynda ýaşamagy we ýuwaş-ýuwaşdan özgermegi, düýpli
özgerişlere sezewar bolmak bilen, onuň häzir hem taryhy emele gelen
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ýörelgelerden, usullardan, däp-dessurlardan, halkara we döwletara
gatnaşyklaryň endiklerinden giňden peýdalanýandygyndan habar
berýär. Taryhy eýýamlar çalyşdy, imperiýalar ýykyldy, köne döw
letler dargady, olaryň ýerine täze döwletler döredi, daşary syýasat
we onuň ileri tutýan ugurlary hem çalyşdy, ýöne diplomatik gul
luk hemişe döwletleriň daşarysyýasy we daşaryykdysady maksatlaryny durmuşa geçirmegiň, olaryň milli bähbitlerini goramagyň we
olary öňe sürmegiň guraly bolup galdy. Diplomatik işiň özüniň ma
nysy döwletiň ýokary syýasy ýolbaşçylygynyň meýilleşdirýän we
durmuşa geçirýän daşary syýasy, daşary ykdysady we geostrategiki
maksatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmakdan ybarat bolup durýar. Şu
maksada ähli diplomatik gulluklaryň işi tabyn edilendir.
Biz häzir adatdan daşary çalt we aýgytly özgerişlikleriň bolup
geçýän, wakalaryň, şol sanda halkara wakalarynyň biri-birini şeýle
çaltlykda çalyşýan zamanasynda ýaşaýarys. Halkara aragatnaşykla
ryň we hyzmatdaşlygyň dürlüliginiň we göwrüminiň artmagy
netijesinde diplomatik gullugyň professional tagallalarynyň çägi
hemişe giňelýär. Bu bolsa türkmen diplomatlaryndan düşnükliligi,
düzgün-nyzamlylygy, galjaňlygy, esasan hem – başyny başlaýjylygy
we tutanýerliligi, öňürdip hereket etmekligi, daşarysyýasy wakalary
seljermek we şöhlelendirmek bilen çäklenmän, eýsem Türkmenista
nyň daşarysyýasy ugruny alyp barmak boýunça aýdyň ädimleri teklip
etmekligi talap edýär. «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diploma
tiýasy» žurnalynyň birinji sanynda eden çykyşynda Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň soňky
ýyllarda öňe süren täze daşarysyýasy başlangyçlaryny ösdürmegiň
zerurlygyny nygtamak bilen bu barada şeýle diýdi: «Olary durmuşa
geçirmek boýunça maksada gönükdirilen syýasy-diplomatik işi
geçirmek, olaryň biziň sebitimiz we tutuş dünýä üçin derwaýyslygy
ny we ähmiýetlidigini ynandyryjylykly we örän takyk esaslandyrmak
zerur. Munuň üçin biziň ilçihanalarymyzyň we halkara guramalaryň
ýanyndaky wekilhanalarymyzyň işini düýpli işjeňleşdirmek, bu
başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça işi güýçlendirmek, hyz
matdaşlar bilen maksada gönükdirilen gepleşigi alyp barmak zerur».
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Diplomatik gulluk – munuň özi bar güýjüňi berip işlemekligi,
zähmetsöýerligi we diplomatiýada hiç hili ownuk zadyň bolmaýan
dygyna düşünmekligi, ägirt uly akyl zähmetiniň sarp edilmegini talap
edýän professional işiň aýratyn görnüşidir.
Şeýle hem diplomatik gulluk – karýera gullugydyr we onda
üstünligi diplomatik sungatyň täze we täze ugurlaryny özleşdirmek
we professional ösüşe görä tejribeli işgär bolmak bilen diňe gulluk
basgançagy bilen öňe gitmek arkaly gazanyp bolýar. Şonuň üçin hem
döwlet gullugynyň bu aýratyn görnüşi bolan diplomatik gulluga
bu gulluk bilen meşgul bolmaga uly islegi bolan, diplomatik karýera
özüniň tutuş ömrüni bagyş edmäge taýýar adamlar gelmelidir.
Geljekki ýa-da diplomatik işe ýaňy başlan diplomatlar babatda
şeýle möhüm belligi aýtmak hem ýerliklidir: diplomatiýa ugrun
da işleýänler professional ösüşi diňe haçanda olar hemişe okaýan
we öz endiklerini we ussatlygyny kämilleşdirýän, dünýägaraýşyny
hemişe giňeldýän we zerur bolan bilimler bilen onuň üstüni dol
duryp durýan, ene toprakda, umuman dünýäde bolup geçýän zatlar
barada hemişe habarly bolan halatlarynda gazanyp bilerler. Şu jäht
den, özünde diplomatik gullugyň esasy meselelerini beýan edýän we
halkara standartlaryna laýyklykda ýazylan okuw kitabynyň awtory, şu
kitabyň geljekki diplomatlara diplomat kärini ele almakda, diploma
tik sungatyň inçe syrlaryna aralaşmakda, şeýle hem daşary syýasatyň
we diplomatiýanyň meseleleri bilen gyzyklanýan giň okyjylar köp
çüligine olaryň diplomatiýanyň nazaryýetini we tejribesini ýeterlik
derejede bilmeklerine degerli ýardam etjekdiginden ugur aldy.
Kitabyň ahyrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň täze binasynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda
halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna eden wesýetlerini ge
tirmek bilen, talyplaryň şol gymmatly sargytlary gürrüňsiz berjaý
etmelidiklerini aýratyn nygtamak isleýäris. Şonda döwlet Baştutany
myz şeýle diýdi: «Ýakyn geljekde türkmen diplomatiýa gullugynyň
esasyny düzmek, beýleki döwletlerde we halkara guramalarynda,
daşary ykdysady gatnaşyklar ulgamynda, dünýäniň maglumatlar
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we hukuk giňişliginde Türkmenistana wekilçilik etmek hut siziň
wezipäňiz bolar. Özüňize ýüklenen jogapkärçilige mynasyp boluň,
öz Watanyňyzy söýüň, oňa buýsanyň, watançylar boluň, ýöne şunda
beýleki ýurtlara we halklara, olaryň taryhyna, medeniýetine, däpdessurlaryna hormat goýuň. Halkara parahatçylygyny, dostlugy we
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň hatyrasyna öz ýurdumyza hyzmat
etmek siziň borjuňyzdyr. Bu belent ýörelgeler ýol görkeziji şamçyrag,
bu gün okuwyňyzyň, ertir bolsa siziň işiňiziň esasy many-mazmuny
bolmalydyr».

GYSGALTMALARYŇ SANAWY
ABŞ

– Amerikanyň Birleşen Ştatlary

BMG

– Birleşen Milletler Guramasy

BMGD

– BMG-niň Düzgünnamasy

BMG BA

– Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assam
bleýasy

BMG AÝUYDK

– BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman üçin ykdy
sady we durmuş komissiýasy

BMG ÝYK

– BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy

BMG NSJM

– BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk
boýunça müdirligi

BMG ÝG

– BMG-niň ýöriteleşdirilen gulluklary

BMG MAÖADSM

– BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplo
matiýasy boýunça Sebit merkezi

BMG AOHG

– BMG-niň azyk we oba hojalyk guramasy

BB

– Bütindünýä banky

BHSR

– Buhara Halk Sowet Respublikasy

BSG

– Bütindünýä söwda guramasy

GDA

– Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy

GGADA

– Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň Asso
siasiýasy

DGWK (1961)

– 1961-nji ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyn
daky Wena konwensiýasy

ÝB

– Ýewropa Bileleşigi

HPG

– Halkara pul gaznasy

HDTÖB

– Halkara durkuny täzeleýiş we ösüş banky

HMK

– Halkara maliýe korporasiýasy

HZG

– Halkara zähmet guramasy
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HHSR

– Horezm Halk Sowet Respublikasy

HHR

– Hytaý Halk Respublikasy

HDDG

– Hökümete degişli däl guramalar

KGWK (1963)

– 1963-nji ýylyň konsullyk gatnaşyklar hakyn
daky Wena konwensiýasy

RSFSR

– Russiýa Sowet Federatiw Sosialistik Respub
likasy

SSSR

– Sowet Sosialistik Respublikalary Soýuzy

TASSR

– Türküstan Awtonom Sowet Sosialistik Respub
likasy

TSSR

– Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy

TDIM

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

TBMG HW

– Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik
Wekilhanasy

TDIM HGI

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary instituty

TSDÝAM

– Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligi

TDÝUM

– Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi

TAM

– Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi

THÝDMG

– “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugy

TOPH GG

– Türkmenistan – Owganystan – Päkistan – Hin
distan gaz geçirijisi

THHRDGÝGBK

– Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublika
synyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola
goýmak barada bilelikdäki Kommýunike

UNDP

– BMG-niň Ösüş maksatnamasy

UNEP

– BMG-niň daşky gurşaw boýunça Maksatnamasy

ÝUNISEF

– BMG-niň Çagalar gaznasy
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ÝUNFPA

– BMG-niň Ilat gaznasy

ÝHHG

– Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gu
ramasy

ÝUNDAF

– BMG-niň ösüşe ýardam bermek boýunça mak
satnamasy

UNESCO

– BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri
boýunça guramasy

MÖHÜM WAKALARYŇ SENELERI

25-nji oktýabr

1917-nji ýyl
– Russiýada sosialistik rewolýusiýanyň ýeň
megi we häkimiýetiň Sowetleriň eline geçmegi.

27-nji aprel

1920-nji ýyl
– Horezm Halk Sowet Respublikasynyň yglan
edilmegi.

6-njy oktýabr

27-nji oktýabr
22-nji mart

– Buhara Halk Sowet Respublikasynyň yglan
edilmegi.
1924-nji ýyl
– Türkmenistan SSR-iniň döredilmegi.
1944-nji ýyl
– Türkmenistan SSR-iniň Daşary işler halk
komissarlygynyň döredilmegi. 1946-njy ýylyň
10-njy aprelinde TSSR DIHK-nyň TSSR Daşary
işler ministrligine öwrülmegi.

22-nji awgust

1990-njy ýyl
– Türkmenistan SSR-iniň döwlet özygtyýarlygy Hakyndaky Jarnamanyň kabul edilmegi.

27-nji oktýabr

1991-nji ýyl
– Garaşsyz Türkmenistan demokratik – dünýe
wi döwletiniň jar edilmegi.
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1992-nji ýyl
6-njy ýanwar

2-nji mart
13-nji mart

18-nji maý

– Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respub
likasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary
ýola goýmak barada bilelikdäki Kommýunikä
gol çekilmegi
– Türkmenistanyň Birleşen Milletler Gurama
synyň agzalygyna kabul edilmegi.
– Türkmenistanyň Birleşen Milletler Gurama
synyň ýanyndaky ilkinji Hemişelik wekiliniň
BMG-niň Baş sekretaryna Türkmenistanyň
Prezidentiniň Hatyny gowşurmagy.
– Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň
(Baş Kanunynyň) kabul edilmegi.

10-njy iýul

– Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we
hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjy ýurtlaryň
döwlet we hökümet baştutanlarynyň Helsinkide
(Finlýandiýa) bolan duşuşygyna gatnaşdy we
onda ilkinji gezek syýasatda oňaýly bitaraplygy
we ykdysadyýetde açyklygy öz syýasatynyň
esasy ýörelgesi hökmünde yglan etdi.

27-nji oktýabr

– Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 1 ýyl
lygy mynasybetli Türkmenistanyň BMG-niň
ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasynda (Nýu-Ýork) kabul edişligiň geçirilmegi.

15-nji mart

1995-nji ýyl
– Türkmenistan Päkistanyň paýtagty Ys
lamabatda bolan Ykdysady hyzmatdaşlyk gura
masyna agza döwletleriň baştutanlarynyň 3-nji
duşuşygyna gatnaşdy. Sammitde Türkmenis
tan hemişelik bitarap döwletiň statusyndan
gelip çykýan ähli borçnamalary konstitusiýa
derejesinde öz üstüne alýandygyny mälim etdi.
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12-nji dekabr

23-28-nji sentýabr

– Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assam
bleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň
hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýasynyň ka
bul edilmegi.
2007-nji ýyl
– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 62-nji mejlisine gatnaşmak üçin ABŞnyň Nýu-Ýork şäherine sapary.

26-njy sentýabr

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 62-nji mejlisinde çykyş etmegi.

10-njy dekabr

– Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy
boýunça Sebit merkeziniň açylmagy.

20-nji mart

2008-nji ýyl
– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň döredilmegi.
2009-njy ýyl

18-nji fewral

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň diplo
matik korpusy bilen geçiren maslahatynda söz
sözlemegi.

23-nji fewral

– Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gü
nüniň döredilmegi we onuň her ýylyň 18-nji
fewralynda bellemeli edilmegi.

20-nji mart

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Da
şary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň mugallymlaryna we talyplaryna
ýüzlenmesi.
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23-nji sentýabr

18-nji fewral

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 64-nji mejlisinde çykyş etdi.
2010-njy ýyl
– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň diploma
tik gullugynyň işgärlerine gutlagy.

1-nji aprel

– Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekre
tary Pan Gi Mun resmi sapar bilen Türkmenis
tana geldi.

21-nji sentýabr

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 65-nji mejlisinde çykyş etdi.

18-nji mart

2011-nji ýyl
– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplo
matiýasy žurnalynyň birinji sany çapdan çykdy.
Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Birleşen
Milletler Guramasynyň bölüminiň ýanynda
Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy açyldy.

1-nji sentýabr

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Ber
dimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň
täze binasynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi.

23-nji sentýabr

– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 66-njy mejlisinde çykyş etdi.

22. Sargyt № 1175
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2012-nji ýyl
16-njy maý

– Aşgabatda “Hazar deňzi sebitinde hemde Orta Aziýada ulag we üstaşyr gatnawlary
ösdürmegiň geljekki mümkinçilikleri” atly
halkara maslahat geçirildi.

