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Türkmenistanyň hemişelik
Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna

Türkmenistanyň Garaşsyzlyg ynyň baýram edilýän gününde
hormatly Prezidentimiz Gurbang uly Berdimuhamedow türkmen
halk ynyň täze tar yhynda ägirt uly özgertmeler iň nuşany bolan aja
ýyp binalar toplumyna — Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak daba
rasyna gatnaşdy.
Şu ýylyň ýurdumyz yň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş As
sambleýasynyň Kararnamasy esasynda berkidilen hemişelik Bita
raplyk derejesini almag ynyň 25 ýyllyg y bilen has-da şöhratlanýan
dyg y guwançly ýagdaýdyr.

Türkmenistanyň
Bitar aplyk syýasaty
Ýurd um yz yň
Bit ar apl yg y
Türkmenistana beýlek i ýurtlar
bilen özara bähbitli ykdysady
hyzmatdaşlyg y ýola goýmaga
mümk inçilik berdi. Türkmenistan  
hormatly Prezident imiziň baştu
tanlyg ynda Bitaraplyk derejesine
laý yk daşar y syýasat yny amala
aşyrýan döwlet hökmünde özüni
dünýä ýüzune ykrar etdirdi.

28-nji sentýabr
Türkmenist anyň Garaşsyzlyg ynyň 29 ýyllyg y mynasybet
li Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynd a milli Lider imiz
Gurbang uly Berdimuhamedow yň gatnaşmag ynd a dabaralar geçi
rildi. At çapyşyklar y halk ymyz yň iň söýg üli baýramçylyk däpler i
niň bir idir. Ol nesilden-nesle geçir ilip gelinmegi we nesiller iň atababalar ymyz yň mirasyna aýawly garamag ynyň netijesinde häzir
hem dowam edýär.
Ýurdumyz yň ähli welaýatlar ynd a gurlan ajaý yp atçylyk sport
toplumlar y ýynd am bedewler iň çapyşyklar yny ýokar y hünär der
jesinde geçirmäge mümk inçilik berýär. Munuň özi sport a degişli
bolmakd an-da ötr i, hemişe milli medeniýetiň baý öwüşginli toma
şasy bolup, täsir galdyrýan mazmuny boý unça has giň ger imli wa
ka öwr ülýär.

30-njy sentýabr

SYÝASY HABARLAR
25-nji sentý abr
Ýurdumyz yň mukaddes Garaşsyzlyg ynyň 29 ýyllyk baýram
çylyg ynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbang uly
Berdimuhamedow yň başlyklyk etmeginde paýtagt ymyzdak y Ru
hyýet köşg ünde wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk
Maslahat ynyň nobatdak y mejlisi geçir ildi. Ol ýurdumyz yň täze ta
ryhynyň möhüm wakalar ynyň bir ine öwr üldi. Mejlisiň dowamynda
ýurdumyz yň täze iki palataly kanun çykar yjy edarasyny — Türk
menistanyň Milli Geňeşini döretmek we ýurdumyz yň kanun çyka
ryjy edarasyny iki palataly ulgama geçirmek meseleler ine garaldy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli hormatly Prezi
dentimize ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hem-de daşar y ýurtlar
dan köp sanly gutlag hatlar y we telegrammalar gelip gow uşdy:
Hasan RUHANI, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti.
Armen SARK ISÝAN, Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti.
Rim Papasy FRANSISK.
Mihail MIŞUST IN, Russiýa Federasiýasynyň Hök ümet in iň
Başlyg y.
Imran HAN, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri.
Mähirli gutlag hatlar y iberenler döwlet Başt ut anymyz y ajaý yp
baýram bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de milli
Lider imize berk jan saglyk, uzak we bagt yýar ömür, eziz Wat any
myz yň rowaçlyg ynyň, türkmen halk ynyň abad ançylyg ynyň bäh
bidine alyp barýan köpug urly işinde güýç-gaýrat arz uw edýärler.