29-njy maý

Aşgabatda “Maliýe ulgamynyň globallaşmagy
we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri” atly
halkara maslahat geçirildi.

30-njy maý

– Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arka
laşygyna agza ýurtlaryň Hökümet Baştu
tanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise
Türkmenistan başlyklyk etdi.
– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow BMG-niň durnukly ösüş
boýunça “Rio+20” maslahatynda ekologiýa
başlangyçlary bilen çykyş etdi.
–– Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfedera
siýasynda resmi sapar bilen boldy.
– Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş
Geňeşiniň agzalygyna saýlandy.

21-nji iýun

8-9-njy oktýabr
8-nji noýabr
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GYSGAÇA DIPLOMATIK SÖZLÜK
Agreman (fr. agrement – razylyk, makullamak) – munuň özi kabul
edýän döwletiň hökümetiniň akkreditleýän döwletiň belli bir adamsyny dip
lomatik wekil hökmünde bellemegine razylygydyr. Agreman adatça daşary
işler edarasynyň üsti bilen diňe diplomatik wekilhanalaryň baştutanlaryna soralýar. Agreman soralanda belleniljek adam barada käbir maglu
matlar hem ýollanýar. Adatça, agreman hat üsti bilen soralýar we berilýär,
agreman baradaky hat alşyk we agreman bermekden bolup biljek boýun ga
çyrmak onda jar edilmeýär. Käbir ýurtlaryň tejribesine laýyklykda agreman
dilden soralýar we oňa jogap hem dilden berilýär. Agremanyň alynmagy
bilen kandidat persona grata hasap edilýär; agremana oňaýsyz jogabyň al
ynmagy kandidatyň persona non grata hasaplanýandygyny aňladýar. Bol
unýan döwlet agreman bermekden özüniň boýun gaçyrmagynyň sebäbini
habar bermäge borçly däldir.
Akklamasiýa (lat. aссlamatio – gaty gygyryş) – halkara guramalaryň
we maslahatlaryň tejribesinde gabat gelinýän kararlaryň sese goýulmazdan,
ýerlerden çykýan makullaýjy sesleriň, ýerlerden eşidilýän gep atmalaryň, el
çarpyşmalaryň we ş.m. üsti bilen gatnaşyjylaryň seslenişleri esasynda kabul
edilmeginiň usuly.
Akkreditleme (lat. accredere – ynanmak) – daşary ýurt döwletinde
diplomatik wekilhananyň baştutanyny bellemekligiň we onuň wezipesine
girişmeginiň tertibi.
Attaşe (fr. attache) – diplomatik işgäriň wezipesi ýa-da derejesi.
Halkara diplomatik tejribede attaşeniň şu aşakdaky toparlary bardyr:
1) Harby, harby-deňiz, harby-howa attaşeleri – bular bolýan ýurdunyň
harby edarasynyň ýanyndaky olary bellän ýurduň harby edarasynyň wekil
leridir. Şol bir wagtyň özünde olar diplomatik wekiliň harby meseleler
boýunça geňeşçileridir.
2) Ýörite attaşeler – bular senagat, oba hojalyk, zähmet, maliýe, söw
da, medeniýet, tehnika, ylym we ş.m. meseleler boýunça öz ýurdunyň dürli
edaralarynyň wekilleridir. Adatça, olar tejribeli hünärmenlerdir we olara
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bolýan ýurdunda öz hünärleri boýunça meseleleri öwrenmeklik, özleriniň
wekilçilik edýän edaralarynyň we bolýan ýurdunyň degişli edaralarynyň
arasyndaky aragatnaşyklary saklamak we ösdürmek bilen bagly işi alyp
barmaklyk tabşyrylýar.
3) Metbugat meseleleri boýunça attaşe (metbugat-attaşesi) – diploma
tik wekilhanada metbugat we habar boýunça meseleleri alyp barýan jogap
kär işgär.
4) Diplomatik attaşeler – daşary işler edarasynyň merkezi diwanynyň
ýa-da diplomatik wekilhananyň kiçi diplomatik işgäri.
Attaşe – kiçi diplomatik dereje. Attaşeniň ähli toparlary diplomatik
korpusyň agzalarynyň düzümine girýärler we diplomatik artykmaçlyklar
dan we immunitetlerden peýdalanýarlar.
Birleşen Milletler Guramasy (BMG) – parahatçylygy, howpsuzlygy
saklamak we pugtalandyrmak, döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy ös
dürmek maksady bilen döredilen döwletleriň halkara guramasydyr. BMGniň Düzgünnamasy Dumbarton-Oks maslahatynda (ABŞ., 1944 ý.) SSSR-iň,
ABŞ-nyň, Angliýanyň, Hytaýyň wekilleri tarapyndan işlenip taýýarlanyldy.
1945-nji ýylda San- Fransisko (ABŞ) esaslandyryjy maslahatynda 1945-nji
ýylyň 26-njy iýunynda Düzgünnama gol çekildi we 1945-nji ýylyň 24-nji
oktýabrynda ol güýjüne girdi. Şol gün Birleşen Milletleriň Guramasynyň
Güni hökmünde jar edildi.
Birleşen Milletler Guramasynyň Düzgünnamasynyň 7-nji maddasyna
laýyklykda Baş Assambleýa, Howpsuzlyk Geňeşi, Ykdysady we Durmuş
Geňeşi, Howandarlyk Geňeşi (häzirki wagtda ýatyryldy), Halkara Kazyýet
we Sekretariat BMG-niň esasy edaralarydyr. BMG-niň Düzgünnamasynda
şol edaralaryň her haýsysynyň ygtyýarlyklary we hukuk statusy bellenendir.
Olar özleriniň işiniň çäginde merkezi halkalardyr, ýöne munuň özi halkara
hyzmatdaşlyk işinde we howpsuzlygy üpjün etmekde olaryň öz roly we hu
kuk ýagdaýy boýunça deň ähmiýetlidiklerini aňlatmaýar.
BMG-niň hemişelik ýerleşjek ýeri barada ençeme ýurtlardan teklipler
alnandan soň, Guramanyň ştab-jaýynyň nirede ýerleşdirilmegi baradaky
mesele boýunça karar 1946-njy ýylyň 14-nji fewralynda Londonda bolup
geçen Baş Assambleýanyň birinji maslahatynda kabul edildi. Şunlukda,
BMG-niň hemişelik ştab-jaýy Nýu-Ýorkuň (ABŞ) Manhetten adasynda, 18
akr (1 akr – 0,4 ga) meýdany bolan ýer böleginde ýerleşdi.
BMG-niň ştab-jaýynyň gurluşygy 1949-njy ýylda başlandy. 19 aýdan
soň – 1950-nji ýylyň 21-nji awgustynda Sekretariatyň işgärleri özleriniň
täze gulluk jaýlarynda işläp başladylar.
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BMG-niň ştab-jaýy birnäçe binadan: Baş Assambleýanyň ymaratyn
dan, 39 gatly beýik jaýdan, Sekretariatyň gulluk jaýlaryndan, konferensiýa
lar üçin binalardan durýar. Dag Hammerşeldiň adyny göterýän kitaphana
has soňrak guruldy we ol ýer böleginiň günorta tarapynda 3 gatly jaýda
ýerleşýär.
BMG-niň Baş Assambleýasy (BMG BA) – Birleşen Milletler Gura
masynyň esasy edaralarynyň biridir. BMG-niň ähli agzalaryndan durýar.
BMG-niň Düzgünnamasyna laýyklykda BMG-niň Baş Assambleýasynyň
halkara parahatçylygyny we howpsuzlygyny saklamak we pugtalandyrmak
işinde halkara hyzmatdaşlygynyň umumy ýörelgelerine, şol sanda BMG-niň
Düzgünnamasynyň çäklerinde islendik başga meselelere ýa-da işlere, ýada BMG-niň islendik edaralarynyň ygtyýarlyklaryna we borçlaryna degişli
meselelere seretmek we şol meseleler (Howpsuzlyk Geňeşiniň garamagyn
da duran meselelerden başga) boýunça maslahatlar bermeklige ygtyýarlygy
bardyr. Hereket etmekligi talap edýän islendik mesele Baş Assambleýa tara
pyndan Howpsuzlyk Geňeşine geçirilýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň
borçlaryna BMG-niň býujetini tassyklamak hem girýär.
Baş Assambleýa – mejlis edarasydyr. Ol nobatdaky ýyllyk, ýörite
we adatdan daşary sessiýalara ýygnanýar (1946-njy ýyldan 2008-nji ýyla
çenli, mysal üçin, 28 sany ýörite sessiýa, 10 sany adatdan daşary sessiýa
geçirildi). 2003-nji ýylyň 13-nji martynda kabul edilen Baş Assambleýanyň
rezolýusiýasyna (57-301) laýyklykda, BA her ýyl nobatdaky sessiýasyna
sentýabryň 3-nji hepdesiniň 2-nji güni ýygnanýar.
Baş Assambleýa özüniň mejlisleriniň işini guramak we olary alyp
barmak bilen meşgul bolýan Baş komiteti döredýär. Baş komitet BAnyň başlygyndan, onuň 21 orunbasaryndan we 7 sany esasy komitetleriň
başlyklaryndan durýar.
Nobatdaky mejlisleriň başynda umumysyýasy çekişmeler geçirilýär.
BMG-niň BA-syň, ýa-da onuň esasy komitetleriniň umumy mejlislerinde
gün tertibiniň aýry-aýry punktlary boýunça ara alnyp maslahatlaşmalar,
rezolýusiýalaryň we kararlaryň taýýarlanylmagy bolup geçýär. Olar boýun
ça kararlar BMG-niň BA-syň umumy mejlislerine çykarylýar.
BMG-niň BA-synyň her agzasynyň bir sesi bardyr. BMG-niň Düzgün
namasy tarapyndan möhüm hasap edilýän meseleleriň sanawy göz öňünde
tutulýar. Şeýle meseleler boýunça BA-synyň kararlary ses berişlikde bolýan
we oňa gatnaşýan döwletleriň 3-den 2 böleginden az bolmadyk ýagdaýynda
kabul edilýär, beýleki meseleler boýunça kararlar ses berişlikde bolanlaryň
we oňa gatnaşanlaryň ýönekeý köplügi bilen kabul edilýär.
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BMG-niň BA-sy eger onuň başga ýerde çagyrylmagy barada karar ka
bul edilmedik halatynda Nýu-Ýorkda ýygnanýar.
BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşi (BMG YDG). BMG-niň
YDG BMG-niň edaralarynyň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň ykdy
sady we durmuş işini utgaşdyrýar. YDG maslahatlary işläp taýýarlamagyň
we BMG-niň umumy strategiýasyna gözegçilik etmegiň merkezi forumydyr.
Şeýle hem ol ykdysady we gumanitar işi utgaşdyrmak boýunça BMG-niň
ýokary edarasydyr.
BMG-niň Düzgünnamasynyň 55-nji maddasyna laýyklykda YDG
durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ilatyň doly işliligine, ykdysady we
durmuş ösüşe, saglygy goraýyş, medeniýet, bilim we beýleki çäklerde
halkara meseleleriniň çözülmegine, adam hukuklarynyň we hemmeler üçin
esasy azatlyklaryň ählumumy hormatlanmagyna we berjaý edilmegine ýar
dam edýär.
YDG BMG-niň BA tarapyndan saýlanýan 54 döwletden durýar
(1966-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ol 18 döwletden ybarat bolupdy).
Geňeşiň agzalygyndan çykýan ýurt oňa ýene-de bada-bat täzeden saýlanyp
bilýär. Her ýyl YDG-niň 18 agzasy täzeden saýlanýar. BMG-niň BA-synyň
1971-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky rezolýusiýasyna laýyklykda
YDG-de Afrika döwletlerine 14 orun; Aziýa döwletlerine – 11; Latyn Ameri
kasy we Karib basseýni döwletlerine – 10; Günbatar Ýewropa we beýleki
döwletlere – 13; Gündogar Ýewropa döwletlerine bolsa 6 orun degişlidir.
Ykdysady we Durmuş Geňeşi her ýyl dowamlylygy bir aýa golaý bo
lan iki mejlis geçirýär, olar gezekli-gezegine Ženewada we Nýu-Ýorkda
geçirilýär. Ýylyň dowamynda Geňeşiň işi onuň kömekçi edaralarynda –
wagtly-wagtynda ýygnanýan we Geňeşe dokladlar berýän komissiýalarda
we komitetlerde geçirilýär.
YDG-niň her bir agzasynyň bir sesi bardyr. Kararlar ses berişlikde bo
lan we oňa gatnaşan Geňeşiň agzalarynyň sesleriniň köplügi arkaly kabul
edilýär.
YDG-niň borçlary köpsanly we dürlüdir. Geňeşiň işiniň esasy ugur
lary halkara ykdysady we durmuş meseleleri ýokary derejede ara alyp
maslahatlaşmak we bu çäkde BMG-niň işiniň we syýasatynyň ýörelgelerini
işläp düzmek; ykdysady we durmuş meseleleri boýunça BMG-niň ulgamy
nyň ähli işini utgaşdyrmak; halkara ykdysady we durmuş hyzmatdaşlygy
nyň umumy we ýörite meseleleri boýunça barlaglary geçirmek, dokladlary
we maslahatlary taýýarlamak bolup durýar.
YDG şeýle hem öz ygtyýarlygyna girýän meseleler boýunça halkara
maslahatlary geçirýär, BMG-niň BA üçin konwensiýalaryň taslamasyny
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taýýarlaýar. Geňeşiň gatnaşmagynda adam hukuklarynyň Ählumumy jarna
masy, çaganyň hukuklary barada Jarnama we Konwensiýa, başga resmina
malar işlenip düzüldi.
BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň işini utgaşdyrmak BMG-niň
Düzgünnamasynyň 63-nji maddasyna laýyklykda Ykdysady we Durmuş
Geňeşiniň örän möhüm ygtyýarlyklaryndan biri bolup durýar. Bu wezipä
ni YDG ýöriteleşdirilen edaralar bilen konsultasiýalar geçirmek we olara
maslahat bermek arkaly amala aşyrýar.
YDG olaryň işleriniň çägi özüniň işiniň çägi bilen gabat gelýän ýa-da
oňa galtaşýan hökümetara guramalar, sebitleýin guramalar bilen hem yzy
giderli aragatnaşyk saklaýar. Şol gatnaşyklar işiň mejlislere synçylary ýol
lamak, habar, resminamalar alyşmak, özara gyzyklanma bildirýän meseleler
boýunça maslahatlar geçirmek ýaly görnüşlerini öz içine alýar. YDG BMGniň Düzgünnamasynyň 71-nji maddasyna laýyklykda hökümete degişli däl
guramalar (HDDG) boýunça Komitetiň üsti bilen konsultasiýalar geçirýär.
YDG-niň ýanynda 2500-den gowrak HDDG-yň konsultatiw statusy bardyr.
BMG-niň Düzgünnamasynyň 68-nji maddasyna laýyklykda YDG öz
wezipelerini ýerine ýetirmek üçin zerur bolan komissiýalary hem döre
dip bilýär. Hususanda, Geňeşiň düzüminde Statistika boýunça komissiýa,
ýurduň ilaty we ösüşi boýunça Komissiýa, durmuş ösüşi boýunça Komis
siýa, aýallaryň ýagdaýy boýunça Komissiýa, narkotiki serişdeler boýunça
Komissiýa, jenaýatçylygy duýdurmak we jenaýatçylyk kazyýeti boýunça
Komissiýa, ösüş üçin ylym we tehnologiýa boýunça Komissiýa, durnukly
ösüş boýunça Komissiýa ýaly sekiz funksional komissiýalar işleýär.
Kömekçi edaralaryň hataryna 5 sany sebitleýin komissiýa, şol san
da: 1) Aziýa we Ýuwaş umman üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy
(AÝUYDK), 2) Ýewropa üçin Ykdysady Komissiýa (ÝYK), 3) Günbatar
Aziýa üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy (GAYDK), 4) Afrika üçin
Ykdysasy komissiýa (AYK), 5) Latyn Amerikasy we Karib basseýni üçin
Ykdysady komissiýa (LAKBYK) degişlidir. Komissiýalaryň maksady –
sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşine we olaryň ýurtlarynyň arasyndaky,
şeýle hem dünýäniň beýleki ýurtlary bilen ykdysady hyzmatdaşlygynyň ös
megine ýardam etmekdir.
YDG-niň düzümine, şeýle hem maksatnama we utgaşdyrmak boýun
ça; hökümete degişli däl guramalar boýunça; hökümetara edaralar bilen
gepleşikler boýunça üç hemişelik komitet girýär. Mundan hem başga, YDGniň çäklerinde bilermenleriň ençeme edaralary, şol sanda geografiki atlar,
ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetler işleýär.
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Özüniň hereket edýän ýyllarynda BMG-niň YDG-si ykdysady we
durmuş meseleleri, şeýle hem adam hukuklaryny goramak boýunça özüni
döwletleriň hyzmatdaşlygynyň möhüm edarasy hökmünde görkezdi. Dur
nukly ösüşi üpjün etmek boýunça BMG-niň maksatnamalary YDG-niň
utgaşdyryjy rolunyň mundan buýana hem güýçlendirilmegini talap edýär.
2011-nji ýylda Türkmenistan özüniň kandidaturasyny BMG-niň YDGşine 2013-2015-nji ýyllar arasyndaky döwür üçin hödürledi. Şeýlelik bilen,
biziň ýurdumyz wajyp bolan iki maksady yzarlady. Birinjiden – bu BMG
tarapyndan halkara hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagyna, halklaryň hal-ýagdaýlarynyň ýokarlanmagyna we durnukly ösüşe gönükdirilen here
kete dürli döwletleriň we sebitleriň ysnyşykly goşulmagyna mümkin bol
dugyça giň goldaw berilmegi bolup durýar. Türkmenistan özüniň YDG-ne
agzalygyna bar bolan infrastruktura mümkinçilikleriniň halkara bileleşigi
tarapyndan netijeli ulanylmagy we muňa BMG-niň dürli düzümleriniň
Merkezi Aziýa we Hazar basseýniniň sebitlerinde işjeň gatnaşmaklary nuk
daýnazaryndan seretdi. Ikinji maksat – amala aşyrylan milli taslamalaryň
iş ýüzündäki netijelerine daýanmak bilen, Türkmenistanyň dürli ulgam
laryndaky tejribesiniň beýleki döwletler tarapyndan öwrenilmegini gazan
makdan ybarat 2012-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenistanyň BMG-niň
YDG-niň agzalygyna saýlandy we bu hadysa ýurdumyzyň daşary syýasat
strategiýasynyň nobatdaky üstünligi boldy.
BMG-niň Baş sekretary – Birleşen Milletler Guramasynyň esasy ad
ministratiw wezipeli adamsydyr. BMG-niň Düzgünnamasyna laýyklykda
ol BMG-niň Sekretariatynyň bölümlerine umumy direktiw görkezmeleri
berýär, Guramanyň işini utgaşdyrýar, onuň işgärlerine ýolbaşçylyk edýär
we öz üstüne BMG-niň esasy edaralary tarapyndan ýüklenilýän beýleki
borçlary ýerine ýetirýär. BMG-niň Düzgünnamasynyň 99-njy maddasyna
laýyklykda Baş sekretara, şeýle hem onuň pikiriçe, halkara parahatçylygyna
we howpsuzlygyna howp salyp biläýjek ýagdaýlary Howpsuzlyk Geňeşiniň
dykgatyna ýetirmäge bolan hukuk berlendir. Baş sekretar BMG-niň işi
barada BMG-niň Baş Assambleýasyna ýyllyk dokladlary we oňa zerur bo
lan goşmaça dokladlary taýýarlaýar. Baş sekretar Howpsuzlyk Geňeşiniň
maslahaty boýunça BMG-niň BA-sy tarapyndan adatça täzeden saýlanmaga
bolan hukugy bilen 5 ýyllyk möhlete bellenýär.
BMG döredileli bäri Baş sekretaryň wezipesini Trýugwe Li (Nor
wegiýa) – 1945-1953 ý.ý.; Dag Hammerşeld (Şwesiýa) – 1953-1961 ý.ý.;
U Tan (Birma) – 1961 – 1971 ý.ý. ; Kurt Waldhaým (Awstriýa) – 1972 –
1981 ý.ý. – ; Hawýer Peres de Kuelýar (Peru) – 1982 - 1991 ý.ý. – ; Butros
Gali (Müsür) – 1992 - 1996 ý.ý. ; Kofi Annan (Gana) – 1996-2006 ý.ý.; Pan
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Gi Mun (Koreýa Respublikasy) – 2007 – 2012 ý.ý. ýerine ýetirdiler. 2012nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Pan Gi Mun ikinji möhlete bellendi.
Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamy (BMGU). Birleşen Mil
letler Guramasynyň ulgamy gönüden-göni BMG-niň özünden, birnäçe ad
ministratiw we maliýe özbaşdaklygy bolan Baş Assambleýanyň kömekçi
edaralaryndan (gaznalar, maksatnamalar we ş.m.), BMG-niň ýöriteleşdirilen
edaralaryndan, şeýle hem BMG bilen bagly guramalardan we institutlardan
ybaratdyr.
BMGU-nyň merkezi BMG-dir. BMG gaznalar, maksatnamalar bilen
aragatnaşyklary Baş Assambleýanyň rezolýusiýalarynyň, ýöriteleşdirilen
edaralar bilen bolsa ylalaşyklaryň esasynda ýola goýýar.
Bütindünýä söwda guramasy, atom energiýasy boýunça Halkara agent
ligi, himiýa ýaragyny gadagan etmek boýunça Gurama, ýadro synaglaryny
hemmetaraplaýyn gadagan etmek barada şertnama boýunça Taýýarlaýjy ko
missiýa, deňiz düýbi boýunça Halkara edara, deňiz hukugy boýunça Halka
ra tribunal ýaly guramalar we institutlar ýöriteleşdirilen edaralar däldirler.
Olaryň BMG bilen hyzmatdaşlyk baradaky gatnaşyklary ylalaşyklaryň
we gepleşikleriň esasynda ýola goýlandyr. Şol bir wagtyň özünde hem şol
ylalaşyklaryň ençemesiniň düzgünleri BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralar
bilen baglaşan ylalaşyklarynyň düzgünlerine gaty meňzeşdir. Ozaly bilen,
Baş Assambleýanyň, Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň üstüne BMG-niň
ähli guramalarynyň we maksatnamalarynyň ulgamynyň syýasatyny we işini
utgaşdyrmak jogapkärçiligi ýüklenendir.
Bu möhüm işe ýardam etmek maksady bilen 1946-njy ýylda ut
gaşdyrmak boýunça Administratiw komitet (UAK) döredildi we onuň dü
zümine BMG-niň ähli guramalarynyň we maksatnamalarynyň ýolbaşçylary
girdiler. Komitetiň başlygy BMG-niň Baş sekretarydyr.
BMG-niň ulgamynyň ösüşini üç döwre bölüp bolar. BMG döredilen
den soňky birnäçe ýylyň içinde ulgamyň edaralary umuman habar alyşmagyň
merkezi boldular. Olar halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýdular, syýasaty
ylalaşdylar, barlaglaryň alnyp barylmagyna ýardam etdiler we ş.m. Baknalyk
ulgamynyň dargamagy netijesinde onlarça täze garaşsyz döwletleriň döre
megi we olaryň BMG-ä agza bolup girmekleri bilen Guramanyň ulgamynyň
işinde şol ýaş döwletlere dürli tehniki kömek bermeklige gönükdirilen operatiw
wezipeleriň ähmiýeti ýokarlandy. Soňky wagtlarda ulgamyň mundan beýläk-de
kämilleşmegi funksional utgaşdyrmak usulynyň ulanylmagy bilen bagly boldy.
BMG-niň ulgamyny pugtalandyrmak boýunça 1995-nji ýylda döredilen açyk
düzümli ýokary derejeli işçi toparyň wezipesi ulgamyň işini işjeňleşdirmegiň
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ýollaryny gözlemeklige we onuň çäklerinde utgaşdyrmagyň gowulanmagyna
ýardam etmek boldy.
BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi (MAÖADSM). Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi
Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi merkeziaziýa
döwletlerine parahatçylygy pugtalandyrmakda, dawalaryň öňüni almakda
we olaryň howpuny peseltmeklige ýardam bermek boýunça iş alyp barýar
we onuň bu mandaty BMG-niň Baş sekretarynyň 2007-nji ýylyň 7-nji
maýynda bu guramanyň Howpsuzlyk geňeşiniň Başlygyna ýazan hatynda
kesgitlenendir. Şu jähtden Merkeziň işi özüne halkara terrorçylygy, eks
tremizm, neşeleriň bikanun dolanyşygy we guramaçylykly jenaýat ýaly
meseleleri hem goşmak bilen, serhetüsti wehimlere garşy göreşmek üçin,
şeýle hem serhet üsti tebigy gorlary dolandyrmakda we ekologik mesele
leri çözmekde konsensus gazanmak maksady bilen sebit we halkara hyz
matdaşlygyny giňeltmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamaklyga gönük
dirilendir. Sebit Merkeziniň işi birnäçe ýyla niýetlenen hereket etmegiň
Maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylýar we ol Merkezi Aziýanyň ähli
döwletleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikde dürli çäreleri geçirmegi
göz öňünde tutýar.
Özüniň mandatynyň çäklerinde Merkez bäş sany Merkezi Aziýa ýurt
larynyň ýolbaşçylary, sebit guramalary, şol sanda Ýewropada howpsuzlyk
we hyzmatdaşlyk guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý
hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Bileleşigi, BMG-niň Ýewropa Ykdy
sady Komissiýasy, BMG-niň neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi,
Araly halas etmegiň halkara gaznasy we başga guramalar bilen yzygiderli
geňeşmeleri alyp barýar, BMG-niň ýurtlar boýunça toparlary bilen bilelik
däki tagallalary utgaşdyrýar.
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit
merkezi Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we
Özbegistanyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylyň 10-njy dekabrynda döredilen
BMG-niň ýörite syýasy missiýasy bolup durýar. Sebitde häzirlikçe, birnäçe
wehimleriň saklanyp galýandygyna garamazdan, özüniň döredileninden
soňky döwürde MAÖADSM sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün
etmekde özüniň mynasyp ornuny eýeledi.
Şu günki gün MAÖADSM-de işlenip düzülen çylşyrymly ýagdaý
larda hereket etmegiň usullary we gurallary halkara tejribesinde gyzyk
lanma döredýär. Merkez ýylda iki gezek BMG-niň Howpsuzlyk geňeşine
sebitdäki ýagdaý we öz hereketleri barada maglumat berýär. Howpsuzlyk
geňeşi Sebit merkeziniň tejribesine salgylanmak bilen dünýäde parahatçy
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lygy we howpsuzlygy üpjün etmek babatynda BMG-niň işinde öňüni alyş
diplomatiýasynyň wajyp ornuny goldaýar. 2011-nji ýylyň mart aýynda
Librewil şäherinde (Gabon) BMG-niň Merkezi Afrika üçin Sebit edarasy
açyldy we ol köp derejede MAÖADSM-niň tejribesini ulanýar.
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin ÖAD-sy boýunça Sebit merkeziniň
döredilmegi BMG-niň we Merkezi Aziýa döwletleriniň, şol sanda BMG
bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň täze tapgyryna öwrül
di. BMG-niň MAÖADSM-niň ştab-jaýy Aşgabat şäherinde ýerleşýär.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik
bitaraplygy» atly rezolýusiýasy. Özüniň syýasatynyň esasy hökmünde
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty saýlap almagy bilen
ýurdumyzyň bitaraplyk statusyny halkara bileleşigi tarapyndan resmi taý
dan ykrar etdirmek biziň daşary syýasatymyzyň we diplomatiýamyzyň
esasy wezipesine öwrüldi. Bu maksada ýetmek üçin bolsa ençeme
ýyllaryň dowamynda döwlet derejesinde uly daşary syýasy we diploma
tik iş amala aşyryldy. Hususanda, 1992-nji ýylyň iýulynda ÝHHG-ä agza
ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň Helsinkide (Finlýandiýa)
bolan duşuşygyna, 1995-nji ýylyň 15-nji martynda Päkistanyň paýtagty
Yslamabatda bolan Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň
baştutanlarynyň 3-nji duşuşygyna, 1995-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda
Kolumbiýanyň Kartahena şäherinde bolup geçen Goşulmazlyk hereketine
gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň 11-nji maslahaty
na gatnaşyjy döwletleriň Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatyny biragyz
dan goldamaklary biziň döwletimize Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy
hakyndaky meseläni BMG-niň derejesine çykarmaga mümkinçilik berdi.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň BA-sy özüniň 50-nji mej
lisinde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny ykrar edip we gol
dap, «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» atly rezolýusiýany kabul etdi.
Şol möhüm resminamada BMG-niň Baş Assambleýasy «1. Türkmenistanyň
yglan eden hemişelik bitaraplyk statusyny ykrar edýär we goldaýar; 2.
Türkmenistanyň bu statusyna hormat goýmaga hem-de ony goldamaga,
şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we territorial bitewi
ligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolan
döwletleri çagyrýar» – diýlip aýdyldy.
BMG-niň BA-synyň Türkmenistan baradaky bu resminamasynyň ka
bul edilmegi Türkmenistanyň bitaraplyga esaslanýan daşary syýasy ugrunyň
dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilmegi, ýurdumyzyň özbaşdaklygynyň
goşmaça kepilnamasy boldy, şeýle hem onuň daşary syýasy işiniň hukuk
esasynyň kämilleşmegine ýardam etdi.