neutrality.gov.tm.
Tbilisiniň telewizion diňi Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli
Türkmenistanyň Döwlet tugunyň reňki bilen
bezelip, iki ýurduň dost-doganlygynyň nyşany
hökmünde öwüşgin saçdy. Türkmenistanyň
Gruziýadaky ilçihanasy hem-de şäher häkimligi bilen bilelikde guralan bu özboluşly çäre
ýurdumyzyň baş baýramyna Gruziýanyň halkynyň
adyndan ajaýyp toý sowgady boldy.
Tbilisiniň merkezi köçeleriniň birinde, demir ýol
menziliniň hem-de şäher metrosynyň öňünde
ýerleşdirilen ekranlardaky wideoşekiller arkaly
ýurduň paýtagtynyň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary Türkmenistanda amala aşyrylýan giň
gerimli özgertmeler, ýurdumyzyň taryhy we
medeniýeti, dostana halkymyz, tebigy baýlyklarymyzdyr taryhy-medeni ýadygärliklerimiz
bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik aldylar.
Türkmenistana bagyşlanan wideoşekiller şu aýyň
ahyryna çenli dowamly görkeziler.

neutrality.gov.tm.

(Metbugat habarlary esasynda taýýarlanyldy).

T ü r k m e n i s t a n
«Açyk gapylar» sy
ýasat yna eýerip,
netijeli daşar y
syýasat ýörelge
sini yzygiderli
durmuşa geçir
ýär, özüniň para
hatçylyk ýörel
gelerini bütin
adamzadyň bäh
bidine goýmaga
çalyşýar. Munuň özi ýurdumyz yň
barha artýan halkara abraý yna eýe
bolýar.Ýurdumyzyň içerki hem-de da
şarky syýasat ynyň netijesinde bu gün
Türkmenistan dünýäniň syýasy giňiş
liginde güýçli depginler bilen ösýän,
ykdysady taýdan kuwwatly, syýasy
taýdan durnukly we asuda, sebit we
halkara gatnaşyklar yna işjeň gatna
şyjy, ynamdar hyzmatdaş ýurtlar yň
hatar ynda giňden tanalýar.
2015-nji ýylda ikinji gezek BMGniň Baş Assambleýasynyň täze Ka
rarnamany biragyzdan kabul etmegi
munuň aýdyň subutnamasydyr. On
da ýurdumyzyň Bitaraplyk dereje
sine goldaw, şeýle hem onuň sebitde
we dünýä giňişliginde möhüm orna

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy
halkara media giňişliginde

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Minsk şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasynda
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy.
Ony Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky ilçi-hanasy hem-de ýurduň Prezident
kitaphanasy bilelikde gurady. Serginiň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Belarus
Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň GDA-nyň
tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky hemişelik doly ygtyýarly wekili
Nazarguly Şagulyýew, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Wiktor Guminskiý, Russiýa Federasiýasynyň GDA-nyň tertipnamalaýyn we beýleki
edaralarynyň ýanyndaky hemişelik doly ygtyýarly wekili Andreý Grozow çykyş edip,
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen ähli türkmen halkyny gutladylar. Serginiň ekspozisiýalarynda Türkmenistanyň şöhratly taryhyny we gaýtalanmajak milli medeniýetiniň aýratynlyklaryny açyp görkezýän kitaplardyr suratly gollanmalar,
fotosuratlar ýerleşdirildi. Türkmen Lideriniň galamyndan çykan eserler, aýratyn-da,
olaryň belarus diline terjime edilen nusgalary serginiň açylyş dabarasyna gatnaşanlarda
uly gyzyklanma döretdi.
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eýedigi baradaky ykrarnama öz be
ýanyny tapdy. Mundan başga-da,
BMG-niň Baş Assambleýasy Türk
menistanyň başlangyjy boý unça 12nji dekabr y Halkara Bitaraplyk güni
diýip yglan etdi.
Türkmen Bitaraplygynyň şanly
ýylyny belleýän senämiz mynasybet
li ýurdumyzda we daşar y döwletlerde
dürli çäreler toplumy
amala aşyr ylýar. Onuň
başyny hormatly Prezi
dentimiz Gurbang uly
Berdimuhamedow yň gat
naşmagynda Aşgabatda
şu ýylyň başynda geçi
rilen «Türkmenistan we halkara
guramalar y: parahatçylygyň we
ösüşiň hat yrasyna hyzmatdaş
lyk» atly maslahat başlady. Şu
geçen döwr üň içinde Türkme
nistanyň Bitaraplygy häzirki
zamanyň möhüm wezipelerini
çözmekde, döwletleriň we halklar yň
arasynda dostluk, hoşniýetli goňşuçy
lyk gatnaşyklar yny berkitmekde ne
tijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň
oňyn guraly hökmünde ykrar edildi.
BMG-niň jogapkärli uzakmöhletle
ýin hyzmatdaşy, öz üst üne alan borç
namalar ynyň ýerine ýetirilmegine
ygrarly ýurt hökmünde ykrar edilen
Türkmenistan Merkezi Aziýada pa
rahatçylygyň, howpsuzlygyň we hyz
matdaşlygyň berkidilmegi ugr unda
edilýän halkara tagallalar yna işjeň
gatnaşýar. Bu ugurda biziň ýurdumyz
ägirt uly parahatçylyk söý üjilikli tej
ribe toplady.
Häzirki döwürde Türkmenistanyň
(Dowamy 2-nji sahypada).