347

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy (BMG ÝYK) – BMGniň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň rezolýusiýasyna laýyklykda 1947-nji
ýylda döredildi, BMG-niň sebitleýin komissiýalarynyň biri bolup durýar.
ÝYK Günbatar, Merkezi we Gündogar Ýewropa, Merkezi Aziýa we Demir
gazyk Amerika ýurtlarynyň jemi 56-synyň özara ykdysady hyzmatdaşlyga
çemeleşmeleri işläp düzmek üçin ýygnanyşýan forumydyr. Bu hyzmatdaşlyk
ykdysadyýet we integrasiýa, energiýa, daşky gurşaw, söwda, ulag, oba ho
jalyk standartlary, ilat, statistika we ýerleri, şol sanda, tokaý hojalygyny we
ýaşaýyş jaý ýaly ulgamlary durnukly dolandyryşy öz içine alýar.
BMG-niň ÝYK-synyň diňe bir agza ýurtlaryň arasynda pikir alyşmak
we syýasy maslahatlaşmalar üçin däl, eýsem, onuň maksatnamalaýyn
işiniň anyk netijelerini, aýratyn-da kadalar, standartlar we konwensiýalar
görnüşinde gazanmak üçin hem bitarap platformany üpjün etmekde öňden
gelýän we oňat mälim bolan taryhy bar. Komissiýanyň işi onuň agzalarynyň
doly deňligini üpjün edýän açyk we aýdyň ýagdaýda amala aşyrylýar.
BMG-niň ÝYK-sy sebitleýin komissiýa bolsa-da, onuň işiniň uly bölegi
global häsiýetlidir we muňa ulag hem-de söwda ulgamlaryny mysal geti
rip bolar. Komissiýanyň esasy wezipeleriniň biri hem durnukly ösüş ulga
mynda, dünýä derejesindäki gatnaşyjylary we esasy paýçylary, aýratyn-da
işewürlik bileleşigi bilen BMG-niň global mandatlary üçin sebitleýin ünsi
gönükdirmekligi üpjün etmekden ybarat bolup durýar.
Türkmenistan BMG-niň ÝYK-sy bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet
berýär. Mysal üçin, 1998-nji ýylda Daşkent jarnamasy bilen Merkezi
Aziýa döwletleriniň dördüsiniň prezidentleri we BMG-niň ÝYK-synyň,
Aziýa we Ýuwaş ummany ýurtlary üçin BMG-niň Ykdysady we Durmuş
Komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretarlary tarapyndan Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň ykdysadyýetine ýardam bermek üçin Ýörite maksatnama (SPE
CA) döredildi. 2011-nji ýylda SPECA-nyň 7 ýurt – Owganystan, Azerbaý
jan, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan agza
sy boldy. SPECA BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy we Aziýa we
Ýuwaş ummany ýurtlary üçin Ykdysady Durmuş Komissiýasy tarapyndan
dolandyrylýar. Bu Maksatnamanyň wezipesi Merkezi Aziýa döwletlerine
özara peýdaly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, olaryň ykdysady ösüşini we
Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetine goşulyşmagyny höweslen
dirmäge ýardam etmekden ybarat bolup dyrýar.
Maksatnamanyň iň ýokary ýolbaşçylyk ediji edarasy Dolandyryjy
Geňeş bolup durýar. Ol her ýylda amala aşyrylýan işler hakyndaky hasabat
lara garamak üçin ýygnanýar we geljekki işler üçin strategik görkezmeler
berýär. Başlyklyk ediji nobat esasda çalşylýar.
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2010-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistan Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň ykdysadyýeti üçin döredilen Ýörite maksatnamasynyň
başlyklygyna saýlandy we 2011-nji ýylda özünde SPECA-nyň Dolandyryjy
Geňeşini we Ykdysady Forumyny kabul etdi. 2011-nji ýylyň ahyrynda Türk
menistan bu Ýörite maksatnamanyň ikinji gezek başlyklygyna saýlandy.
BMG-niň ÝYK-synyň energetika maksatnamasy energiýa howpsuz
lygy, energiýa netijeliligi, tebigy gaz, kömürden we beýleki ýangyçdan
elektrik energiýany has arassa öndürmek bilen bagly we başga işi öz içine
alýar. Türkmenistan energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerini
çözmeklige işjeň gatnaşýar, şeýle hem biziň ýurdumyz Ýewraziýa ykly
mynda gaz infrastrukturasyny ösdürmekde anyk ädimleri edýär. 2010-nji
ýylyň noýabrynda Türkmenistan BMG-niň ÝYK-synyň durnukly energiýa boýunça komitetiniň býurosynyň wise-başlyklygyna saýlandy.
Türkmenistanyň BMG-niň ÝYK-sy bilen hyzmatdaşlygy şeýle hem
daşky gurşaw ulgamynda-da ýaýbaňlanýar. 2011-nji ýylyň fewralynda
Aşgabatda Daşky gurşawy goramagyň netijeliligine synyň resmi başlan
magy bilen, Türkmenistan eýýäm bu prosesden geçen köpsanly ýurtlaryň
hataryna goşuldy.
Türkmenistan üçin suw serişdelerini dolandyrmagyň möhümligi nuk
daýnazaryndan BMG-niň ÝYK-sy bilen hyzmatdaşlyk şu ulgamda hem
ösdürildi. Netijeli hyzmatdaşlyk BMG-niň ÝYK-nyň ulag, söwda, ýaşaýyş
jaýy, ýer dolandyrylyşy hem-de statistika ýaly beýleki maksatnamalaýyn ul
gamlarynda hem meýilleşdirilýär.
BMG-niň ÝYK-synyň Sekretariaty Ženewada (Şweýsariýa) ýerleşýär.
BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman üçin ykdysady we durmuş ko
missiýasy (AÝUYDK) – 1974-nji ýyla çenli – BMG-niň Aziýa we Uzak
Gündogar üçin ykdysady komissiýasy – 1947-nji ýylda BMG-niň Ykdysady
we Durmuş Geňeşiniň rezolýusiýasyna laýyklykda döredildi. AÝUYDK-nyň agzalary Aziýa we Ýuwaş umman döwletleridir.
Komissiýanyň çäklerinde sebitiň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň
meseleleri boýunça 9 sany hemişelik komitet hereket edýär. Has möhüm
meseleler boýunça AÝUYDK adatça ministrleriň derejesinde maslahatlar
geçirýär. Komissiýanyň hemişelik hereket edýän edarasy AÝUYDK-nyň
agza ýurtlarynyň hemişelik wekilleriniň konsultatiw komitetidir.
AÝUYDK-nyň ХХХ mejlisi Komissiýanyň işiniň esasy ugurlaryny
kesgitledi: şol ugurlar azyk we oba hojalyk; energetika; çig-mal we çig-mal
önümleri; tehnologiýalary bermek; transmilli korporasiýalaryň işi we başga
meselelerdir. AÝUYDK-nyň howandarlygynda şeýle hem aziýa şelfinde
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mineral resurslaryň bilelikdäki barlaglaryny utgaşdyrmak boýunça Komitet;
güýçli harasatlar boýunça Komitet ýaly ençeme edaralar hereket edýärler.
Türkmenistan 1992-nji ýylyň 15-nji aprelinden bäri AÝUYDK-nyň
agzasydyr we biziň ýurdumyz bu Komissiýa sebitiň döwletleriniň durmuş
we ykdysady çäklerde hyzmatdaşlygyň giňelmegine ýardam edýän wekilçi
likli halkara guramasy hökmünde seredýär.
Türkmenistan AÝUYDK bilen ençeme ugurlar boýunça, şol sanda
Merkezi Aziýanyň ykdysadyýeti üçin BMG-niň ýörite maksatnamasynyň
(SPECA) çäginde hyzmatdaşlyk edýär.
AÝUYDK-niň Sekretariatynyň ýerleşýän ýeri Bangkokdyr (Tailand).
BMG-niň Ösüş maksatnamasy (UNDP). 1965-nji ýylyň 22-nji
noýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň rezolýusiýasynyň esasynda
BMG-niň tehniki kömek boýunça Giňeldilen maksatnamasynyň we Ýörite
gaznasynyň birikdirilmegi esasynda döredildi. Ösüş maksatnamasynyň
maksady ösüp barýan ýurtlaryň milli ösüşine ýardam bermekden ybaratdyr.
Bu maksatnama meýletin tölegleriň hasabyna maliýeleşdirilýär. Maksatna
ma umumy ýolbaşçylyk dolandyryjylar Geňeşi tarapyndan amala aşyrylýar.
Bu Geňeş Ykdysady we Durmuş Geňeşi tarapyndan saýlanýan 48 agzadan
durýar. Geňeş taslamalara we maksatnamalara seredýär, olary tassyklaýar,
serişdeleri paýlaýar, tehniki hyzmatdaşlygyň hemişe amala aşyrylýan mak
satnamalary üçin umumy ýörelgeleri işläp taýýarlaýar.
BMG-niň Ösüş maksatnamasyna administrator ýolbaşçylyk edýär. Ol
dolandyryjylaryň Geňeşi bilen maslahatlaşmalardan soň BMG-niň Baş sek
retary tarapyndan bellenýär we bu bellenme BMG-niň Baş Assambleýasy
tarapyndan tassyklanýar.
Häzirki wagtda BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň 129 ýurtda bölüm
leri bardyr we ol 177 ýurduň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam edýär. Mak
satnama ählumumy ösüşiň ugurlaryny öňe sürmek bilen, ozaly bilen ýerli
aýratynlyklary nazarda tutýar.
Ösüş maksatnamasynyň işi «halklaryň hakyky baýlygy adamlardyr», –
diýen ynama esaslanýar we ol adamlaryň hukuklaryny we mümkinçilikleri
ni giňeltmek hem-de ýurtlaryň ýaşaýyş durnuklylygyny ýokarlandyrmak
ugrunda tagalla edýär.
Umuman, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň öz işinde ugur alýan
binýatlyk ýörelgesi ynsan ösüşiniň konsepsiýasyndan ybaratdyr. Bu kon
sepsiýanyň manysy adamlarda öz gujur-gaýratyny amala aşyrmak üçin deň
mümkinçilikleriň döredilmegine ýardam etmekdir.
Türkmenistanyň BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen hyzmatdaşlygy
1992-nji ýylda başlandy. 1993-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Nýu-Ýorkda
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Türkmenistanyň hökümeti bilen BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň arasyn
da hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşyga gol çekilmegi ýurdumyzyň BMG bilen
hyzmatdaşlygynyň ösmeginde möhüm rol oýnady. BMG-niň Ösüş maksat
namasy Türkmenistanda ýurdy ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerinden
ugur aldy we ol Türkmenistanyň Hökümetine ýokary hünärli geňeşdarlyk
goldawyny berýär, ösüş babatdaky milli syýasatyň we strategiýanyň üstün
likli amala aşyrylmagy üçin halkara öňdebaryjy tejribeden we bilimlerden
peýdalanmagy ýeňilleşdirýär.
BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky işiniň esasy
ugurlary durmuş-ykdysady özgertmeleri goldamakdan, parlamentarizme
we ýerli öz-özüňi dolandyryşa ýardam bermekden we başga meselelerden
ybaratdyr.
BMG-niň Ösüş maksatnamasy Nýu-Ýorkda (ABŞ) ýerleşýär.
Bitarap Türkmenistanyň milli bähbitleri we onuň daşary syýa
satynyň ileri tutulýan ugurlary. Milli bähbitler – munuň özi dürli çäklerde
şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitleriniň jemidir. Olar döwletiň
ýaşamagynyň şertleri arkaly kemala gelýärler hem-de onuň içerisyýasy we
daşarysyýasy işiniň esasy bolup durýar. Halkara çäkde Türkmenistanyň
milli bähbitleri ýurdumyzyň özbaşdaklygynyň üpjün edilmeginde; halkara
giňişliginde Türkmenistanyň pozisiýalarynyň pugtalanmagynda; ähli ýurtlar we halkara guramalary bilen deňhukukly we özara peýdaly gatnaşykla
ryň ösdürilmeginde jemlenýär. Biziň esasy milli bähbidimiz saýlap alan
ösüş ýolumyzyň ýokary täsirliligini üpjün etmekden ybaratdyr. Şol bir
wagtyň özünde «milli bähbitler», «daşary syýasatyň ileri tutulýan ugurlary»
diýen adalgalaryň gönüden-göni özara arabaglanyşyklydygyny aýratyn bel
lemek gerek, çünki birinji düşünjäni kesgitlemezden, ikinjisini kemala get
irmek mümkin däldir.
Türkmenistanyň milli bähbitleri diňe bir döwletiň içeri we daşary
syýasatynyň gündelik wezipelerini kesgitlemän, eýsem onuň strategiki
maksatlaryny hem kesgitleýär. Mysal üçin, Türkmenistanyň daşarysyýasy
strategiýasynyň esasynda milli, sebitleýin we giň halkara bähbitler ýatandyr.
Brifing (iňl. briefing – gollanma berme) daşary syýasy edaralarynyň
we beýleki döwlet edaralarynyň, halkara we beýleki guramalaryň wekil
leriniň metbugatyň, radionyň, telewideniýäniň wekilleri bilen duşuşyklary,
söhbetdeşligi bolup, şol duşuşyklaryň maksady soňkulary möhüm wakalar,
halkara gepleşikleriniň, maslahatlaryň, simpoziumlaryň, mejlisleriň gidişi,
olara gatnaşyjylaryň pozisiýalary we garaýyşlary, gazanylan netijeler bara
da habardar etmekden ybaratdyr. Metbugat – maslahatyndan brifing özüniň
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gysgalygy bilen tapawutlanýar, olaryň resmiligi hem pesdir we habarçylara
maglumat bermek häsiýeti bardyr.
Daşary syýasaty öňünden çaklamak – munuň özi umuman ýa-da
aýry-aýry sebitlerde halkara gatnaşyklarynyň ösüşiniň ähtimallygyny kes
gitlemek, halkara gatnaşyklarynyň ulgamynyň ol ýa-da beýleki bölekleriniň
bolmagy ähtimal özgermeleriniň ugurlaryny seljermek; şol bir döwletiň
daşary syýasy hereketleriniň bolmagy mümkin netijelerine baha bermek bo
lup durýar.
Halkara gatnaşyklaryň çäginde öňünden çaklamak sosial çaklaýşyň
has çylşyrymly görnüşlerinden biridir.
Depozitariý (lat. depositum – saklamaga berlen zat). Halkara hu
kukda – munuň özi halkara köptaraplaýyn şertnamanyň we oňa degişli
resminamalaryň (beýannamalaryň, bellikleriň, ratifikasion hatlaryň we ş.m.)
asyl nusgalaryny saklaýan bir ýa-da birnäçe döwletdir, halkara hökümetara
guramasydyr, ýa-da şeýle guramanyň esasy administratiw wezipeli adam
sydyr.
Depozitariý köptaraplaýyn şertnamanyň kadaly işlemeginde möhüm
rol oýnaýar. Depozitariýniň borçlary hakyky tekstden tassyklanan nusgalary
taýýarlamakdan; şertnama bilen bagly gollary ýygnamakdan, gatnaşyjylary
şertnama degişli resminamalar bilen habardar etmekden; şertnamany BMGniň Sekretariatynda hasaba aldyrtmakdan we ş.m. ybaratdyr. Türkmenis
tan ençeme halkara şertnamalaryň depozitariýleriniň biridir. Mysal üçin,
2011-nji ýylyň 25-nji aprelinde Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň,
Oman Soltanlygynyň, Katar döwletiniň, Türkmenistanyň we Özbegistan
Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda Aşgabat Ylalaşygy adyny alan
Halkara transport we tranzit koridorynyň döredilmegi barada Ylalaşyga gol
çekildi. Türkmenistan bu resminamanyň depozitariýsi bolup çykyş etdi.
Deňze çykalgasy bolmadyk döwletler. 2003-nji ýylda deňze çykal
gasy bolmadyk ýurtlara goldaw bermek baradaky halkara ylalaşyklaryň ýe
rine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen BMG-niň Baş Assambleýasy
tarapyndan Ýokary wekiliň Kanselýariýasy esaslandyryldy we oňa dünýä
niň, şol sanda Merkezi Aziýanyň 31sany döwleti girdi. BMG-niň BA-synyň
2005-nji ýylyň dekabrynyň ahyrynda kabul eden ýörite rezolýusiýasynda
BMG-niň agzalary bu ýurtlara durnukly ösüş boýunça milli maksatnama
lary işläp düzmekde we olary amala aşyrmakda goldaw bermäge taýýar
dyklaryny tassykladylar. Donor bolup durýan ýurtlara şonuň ýaly döwletlere
dünýä bazarlaryna çykylmagyny üpjün edýän transport geçelgeleriniň
gurluşygyna ýeňillikli karzlary bermek teklip edildi.
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Şondan öň, 2003-nji ýylyň awgustynda deňze çykalgasy bolmadyk
ýurtlaryň ministrleriniň Halkara maslahatynda hereket etmek boýunça
Almaata maksatnamasy kabul edilipdi. Şol maksatnama deňze çykal
gasy bolmadyk ýurtlaryň zerurlyklarynyň üpjün edilmegine gönükdirilen
ilkinji global resminama öwrüldi. Hereket etmek boýunça maksatnamada
ýurtlaryň şol toparyna maliýe we tehniki taýdan kömek bermek hem-de
üstaşyr ýük daşamak, transport infrastrukturasyny ösdürmek we söwdanyň
ösdürilmegine ýardam bermek bilen bagly syýasata degişli anyk çäreler we
maslahatlar göz öňünde tutuldy.
2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistan deňze çykalgasy bol
madyk döwletleriň toparynyň Býurosyna saýlandy. Türkmenistanyň BMGniň täze düzümine saýlanmagy logika laýyk gelmek bilen çäklenmän,
ýurdumyzyň oňa mynasypdygyny görkezdi. Çünki Türkmenistan gadymy
döwürlerden bäri «dünýäniň ýedi ýolunyň çatrygynda ýerleşýän ýurt» diýlip
atlandyrylýar. Öz Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden bäri Türkmenis
tan döwrebap ulag we kommunikasiýa infrastrukturasynyň döredilmegine
aýratyn ähmiýet berýär. Mysal üçin, soňky ýyllarda durmuşa geçirilen uly
möçberli taslamalaryň arasynda Transaziýa demir ýolunyň «altyn halkasy»
hasaplanýan Tejen – Sarahs – Maşat demir ýol liniýasy Merkezi Aziýa
döwletlerini Ýewropa bilen baglanyşdyrýan möhüm ähmiýetli üstaşyr
geçelgesine öwrüldi. Demirgazyk – Günorta transport geçelgesi, has takygy,
demir ýoluň gurluşygy boýunça durmuşa geçirilýän taslama Türkmenistany,
Gazagystany we Eýrany baglanyşdyryp, Ýewropadan Günorta Aziýa, Pars
aýlagyndaky ýurtlara tarap ykdysady taýdan örän amatly ugurda gatnawyň
amala aşyrylmagyny üpjün eder.
Dezawuirlemek (fr. desavouer – ýüz döndermek, boýun gaçyrmak) –
munuň özi hökümetiň ýa-da döwletiň başga ygtyýarly edarasynyň hereketi
bolmak bilen, onda diplomatik wekiliň ýa-da başga bir resmi wekiliň ol ýada başga ädim ätmek bilen, oňa degişli tabşyrygy bolmazdan, ýa-da öz yg
tyýarlyklaryny hetden aşyrmak bilen hereket edendigi barada aýdylmagy
dyr. Dezawuirlemek adatça närazylyk bildirilen diplomatik wekiliň bolýan
ýurdundan yzyna çagyrylmagy bilen tamamlanýar.
Diplomatik agentler – bular diplomatik we konsullyk borçlary amala
aşyrýan döwletleriň diplomatik we konsul işgärleridir.
Diplomatik arhiw – daşary işler edarasynyň we onuň daşary ýurt
wekilhanalarynyň işiniň netijesinde emele gelen dokumental materiallaryň
jemidir. Halkara tejribesinde diplomatik arhiw düşünjesi esasan hem diplo
matik we konsul wekilhanalarynyň arhiwleri sebäpli berkäpdir. 1961-nji
23. Sargyt № 1175
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ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasyna laýyk
lykda diplomatik wekilhanalaryň arhiwleri we resminamalary islendik wagt
we olaryň nirede ýerleşýändigine seretmezden eldegrilmesizdir. Ýurtlaryň
aglaba köpüsinde diplomatik arhiwler daşary işler edarasynyň bir bölümi
hasaplanýar.
Diplomatik derejeler. Diplomatik wezipeler bilen bir hatarda käbir
ýurtlarda diplomatlara şahsy diplomatik dereje hem berilýär. Munda harby
wezipeler we atlar bilen nähili-de bolsa birmeňzeşlik duýulýar. Diplomatik
derejeleriň ulgamy her bir döwletde onuň içerki kanunçylygy tarapyndan
emele getirilýär.
Mysal üçin, öň Sowet Soýuzynda 1917-nji ýylyň oktýabr re
wolýusiýasyndan soň diplomatik wekiller üçin doly ygtyýarly wekil ýaly
umumy at bellendi. Soňra doly ygtyýarly wekilleriň ynanç hatlarynda olaryň
klaslary görkezilip başlandy.
40-njy ýyllaryň başynda Sowet hökümeti özüniň diplomatik wekil
hanalarynyň ýolbaşçylary üçin klaslary girizmekligi karar etdi: SSSR Ýo
kary Sowetiniň Prezidiumynyň Permany bilen 1941-nji ýylyň 9-njy maýynda
Sowet diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary üçin Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly Ilçiniň, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly wekiliň we işde
ynanylanlaryň klaslary girizildi. 1943-nji ýylyň 28-nji maýyndaky SSSR
Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň Permany bilen bolsa sowet diploma
tik wekilhanalarynyň, şeýle hem SSSR Daşary işler Halk Komissarlygynyň
işgärleri üçin şahsy diplomatik derejeler girizildi. SSSR Ýokary Sowetiniň
Prezidiumynyň Permany bilen dakylýan şol ýokary diplomatik derejeler Adat
dan daşary we Doly ygtyýarly Ilçiniň, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 1-nji
klasly wekiliň we Adatdan daşary we doly ygtyýarly 2-nji klasly wekiliň dere
jeleri, şeýle hem SSSR daşary işler ministriniň buýrugy bilen dakylýan 1-nji
we 2-nji klasly geňeşçileriň, birinji we ikinji sekretarlaryň (olar hem iki klas
dan durýarlar), üçünji sekretarlaryň we attaşeniň derejeleri boldy.
Döwletleriň diplomatik gulluklarynyň tejribesi Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly Ilçiniň wezipesine şeýle derejesi bolmadyk adamyň hem
bellenip bilinýändigini görkezýär. Mysal üçin, SSSR-iň ýaşan döwründe
ilçiniň wezipesine 1-nji, şeýle hem 2-nji klasly Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly wekilleriň bellenen halatlary seýrek bolmady.
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly wekiliň derejesi geňeşçi – wekiliň
wezipesi bilen garyşdyrylmaly däldir. Geňeşçi – wekil atly diplomatik
derejesi ýokdur, ýöne bu wezipe adatça 1-nji we ikinji klasly Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly wekiliň derejesindäki adam tarapyndan ýerine ýetirilýär.
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Şol bir wagtyň özünde geňeşçi – wekiliň wezipesine geňeşçi derejesindäki
adamyň bellenilýän halatlary hem bolýar.
Daşary ýurtlaryň ençemesinde käbir diplomatik derejeleriň atlary biraz
tapawutlanýar. Mysal üçin, aýry-aýry döwletlerde Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly wekiliň derejesine Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ministr ýa-da ýöne Doly ygtyýarly ministr ady laýyk gelýär. Diplomatik derejesi bolan
adamlar konsullyk wezipelere hem bellenýärler. Mysal üçin, baş konsulyň
wezipesine ol ýa-da beýleki klasly Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
wekiller bellenip bilner, konsulyň wezipesine bolsa geňeşçi ýa-da birinji
sekretar bellenip bilner.
«Diplomatik derejeler hakynda» 1995-nji ýylyň 24-nji noýabrynda
kabul edilen Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda diplomatik wezipeleri
eýeleýän şahslara diplomatik derejeler dakylýar. Diplomatik dereje – munuň
özi aýratyn at bolup, ol at Türkmenistanyň DIM-niň ulgamynda, daşary
ýurtlardaky diplomatik we konsullyk edaralarda, Türkmenistanyň DIMniň ýurduň çägindäki wekilhanalarynda işleýän işgärlere olaryň eýeleýän
döwlet wezipesine laýyklykda dakylýar. Elbetde, diplomatda ol ýa-da
beýleki şahsy diplomatik derejäniň bolmagy diplomat hökmünde onuň pro
fessional derejesinden habar berýär.
Biz ýokarda 1943-nji ýylyň maýynda SSSR-iň daşary işler edarasyn
da diplomatik derejeleriň halkara tejribesine laýyk getirilendigini nygtap
geçipdik. Şol jähtden SSSR-iň ýaşan döwründe şu aşakdaky diplomatik
atlaryň girizilendigini we olaryň sowet, şeýle hem türkmen-sowet diplo
matik gullugynda işlän diplomatik işgärlere dakylandygyny hem ýatlap
geçmek ýerliklidir. Şol atlar Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçiniň;
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Wekiliň; Işler ynanylanyň; I we II klasly
geňeşçiniň; I we II klasly birinji sekretaryň; I we II klasly ikinji sekretaryň;
Üçünji sekretaryň we Attaşeniň diplomatik derejelerinden ybarat bolupdy.
Diplomatik derejeler hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyk
lykda, türkmen diplomatik gullugynda diplomatik işgärlere Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly Ilçi; Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Wekil; Geňeşçi;
Birinji sekretar; Ikinji sekretar; Üçünji sekretar we Attaşe diplomatik dereje
leri dakylýar.
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi, Adatdan daşary we Doly yg
tyýarly Wekil diplomatik derejeleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
dakylýar. Beýleki diplomatik derejeler Türkmenistanyň DIM-niň attesta
sion komissiýasynyň teklipleriniň esasynda Türkmenistanyň daşary işler
ministriniň buýrugy boýunça dakylýar.
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Diplomatik dereje bolan attaşe diplomatik gullukda azyndan bir ýyl
işlän adama dakylýar. Indiki diplomatik derejeler diplomatik işgärlere olaryň
taýýarlyk derejesi we olaryň Türkmenistanyň DIM-niň diwanynda, şeýle
hem Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik we gaýry wekilhanala
ryndaky üstünlikli gullugy bilen baglylykda dakylýar. Şunlukda, üçünji we
ikinji sekretarlaryň diplomatik derejelerine mynasyp bolmak üçin azyndan
iki ýyl, birinji sekretar we geňeşçi babatda bolsa azyndan üç ýyl gerekdir.
Işde gazanan uly üstünlikleri üçin diplomatik işgärler görkezilen
möhletlerden öň hem has ýokary diplomatik derejäniň dakylmagyna teklip
edilip bilner.
Diplomatik derejeler hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 6-njy mad
dasyna laýyklykda Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçiniň, Adatdan
daşary we Doly ygtyýarly Wekiliň diplomatik derejeleri ömürlik dakylýar.
Beýleki diplomatik derejeler barada aýdylanda bolsa, onda olar haçanda
diplomatik işgärler Türkmenistanyň DIM-iniň ulgamyndan pensiýa giden
ýagdaýynda saklanýar.
Ýokarda agzalan kanunyň 5-nji maddasyna laýyklykda, diploma
tik dereje üçin gulluk aýlyk hakynyň üstüne goşmaça hak tölenýär, onuň
göwrümi bolsa Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenýär.
Diplomatik wezipeler. Diplomatik institutlaryň ösüşiniň gidişinde
diplomatik wezipeler döräpdir. Ilçiniň, wekiliň, işler ynanylanyň, başgaça
aýdylanda, wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň wezipelerinden hem başga
geňeşçi – wekil, geňeşçi, birinji, ikinji we üçünji sekretarlar, attaşe ýaly
beýleki diplomatik wezipeleriň hem atlary ýuwaş-ýuwaşdan emele gelipdir.
Kähalatlarda arhiw işgäriniň wezipesine hem duş gelse bolýar.