neutrality.gov.tm.
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň
25 ýyllygyna bagyşlanan wideorolik
Ýakynda Türkmenis
Ýaponiýanyň Miýazaki şäheriniň baş
tanyň Päkistan Yslam
Respublikasyndaky Ilçiha meýdançasynyň ekranynda 2020-nji
ýylyň 20-nji iýulyndan başlap, Ýaponi
nasy hem-de Päkistanyň
ýanyň Miýazaki şäherinde ýerleşýän Içi
Global we strategik göz
legler merkezi (CGSS) bilen bangaý meýdançasynyň uly ekranynda
Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesine
bilelikde gurnamagynda
eýe bolanyndan soňra 25 ýylyň dowa
Türkmenistanyň hemişe
mynda gazanan üstünlikleri barada
lik Bitaraplygynyň şanly
25 ýyllygyna bagyşlanan wideorolik görkezilip başlandy. Şunluk
da, Miýazaki şäheriniň ýaşaýjylar y we
«Türkmenistanyň Bita
raplygy durmuş-ykdysady myhmanlar y Türkmenistan, onuň oňyn
taýdan gülläp ösmegiň we bitaraplyk syýasaty arkaly durnukly
sebitara hyzmatdaşlygyň lygy, howpsuzlygy we parahatçylygy
guraly» atly göni aragat üpjün etmekdäki orny bilen ýakyndan
tanyşmaga mümkinçilik gazandylar. Bu
naşyk arkaly maslahat
wideoroligiň görkezilişi şu ýylyň sent
geçirildi.
ýabr aýyna çenli dowam eder.

neutrality.gov.tm.
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Türkmenistanyň hemişelik
Bitaraplyg ynyň 25 ýyllyg yna

Türkmenistanyň
Bitar aplyk syýasaty
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

seçip alan ýolunyň ygtybarlydygy
ny we esaslydygyny, ýurduň daşa
ry syýasat ösüş ugr unyň bolsa has
oňaýly we milli bähbitlere, dünýä
bileleşiginiň uzakmöhletleýin mak
satlar yna hem-de BMG-niň Tertip
namasynyň ugurlar yna laýyk gel
ýändigini ynam bilen aýtsa bolar.
BMG bilen hyzmatdaşlyk Türk
menistana öz Bitaraplyk derejesini
sebitleýin durnuklylygy we howp
suzlygy üpjün etmegiň möhüm
şerti hökmünde amala aşyrmaga
mümkinçilik berýär. 2021-nji ýy
lyň Halkara parahatçylyk we yna
nyşmak ýyly diýip yglan etmek
hakyndaky Kararnamanyň kabul
edilmegi ýurdumyzyň bu ugurdaky
tejribesiniň has giňden ýaýratmak
üçin ähmiýetlidigini nobatdaky ge
zek tassyk edýär.
Türkmenistanyň BMG bi
len ysnyşykly hyzmatdaşlygy täze
ösüşe, ilkinji nobatda bolsa, hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň möhüm hal
kara başlangyçlaryny durmuşa ge
çirmek babatda uly ähmiýete eýe