Diplomatik gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 8-nji mad
dasyna laýyklykda ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň kadrlarynyň düzü
mine ştatda diplomatik wezipelerde bolýan diplomatik işgärler girýärler.
1. Halkara gatnaşyklary çygrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýörite tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýanynda Aýratyn tabşyryklar baradaky ilçi diplomatik wezipesi bellenilýär.
2. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň merkezi edarasy we
onuň Türkmenistanyň çägindäki wekillikleri üçin şu aşakdaky diplomatik
wezipeler bellenilýär:
1) daşary işler Ministri;
2) daşary işler ministriniň birinji orunbasary;
3) daşary işler ministriniň orunbasary;
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4) Daşary işler ministrliginiň işi diplomatik gullugynyň wezipelerini
we borçlaryny ýerine ýetirmek bilen gös-göni baglanyşykly düzümleýin
kiçi bölüminiň ýolbaşçysy;
5)Türkmenistanyň çäginde Daşary işler ministrliginiň wekilliginiň
ýolbaşçysy;
6) geňeşçi;
7) birinji sekretar;
8) ikinji sekretar;
9) üçünji sekretar;
10) attaşe.
Şu maddanyň üçünji böleginiň 4-nji we 5-nji bentlerinde görkezilen
wezipeleriň atlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanýan
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň düzüm gurluşyna laýyklykda
kesgitlenýär.
3. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary we
konsullyk edaralary, halkara guramalarynyň ýanynda Türkmenistanyň we
kilhanalary üçin aşakdaky wezipeler bellenilýär:
1) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi, halkara guramasynyň
ýanynda Hemişelik wekil;
2) Iberilen wekil;
3) Işleri ynanylan wekil;
4) Baş konsul;
5) Geňeşçi-iberilen wekil, halkara guramasynyň ýanyndaky Hemişelik
wekiliň orunbasary;
6) geňeşçi;
7) konsul;
8) birinji sekretar;
9) konsulyň orunbasary;
10) konsullyk agent;
11) ikinji sekretar;
12) üçünji sekretar;
13) attaşe.
4. Diplomatik wezipeleri eýeleýän şahslara «Diplomatik derejeler
hakynda» Türkmenistanyň kanuny bilen kesgitlenýän tertipde diplomatik
derejeler dakylýar.
Diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasy (1961) –
– esasy halkara – hukuk resminamasydyr we ol döwletleriň baştutanlarynyň
ýanyndaky diplomatik wekilhanalaryň statusyny we borçlaryny kesgitleýär;
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18-nji aprelde Wenada diplomatik gatnaşyklar we immunitetler boýunça
BMG-niň maslahatynda kabul edildi. Wena konwensiýasy, hususanda,
diplomatik gatnaşyklary ýola goýmaklygyň, diplomatik wekilhananyň
baştutanyny akkreditlemegiň we onuň borçlarynyň bes edilmeginiň, bolýan
döwletiniň DIM-ni wekilhananyň işgärleriniň bolýan ýurduna gelmegi we
ondan gitmegi barada habardar etmegiň tertibini kesgitleýär, diplomatik
wekilhanalaryň baştutanlarynyň klaslaryny belleýär.
Konwensiýa degişli klasyň wekilhanalarynyň baştutanlarynyň we
wekilhanalaryň diplomatik işgärleriniň arasynda baýry diplomat bilen bagly
meseleleri tertibe salýar, şeýle hem wekilhananyň baştutanynyň borçlaryny
wagtlaýyn ýerine ýetirýän adamlary bellemegiň tertibini göz öňünde tutýar.
Konwensiýanyň esli bölegi diplomatik artykmaçlyklara we immu
nitetlere bagyşlanandyr.
Konwensiýanyň girişinde şu resminama tarapyndan göni göz öňünde
tutulmadyk meseleleriň halkara adaty hukugyň kadalary tarapyndan tertibe
salynjakdygy aýdylýar.
Türkmenistan bu konwensiýany, şeýle hem konsullyk gatnaşyklar ha
kyndaky Wena konwensiýasyny 1996-njy ýylyň 18-nji iýunynda tassyklady.
Diplomatik gepleşikler – döwletleriň wekilleri tarapyndan daşary
syýasy strategiýany, taktikany ýa-da degişli diplomatik hereketleri ylalaşmak
maksady bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň syýasy, yk
dysady we başga meseleleriň resmi taýdan ara alnyp maslahatlaşylmagydyr,
pikir alşylmagydyr, özara habar alşylmagydyr, şertnama taýýarlamak we
baglaşmakdyr, dawaly meseleleri tertibe salmakdyr we ş.m. Diplomatik
gepleşikler döwletleriň arasynda döreýän dawalary we gapma-garşylyklary
parahatçylykly ýol bilen çözmegiň esasy serişdesidir, halkara hukugynda
döwletleriň arasynda gatnaşyklary ösdürmegiň we çuňlaşdyrmagyň has giň
ýaýran we berkidilen usullaryň biridir.
Diplomatik gepleşiklere gatnaşyjylaryň derejesi (döwlet baştutanlary,
hökümet baştutanlary, daşary işler ministrleri we ş.m.) ara alnyp mas
lahatlaşýan meseleleriň ähmiýeti bilen kesgitlenilýär. Hemmeler tarapyn
dan ykrar edilen däbe görä döwlet baştutanynyň, hökümet baştutanynyň,
daşary işler ministriniň diplomatik gepleşikleri ýörite ygtyýarlyksyz alyp
barmaga we halkara şertnamalara gol çekmäge hukugy bardyr; beýleki resmi
adamlaryň diplomatik gepleşikleri alyp barmaga we jemleýji resminamalara
gol çekmäge bolmaly ýagdaýynda taýýarlanylan ygtyýarlyklary bolmalydyr.
Diplomatik gepleşikler olara gatnaşyjylaryň şahsy duşuşyklary ýa-da
ýazmaça – diplomatik hat alyşma arkaly geçirilýär. Şeýle hem şol bir wagtyň
özünde gepleşikleriň dilden we ýazmaça görnüşleri seýrek ulanylmaýar.
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Diplomatik gepleşikler özlerine wekiliýetleriň pozisiýalaryny, jemleýji
resminamalarynyň taslamalaryny taýýarlamak we başga işleri hem goşmak
bilen uly taýýarlyk işini talap edýär.
Döwletleriň medeni hyzmatdaşlygy – döwletleriň arasyndaky
gatnaşyklaryň bir görnüşidir we ol bilimleriň dürli pudaklarynda mede
niýetiň gazananlary bilen halklaryň özara baýlaşmagyna hyzmat edýär.
Bu hyzmatdaşlyk özüne ýerine ýetirijilik we şekillendiriş sungaty, kino,
telewideniýe we radio, edebiýat, kitap çap etmek işi we awtorlaryň
hukuklarynyň goragy, sport, syýahatçylyk çäklerindäki alşygy, ylym, bilim,
saglygy goraýyş, durmuş üpjünçiligi boýunça hyzmatdaşlygy, jemgyýetçi
lik guramalaryň, doganlaşan şäherleriň arasyndaky aragatnaşyklary we
başgalary öz içine alýar.
Türkmenistan ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn esasda onlarça
daşary ýurt döwletleri bilen medeni hyzmatdaşlygy alyp barýar. Ençeme
ýurtlar bilen ýörite ylalaşyklar baglaşyldy. Türkmenistan BMG-niň bilim,
ylym we medeniýet meseleleri boýunça (UNESCO) guramasynyň, beýleki
halkara guramalaryň ugry boýunça amala aşyrylýan dürli medeni we ylmy
maksatnamalara işjeň gatnaşyjydyr. Türkmenistanda dünýäniň ýurtlaryndan
gelýän sungat işgärleriniň gatnaşmagynda halkara festiwallar, Türkmenistanyň
daşary ýurtlarda Medeniýet günleri we beýleki ýurtlaryň Türkmenistanda
Medeniýet günleri ýygy-ýygydan we giň gerim bilen geçirilýär.
Türkmenistan medeni hyzmatdaşlygyň halklaryň arasynda özara düşü
nişmegiň ösmegine, halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň, durmuş
ösüşiniň pugtalanmagyna ýardam etmegi ugrunda çykyş edýär.
Diplomatik wekiliň yzyna çagyrylmagy – öz hökümetiniň göreldesi
bilen – diplomatik wekiliň täze wezipä bellenilmegi, onuň otstawka çyk
magy, ýarawsyzlygy ýa-da haýsy hem bolsa başga sebäpler bilen; onuň
bolýan ýurdunyň hökümetiniň göreldesi bilen – diplomatik wekiliň persona
non grata yglan edilen ýagdaýynda, diplomatik gatnaşyklaryň bozulan ýa-da olaryň togtadylan ýagdaýynda bolup geçýär.
Diplomatik wekiliň öz hökümetiniň göreldesi bilen yzyna çagyryl
magy bolýan döwletiniň baştutanyna yzyna çagyrma hatynyň, ýagny diplo
matik wekiliň yzyna çagyrylýandygy barada ony bellän döwletiň baştutany
tarapyndan gol çekilen resminamanyň gowşurylmagy bilen taýýarlanylýar.
Yzyna çagyrma haty hem edil ynanç hatynyň taýýarlanylyşy ýaly taýýarla
nylýar we ol täze bellenen diplomatik wekil, örän seýrek ýagdaýlarda bolsa
yzyna çagyrylýan diplomatik wekil tarapyndan gowşurylýar.
Duaýen (fr. doуen – baýry) – diplomatik korpusa baştutanlyk edýän
adam, baýry diplomatik wekil.
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Işler ynanylan – häzirki zaman halkara hukugynda kabul edilen topar
lara bölmä we 1961-nji ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena Kon
wensiýasyna laýyklykda munuň özi 3-nji klasly diplomatik wekilhananyň
baştutanydyr. Ilçiden we wekilden tapawutlylykda Işleri ynanylan döwlet
baştutanynyň däl-de, eýsem daşary işler edarasynyň baştutanynyň ýanynda
akkreditlenýär.
Işleri ynanylany (fr. Çharge’ d’ Affaires en pied) wagtlaýyn işleri yna
nylandan (fr. Çharge’ d’ Affaires ad interim) tapawutlandyrmak zerurdyr,
sebäbi soňky diplomatik wekilhananyň islendik klasynyň ýolbaşçysynyň
borçlaryny olaryň ýok wagty ýerine ýetirýär.
Halkara maslahatlar. Halkara maslahatlaryň taryhy uzak geçmişe
uzalyp gidýär. Ilkibaşda, ΧIΧ asyryň ikinji ýarymyna çenli halkara
maslahatlaryň arasynda kongresler we konferensiýalar tapawutlandyry
lypdyr. Döwlet we hökümet baştutanlary gatnaşan we parahatçylyk şert
namalary baglaşmaklygy maksat edinen halkara maslahatlar kongres atlan
dyrylypdyr. Muňa 1815-nji ýylyň Wena kongresini, 1818-nji ýylyň Aahen
kongresini, 1856-njy ýylyň Pariž kongresini mysal getirse bolar. Ýöne
eýýäm ΧIΧ asyryň aýaklaryndan, aýratyn hem ΧΧ asyryň başyndan başlap
«kongres» adalgasy ulanylyşykdan doly çykýar we döwletara maslahatlaryň
tejribesine «halkara konferensiýasy» adalgasy barha giňden girizilip
başlapdyr. 1919-njy ýylyň Pariž maslahaty, Ikinji jahan urşy döwründe
faşizme garşy bileleşigiň üç beýik döwletiniň baştutanlarynyň maslahatlary
(Tähran, Ýalta, Potsdam), 1972-1975-nji ýyllardaky Ýewropada howpsu
zlyk we hyzmatdaşlyk boýunça maslahat we başgalar munuň mysalydyr.
«Kongres» adalgasy bolsa ýygy-ýygydan halkara maslahatlar we
duşuşyklar, jemgyýetçilik guramalar, hünärmenler we ylmy işgärler babatda
ulanylyp başlanýar – parahatçylyk söýüji güýçleriň kongresi, Arkadaşlaryň
bütindünýä kongresi, Hirurglaryň halkara kongresi we ş.m.
Şunlukda, halkara konferensiýalar, ýagny, halkara maslahatlar – ol
ýa-da başga meseläni ara alyp maslahatlaşmak we karar (teklipler) kabul
etmek üçin döwletleriň, halkara hökümetara we halkara hökümete degişli
däl guramalaryň wekilleriniň gurultaýlarydyr.
Halkara maslahatlar hökümetara we hökümete degişli däl, uniwer
sal (bütindünýä) we sebitleýin maslahatlara bölünýärler; bir ýa-da birnäçe
döwletler ýa-da halkara guramalar tarapyndan çagyrylýar. Halkara masla
haty adatça kabul edýän döwletiň ýa-da çagyrýan guramanyň wekili açýar.
Guramaçylyk meseleleri (düzgünleriň tertibi, maliýeleşdirmek, işçi we
resmi diller, sekretariatyň işi we ş.m.) halkara maslahat tarapyndan çözülýär.
Halkara maslahatyň kararlary ýa-ha sesleriň köplüginde, ýa-da konsensus,
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akklamasiýa we ş.m. arkaly kabul edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň
ulgamynyň çäklerinde çagyrylýan halkara maslahatlar, adatça, BMG-niň
Baş Assambleýasynyň düzgünleriniň tertibini gollanýarlar. Halkara hökü
metara maslahatlar halkara hökümetara guramalar däldirler we şunlukda,
olar halkara hukugynyň wagtlaýyn subýektleridir.
Halkara hukugynyň kodifikasiýasy (lat. соdifiсatio) – munuň özi
halkara hukugynyň hereket edýän kadalarynyň tertibe salynmagydyr.
Bu düzgüne salynma halkara hukugynyň dürli çeşmeleriniň öwrenilmegi
we hasaba alynmagy, hukugyň kadalarynyň biri-biri bilen ylalaşylmagy,
olaryň arasynda bar bolan gapma-garşylyklaryň aradan aýrylmagy, köne
len düzgünleriň ýatyrylmagy esasynda alnyp barylýar. Halkara hukugynyň
kodifikasiýasy häzirki zaman halkara hukugynyň progressiw ösüşi bilen
birlikde amala aşyrylýar.
Halkara hukugynyň kodifikasiýasy döwletler tarapyndan resmi taý
dan, we (ylmy) milli ýa-da halkara ylmy edaralary (mysal üçin, halkara
hukugynyň Assosiasiýasy), ýa-da aýry-aýry alymlar tarapyndan resmi däl
ýagdaýda geçirilip bilner.
XIX asyryň aýagynda – XX asyryň başynda halkara hukugynyň
kodifikasiýasy resmi taýdan munuň üçin ýörite çagyrylýan uly döwletara
maslahatlaryň çäklerinde amala aşyrylyp başlanýar (1899-njy, 1907-nji
ýyllaryň Gaaga parahatçylyk maslahatlary munuň aýdyň mysallarydyr).
BMG-niň Düzgünnamasy halkara hukugynyň progressiw ösüşine we
onuň kodifikasiýasyna ýardam etmeklige BMG-niň işiniň bir ugry hök
münde seredýär. Şu maksat bilen 1947-nji ýylda halkara hukugynyň Komis
siýasy döredildi we ol halkara hukugynyň kodifikasiýasyna peýdaly goşant
goşdy. Hukugyň aýry-aýry pudaklarynyň kodifikasiýasy bilen BMG-niň
ýöriteleşdirilen edaralary hem meşgul bolýarlar.
Halkara hukugynyň subýektleri – halkara hukugy boýunça hukuk
lary we borçlary göteriji bolup durýan halkara gatnaşyklara gatnaşyjylardyr.
Döwletler halkara hukugynyň özbaşdak (ilkinji) subýektleri bolup
durýarlar. Halkara hukugynyň subýekti hökmünde döwletiň statusy onda
özbaşdaklyk ýaly syýasy – hukuk häsiýetiň bolmagyna esaslanýar. Döwlet
özbaşdaklygyny hormatlamak ýörelgesi halkara hukugynyň üýtgewsiz
ýörelgesi bolup durýar.
Halkara hukugynyň özbaşdak däl (ikinji derejeli) subýektleriniň topa
ryna halkara hökümetara guramalar degişlidir. Halkara hukugynyň ikinji
subýektleriniň aýratyn hukuk tebigaty bardyr: olaryň halkara – hukuk sta
tusy özbaşdaklyga däl-de (olarda ol ýokdur), eýsem özbaşdak döwletleriň
ylalaşygyna esaslanandyr.
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Aýry adamlar halkara hukugynyň subýektleri däldirler.
Kabul edýän döwlet. Diplomatiýanyň tejribesinde we halkara hu
kugynda «kabul edýän döwlet» diýlip onuň çäginde halkara maslahat
lar, halkara guramanyň edarasynyň mejlisleri we ş.m. geçirilýän, halkara
guramanyň ştab-jaýy ýa-da daşary ýurt döwletiniň wekilhanasy ýerleşýän
döwlet atlandyrylýar. «Kabul edýän döwlet» adalgasy, mysal üçin, 1969-njy
ýylyň ýörite missiýalar baradaky Wena konwensiýasynda hem getirilýär.
Halkara şertnamalarynda başga adalgalar hem ulanylýar. Mysal üçin, 1961nji ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasynda «bo
lunýan döwlet» adalgasy ulanylýar. Diplomatik wekilhanany kabul edýän
döwlet ýygy-ýygydan «akkreditlenýän döwlet», maslahat ýa-da haýsy hem
bolsa başga halkara duşuşyk geçirýän döwlet – «guramaçy döwlet» ýa-da
«çagyrýan döwlet» atlandyrylýar.
Kabul edýän döwletiň hukuklary we borçlary degişli şertnama aktla
rynda, hususanda, 1961-nji we 1975-nji ýylyň Wena köptaraplaýyn
konwensiýalarynda, Şweýsariýanyň Federal geňeşiniň we elektrik –
aragatnaşyklaryň Halkara birleşiginiň arasyndaky Ylalaşyk we başga ikita
raplaýyn resminamalarda kesgitlenýär.
Konsensus (lat. сonsensus – razylyk, pikirdeşlik) – munuň özi halkara
guramalarda we halkara maslahatlarda olara gatnaşyjylaryň islendigi tara
pyndan sese goýluşy geçirmezden, kararyň tutuşlygyna kabul edilmegine
garşylygyň ýok ýagdaýynda karar kabul etmegiň tertibidir, usulydyr. Kon
sensus BMG-niň ençeme edaralarynda ulanylýar. Hususanda, konsensus
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça Maslahat taýýarlanyl
anda we geçirilende kararlary kabul etmekligiň esasy edilip goýuldy.
Konsullyk edaralary – daşary aragatnaşyklaryň hemişelik döwlet
edaralarydyr we ol daşary ýurt döwletinde iki döwletiň arasyndaky
şertnamanyň esasynda konsullyk wezipeleri ýerine ýetirmek üçin döredilýär.
Konsullyk edara we onuň wezipeli adamlary konsul artykmaçlyklaryndan
we immunitetlerinden peýdalanýarlar.
Türkmenistanda konsullyk edaralaryna: baş konsullyk, konsullyk,
wise-konsullyk, konsullyk agentligi we diplomatik wekilhananyň kon
sullyk bölümi degişlidir. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistan döwletiniň,
Türkmenistanyň ýuridiki adamlarynyň we raýatlarynyň hukuklaryny we
bähbitlerini goraýarlar, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen dost
lukly gatnaşyklarynyň ösmegine, söwda, ykdysady, ylmy-tehniki, medenigumanitar gatnaşyklaryň we syýahatçylygyň giňelmegine ýardam edýärler.
Türkmenistanyň konsullyk edaralary Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň ulgamyna girýärler we öz işlerinde oňa hasabat berýär
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ler. Şeýle hem konsullyk edaralary öz bolýan ýurtlarynda Türkmenistanyň
şol döwletlerdäki diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlarynyň umymy
ýolbaşçylygynda hereket edýärler. Konsullyk edaralary öz işinde Türk
menistanyň Konstitusiýasyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsul
lyk edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunyny (1996-njy ýylyň 18-nji
iýuny), Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, Türk
menistanyň halkara şertnamalaryny gollanýarlar.
Diplomatik wekilhanalaryň konsullyk bölümlerine müdirler tarapyn
dan ýolbaşçylyk edilýär we olar baş konsullar ýa-da konsullar atlandyrylýar.
Baş konsullyklara, konsullyklara, wise-konsullyklara we konsullyk agent
liklerine degişlilikde baş konsullar, konsullar, wise-konsullar we konsullyk
agentleri ýolbaşçylyk edýärler.
Konwensiýa (lat. konventio – şertnama, ylalaşyk) – haýsy hem bolsa
bir ýörite mesele boýunça halkara şertnamasy, ylalaşygy (mysal üçin, bak
teriologiki ýarag baradaky konwensiýa).
Köptaraplaýyn diplomatiýa – munuň özi halkara hökümetara gura
malarynyň we maslahatlaryň işi, gepleşikleriň, we ş.m. geçirilmegi bilen
bagly birnäçe döwletleriň wekilleriniň gatnaşmagyndaky diplomatik işdir.
Köptaraplaýyn diplomatiýanyň ähmiýeti ikinji jahan urşundan soň
Birleşen Milletler Guramasynyň, onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň, en
çeme sebitleýin guramalaryň we hökümetara institutlaryň döremegi bilen
artdy.
Köptaraplaýyn diplomatiýanyň giňelmegi döwletara aragatnaşykla
rynyň güýçlenmegi bilen baglydyr. Uruşdan soňky döwürde dünýäde bo
lup geçen uly syýasy we durmuş-ykdysady öňegidişlikler esli derejede
ylmy-tehniki rewolýusiýanyň çaltlaşmagy bilen şertlendirildi. YTR sany
barha artýan global meseleleri çözmek üçin ähli döwletleriň tagallalaryny
birleşdirmegiň obýektiw zerurlyk bolup durýandygyny görkezdi.
Ikitaraplaýyn diplomatiýa bilen deňeşdirilende köptaraplaýyn diplo
matiýanyň ençeme aýratynlyklary bardyr: ol köpçülikleýin ara alyp
maslahatlaşmalar arkaly, resmi däl duşuşyklar we pikir alyşmalar görnü
şinde amala aşyrylyp bilner; onuň forumlarynyň işi, adatça, düzgünleriň
tertibi arkaly tertibe salynýar, olar tarapyndan kabul edilýän kararlar bolsa
rezolýusiýalar, jarnamalar, jemleýji aktlar, konwensiýalar, protokollar we
ş.m. görnüşinde taýýarlanylýar.
Türkmenistan köptaraplaýyn diplomatiýa işjeň gatnaşyjydyr. Onuň
işi parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklylygyň pugtalanmagyna uly
goşant bolup durýar.
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Parafirleme (fr. gysgaldylan gol) – halkara şertnamasyna resmi gol
çekişlikden öň inisiallaryňy goýup gol çekişmek. Sözüň doly manysynda
parafirleme – ylalaşýan taraplaryň hersiniň dolyygtyýarly wekilleriniň inisi
allary bilen şеrtnamanyň tekstiniň razylaşylandygynyň alamaty hökmünde
halkara şertnama (ýa-da onuň aýry-aýry maddalaryna) öňünden gol çekilme
gi. Parafirlemä şеrtnamanyň tekstiniň asyl nusgalygyny tassyklamagyň bir
usuly hökmünde düşünilip bilner.
Parafirleme şеrtnamany baglaşmagyň hökmany basgançagy däldir. Ol
şеrtnamanyň teksti babatda mundan soň haýsy hem bolsa bir dawanyň ýa-da
düşünişmezligiň ýüze çykmagyny aradan aýyrmaklyga mümkinçilik berýär,
sebäbi ol wekiller tarapyndan ylalaşylandygynyň aýdyň subutnamasy bo
lup durýar. Parafirlemeden soň adatça parafirlenen tekste gol çekişlik bolup
geçýär.
Paritet (lat. paritas – deňlik, laýyklyk). Halkara gatnaşyklarynda pari
tet gepleşiklere gatnaşyjylaryň özara bähbitleri göz öňünde tutmaga we
özara kabul ederlikli ylalaşyklary baglaşmaga bolan ylalaşygyny görkezýän
gepleşikleriň taraplaryň deň derejedäki wekilçiliginde, deňhukuklylyk esa
synda alnyp barylmagyny aňladýar. Paritet adalgasy şeýle hem iki ýurduň
ýaragly güýçleriniň ýa-da ýaraglaryň aýry görnüşleriniň deňligini aňladýar.
Pul birliginde arassa altynyň düzümine (agramyna) altyn paritet
diýilýär, milli pullaryň gyzyl babatdaky gatnaşygy bolsa pul pariteti atlan
dyrylýar.
Persona grata (lat. persona grata – islenilýän adam») – diplomatik
wekilhananyň ýolbaşçysy hökmünde onda bellenilýän döwletiň hökümeti
tarapyndan onuň bellenilmegine razylyk berlen diplomatik wekil.
Özüniň boljak ýurduna gitmek üçin rugsat (wiza) alan islendik başga
diplomatik işgär hem persona grata hökmünde seredilýär.
Persona non grata (lat. persona non grata – islenilmeýän adam) – bu
bolýan döwleti tarapyndan islenilmeýän adam hökmünde seredilýän diplo
matik wekilhananyň diplomatik işgärleriniň biridir.
Haýsy hem bolsa bir adamyň persona non grata yglan edilmegine onuň
bolýan ýurdunyň içerki işine islendik gatyşmagy, şol ýurduň kanunlarynyň
we däp-dessurlarynyň hormatlanylmazlygy we ş.m. sebäp bolup biler.
1961-nji ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasyna
laýyklykda, bolunýan ýurt akkreditleýän döwlete şol bir adamyň persona
non grata yglan edilýändigini habar bermek bilen, öz kararyny esaslandyr
maga borçly däldir. Diplomatyň persona non grata yglan edilen ýagdaýynda
ony akkreditlän döwlet şol adamy yzyna çagyrmalydyr ýa-da wekilhanada
onuň öz borçlaryny ýerine ýetirmegini bes etmelidir.
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Rekwizisiýa (lat. requisitio – talap) – konfiskasiýadan, ýagny bir ada
myň emlägini döwletiň haýryna mejbury suratda almadan tapawutlylykda,
mejbury suratda tölegli elden almak ýa-da döwlet edarasy tarapyndan aýry
raýatlaryň ýa-da ýuridiki adamlaryň emläkleriniň wagtlaýyn alynmagy.
SSSR Daşary işler halk komissarlygynyň Wekili (DIHKW). SSSR
DIHK-nyň Wekiliniň instituty soýuz respublikalaryň hökümetleriniň
ýanynda 1923-nji ýylyň 6-njy iýulynda Russiýa Sowet Federatiw Sosia
listik Respublikasynyň (RSFSR) DIHK-nyň umumysoýuz komissarlygyna
özgerdilmegi bilen döredildi. 1923-nji ýylda Wekiliň müdirligi RSFSR-iň,
BSSR-iň, USSR-iň, ZSFSR-iň Halk Komissarlar Sowetleriniň ýanynda,
1925-nji ýylda Türkmenistan SSR-iniň, Özbegistan SSR-iniň, 1929-njy ýyl
da Täjigistan SSR-iniň Halk Komissarlar Sowetleriniň ýanynda döredildi.
DIHK-nyň Wekili SSSR HKS-ti tarapyndan bellenildi. SSSR DIHK bara
daky 1923-nji ýylyň Düzgünnamasy Wekiliň SSSR DIHK-nyň we şol soýuz
respublikalaryň hökümetleriniň arasynda aragatnaşyklary saklamak; SSSRiň daşary ýurt döwletleri bilen baglaşan şertnamalarynyň we ylalaşyklary
nyň, SSSR-iň çäginde daşary ýurt raýatlaryna degişli sowet kanunçylygynyň soýuz respublikasynyň edaralary tarapyndan ýerine ýetirilişine gö
zegçilik etmek; soýuz respublikasynyň çäginde DIHK-nyň edaralaryna
ýolbaşçylyk etmek we daşary ýurt wekilleri bilen aragatnaşyklar saklamak
ýaly esasy hukuklaryny we borçlaryny kesgitledi.
Soýuz respublikalaryň HKS-niň ýanyndaky SSSR DIHK-nyň Wekili
niň instituty 1944-nji ýylda DIHK-nyň umumysoýuz komissarlygyndan
daşary işler boýunça soýuz-respublikan komissarlyga özgerdilmegi bilen
ýapyldy.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
instituty – 2008-nji ýylyň 20-nji martynda döredildi; ýokary okuw jaýy;
institutda halkara gatnaşyklary, halkara ykdysady gatnaşyklary, halkara
hukugy, halkara žurnalistikasy, dünýä dilleri, gumanitar we tebigy ylym
lar kafedralary işleýär. Institut Türkmenistanyň diplomatik gullugy üçin
işgärleri hünär taýdan taýýarlamagyň we kämilleşdirmegiň bitewi ulga
myny döredýär; daşary syýasat we halkara gatnaşyklary babatda işleýän
döwlet edaralaryny ýokary hünärli hünärmenler bilen üpjün edýär; halkara
gatnaşyklarynyň we häzirki zaman dünýäsiniň ösüşiniň düýpli meseleleri
boýunça ylmy-barlag işini alyp barýar.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly ag
zasydyr. Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny özüniň strategik hyzmatdaşy hökmünde saýlap

365

aldy. Hut şonuň üçin hem eýýäm 1992-nji ýylyň 2-nji martynda BMG-niň
Baş Assambleýasy özüniň 46-njy sessiýasynyň 82-nji mejlisinde, ählumumy dostluk we hoşniýetlilik ýagdaýynda, ses berişligi geçirmezden Türk
menistany BMG-niň agzalygyna kabul etdi.
Türkmenistanyň dünýäde iň uly halkara hökümetara köptaraplaýyn
gurama bolan Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzalygyna
kabul edilmegi tutuş dünýä bileleşiginiň Türkmenistany, onuň syýasatyny
ykrar eden beýik güni hökmünde türkmeniň taryhyna hemişelik girdi.
Şol günden başlap BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-jaýynyň
öňünde dünýä döwletleriniň tuglarynyň arasynda Garaşsyz Türkmenistanyň
hem Aýly, ýyldyzly döwlet baýdagy parlap başlady. Türkmenistanyň BMG-ä
girmegi halkara gatnaşyklarynda ýurdumyzyň täze roluny aňlatdy, onuň
halkara abraýyny täze belentliklere göterdi.
2011-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Perma
ny bilen BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanynda (Şweýsariýa Konfede
rasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy açyldy.
Bu bolsa Türkmenistanyň – BMG-niň formatyndaky özara gatnaşyklarynyň
barha işjeňleşýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy.
2012-nji ýylyň 2-nji martynda Garaşsyz Türkmenistanyň BMG-ä
agza bolup girenine 20 ýyl doldy. Şol ýyllaryň dowamynda Türkmenistan
BMG bilen gatnaşyklarda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli tapgyr
laryny geçdi we häzirki wagtda olar hil taýdan täze derejä çykdy. Bütin
dünýä bileleşigi üçin gyzyklanma bildirýän ähli ugurlar boýunça giň gerim
li, deňhukukly we özara peýdaly hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmekde uly
üstünlik gazanyldy.
Töwellaçylyk – halkara dawalary parahatçylykly çözmegiň seriş
delerinden biridir; munda haýsy hem bolsa bir üçünji, dawa gatnaşmaýan
tarap halkara hukugyna laýyklykda öz göreldesi ýa-da dawalaşýan
taraplaryň haýyşy boýunça dawany parahatçylykly çözmek maksady bilen
şol gepleşiklere gönüden-göni gatnaşmak bilen olaryň arasynda gepleşikleri
guraýar.
Töwellaçylygyň teklibi üçünji tarapyň dawa goşulýandygy hökmünde
seredilip bilinmez. Töwellaçylygyň ýa-da araçylygyň iş ýüzünde amala
aşyrylmagy diňe dawa edýän taraplaryň razylygy bolan halatynda mümkin
bolýar.
Töwellaçylyk halkara hukugynyň ykrar edilen institutydyr. Töwella
çylyk barada düzgünler halkara gapma-garşylyklary parahatçylykly ýollar
arkaly çözmek baradaky 1907-nji ýylyň Gaaga maslahatynda jemlenendir.
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Töwellaçylyk dawalary parahatçylykly çözmekligiň serişdeleriniň BMG-niň Düzgünnamasynyň 33-nji maddasyndaky sanawyna hem girýär.
Türkmen diplomatiýasynyň tejribesinde XX asyryň 90-njy ýylla
rynda Täjigistanda we Owganystanda raýat gapma-garşylyklaryny düzgünleşdirmek boýunça Türkmenistanyň öz çäginde gepleşikler geçirmegi tö
wellaçylygyň aýdyň nusgasy bolup durýar.
Waliza (fr. valise – çemedan) – eldegrilmesizlikden peýdalanýan
diplomatik çaparyň poçta haltasy.
Wekil. 1. Häzirki zaman halkara hukugynda kabul edilen toparlara
bölmä we 1961-nji ýylyň diplomatik gatnaşyklar hakyndaky Wena konwen
siýasyna laýyklykda 2-nji klasly diplomatik wekilhananyň ýolbaşçysydyr.
Halkara durmuşynda Wekiliň doly resmi ady Adatdan daşary Wekil
we Doly ygtyýarly Ministrdir (iňlisçe, Envoy Exstraordinari and Minister
Plenipotentiari), gysgaça – Doly ygtyýarly Ministr, ýa-da Ministrdir. Işleri
ynanylandan tapawutlylykda Wekil, ilçi ýaly, döwlet baştutanynyň ýanynda
akkreditlenýär.
2. Wekil – daşary aragatnaşyklarynyň edaralarynyň diplomatik işgär
lerine dakylýan diplomatik derejedir. Käbir ýurtlarda, hususanda, Russiýa
Federasiýasynda, ýurtlaryň döwlet baştutanlary tarapyndan dakylýan Wekil
derejesi 2 klasa bölünýär. Türkmenistanda Wekil derejesi klaslara bölün
meýär. Bu dereje Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen dakylýar we
onuň doly resmi ady – Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
Wekilidir.
Weto (lat. veto) – döwlet hukugynda, halkara gatnaşyklarynda gada
gan etmekligi aňladýar. Weto hukugy (mysal üçin, BMG-niň Howpsuzlyk
Geňeşiniň hemişelik agzasynyň wetosy.
Ynanç haty – munuň özi diplomatik wekiliň wekilçilikli häsiýetini
tassyklaýan we ony şu derejede daşary ýurt döwletlerinde akkreditleýän
resminamadyr. Kabul edýän döwletiň baştutanyna salgylanýan ynanç haty
diplomatik wekili belleýän döwletiň baştutany tarapyndan gol çekilýär we
ol daşary işler ministriniň goly bilen tassyklanylýar. Ynanç haty ilçilere,
wekillere, şeýle hem ýörite (adatdan daşary) wekiliýetleriň ýolbaşçylaryna
berilýär. Ynanç hata diplomatik wekiliň umumy ygtyýarlyklarynyň häsiýe
ti mahsusdyr; hususanda, onda diplomatik wekile ol ýa-da başga mesele
boýunça gepleşikler alyp barmak, ýa-da ylalaşyga ýa-da şertnama gol çek
mek üçin ýörite ygtyýarlyklar berilýär.
Öňüni alyş diplomatiýasy (ÖAD). Diplomatiýa üçin wakalary
öňünden duýmak zerurlygy indi hiç hili düşündiriş talap etmeýär. Şonuň
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üçin hem biziň şu günki günlerimizde öňüni alyş diplomatiýasynyň ähmiýe
ti has-da artýar.
Şol bir wagtyň özünde ÖAD täze bir düşünje däldir, üstesine-de, onuň uzak taryhy bardyr. XX asyryň ortalarynda Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş sekretary Dag Hammarşeld halkara syýasy söz goruna
ilkinji gezek « öňüni alyş diplomatiýasy» adalgasynyň girizilmegine ýar
dam etdi. Onuň pikiriçe, ýerli gapma-garşylyklaryň sebit ýa-da global
derejesine geçmekliginiň öňüni almak ÖAD-niň esasy maksady bolup
durýar. Hammarşeld bu wezipäniň çözgüdini gapma-garşylygyň çalt, oňa
üçünji döwlet goşulyp ýetişmänkä öňüni almagy üpjün etjek serişdeleri
gözlemegiň ýoly bilen amala aşyrylmagynda gördi.
Öňüni alyş diplomatiýasynyň häzirki zaman taglymatyny 1992-nji
ýylda (şol döwürde BMG-niň Baş sekretarynyň wezipesinde işlän) Butros
Gali öňe sürdi. Ol özüniň «Parahatçylyk üçin gün tertibi» atly çykyşynda
ÖAD-ni «…taraplaryň arasynda jedelleriň ýüze çykmagynyň öňüni alma
ga, bar bolan jedelleriň gapma-garşylyklara öwrülmegine ýol bermezlige
we gapma-garşylyklar döränden soň olaryň möçberlerini çäklendirmäge
gönükdirilen hereketler» – diýip kesgitledi.
1997-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 52-nji mejlisinde
BMG-niň Baş sekretary Kofi Annan öz dokladynda ÖAD-niň hemmeler
tarapyndan kabul edilen konseptual düzgünlerini beýan etdi. Şol dokladda,
hususanda, «islendik gowy gurnalan jemgyýetiň esasy ideýasynyň onuň
agzalarynyň zorluga ýüzlenmän, eýsem öz aralaryndaky agzalalyklary
haýsy hem bolsa başga bir usul bilen çözmekleriniň kepillendirilmegi bo
lup durýandygy bellendi. Şeýle hem onda Birleşen Milletler Guramasynyň
esasy maksatlaryndan biriniň «serişdeler bermek we olaryň kömegi arkaly
dawalaryň ilkinji sebäplerini aradan aýyrmak, dawalary togtatmak we ter
tibe salmak bilen parahatçylykly özgerişleriň göwrümini giňeltmek» – bo
lup durýandygy aýdyldy.
Öňüni alyş diplomatiýasy adaty diplomatiýanyň umumy kabul edilen
düşünjesinden gapma-garşylyklaryň ýüze çykmagyna getirýän ýagdaýlary
ýüze çykarmaga we iň irki döwürde mümkin bolan howplaryň çeşmelerini
ýok etmäge gönükdirilen syýasy çäreleriň toplumyny özünde jemleýändigi
bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtyň özünde hem ÖAD bar bolan we bolup
biljek meseleleri çözmegiň ýeke-täk usuly däldir; döwletleriň syýasy erki
öňüni alyş diplomatiýany netijeli durmuşa geçirmegiň aýgytlaýjy faktory
bolup durýandyr.
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