boldy. 2020-nji ýylyň 29-njy iýunyn
da biziň ýurdumyz BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 75-nji sessiýasy
nyň başlygynyň orunbasarlygyna
saýlanyldy. Biziň ýurdumyz eýýäm
Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň sessiýala
rynyň wise-başlyklygyna altynjy
gezek saýlanylýar. Mundan ozal
Türkmenistan hut şu derejesinde
58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji we 71nji sessiýalara gatnaşdy. Ýurdumyza
nobatdaky gezek şu wezipäniň yna
nylmagy Türkmenistanyň halkara
abraýynyň ýokary derejesine — mil
li Liderimiziň oňyn bitaraplyk, para
hatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşu
çylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk
ýörelgesine esaslanýan daşary syýa
sy ugrunyň ýokary abraýa eýedigi
niň aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň hemişelik Bi
taraplygynyň 25 ýyllygynyň Bir
leşen Milletler Guramasynyň 75
ýyllyk şanly senesi bilen gabat gel
meginde çuňňur manynyň bardy
gyny syýasatşynaslar nygtaýarlar.

Tirkişmyrat DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institut ynyň mugallymy.
Ýurd umyz yň daş ar y syýas at yny durmuş a
geç irmekd e gaz anylýan üst ünl ikl er hem iş el ik
Bit ar aplyg ymyz yň şanly 25 ýyllyg yny zähmet
üst ünl ikl er i bil en şöhr atl and yrmag y maks at
edinýän ild eşl er im iz iň her bir ind e şol sand a
aýr at ynd a, türkmen dipl omat iýas ynyň wek il
ler ind e buýs anç dör edýär. Bu bab atd a gürr üň
bermeg in i haý yş edip, Türkmen ist anyň Daş a
ry işl er min istrl ig in iň Halk ar a gatn aş ykl ar y
inst it ut ynyň uly mugallymy, fil ol og iýa ylyml a
rynyň kand id at y, Türk
men ist anyň Adatd an da
şar y we Doly ygt yýarly
ilç is i Çyn ar Rüstemow a
bil en söhb etd eş bold uk.
Söhb etd eşl ig iň dow a
mynd a şeýl e gürr üňl er i
berd i:

Döwletim iziň berkararlyg ynyň goşa süt ün i - 
halk ymyz yň kalbynyň goşa ganat ydyr. Olar yň
bir i mukaddes Garaşsyzlyg ymyz bolsa, beýle
kisi hem işelik Bit araplyg ymyzdyr. Şonuň üçin,
Garaşsyzlyg ymyz yň gazanylan we hem işelik
Bit araplyg ymyz yň yk rar edilen seneler i, eziz
Wat anymyz yň diňe bir häzirk i zaman tar yhyny
däl, eýsem tut uş tar yhyny şöhratlandyrýar.
Türkmen ist an Garaşsyzlyg yny gazanand an
soň, beýlek i ýurtlar şeýle hem abraýly, halka
ra we sebit guramalar y, aýrat yn-da Birleşen
Milletler Guramasy, Ýewropad a Howpsuzlyk
we Hyzmatd aşlyk Guramasy, Ýewropa Bilele
şigi, Garaşsyz Döwletler iň Arkalaşyg y, Yslam
Hyzmatd aşlyk Guramasy bilen hyzmatd aşlyk
gatnaşyklar yny ýola goýmaga möhüm ähm iýet
berdi. Bu babatd a hormatly Prezidentim iz:«Hal
kara gatnaşyklar ynyň tut uş ulgamynyň düýpli
özgerýän çylşyr ymly günler inde Türkmen ist an
üçin, daşar y syýasy ugr uny seçip almak esasy
meseleler iň bir ine öwr üldi» diýip belledi. Ga
raşsyzlyg yň we Bit araplyg yň ajap eýýamynd a
dünýäde ykrar edilen Milli Lider im iziň taýsyz
tagallasy bilen döwlet we dünýä ähm iýetli bu işe
has-da uly ähm iýet ber ildi.
Hawa, hor matly Prezidentim iziň belleýşi
ýaly, türkmen döwletliligin iň, Garaşsyzlyg y
myz yň we özygt yýarlylyg ymyz yň ykbaly ýur
duň daşar y syýasat ynyň ýörelgeler in iň dogr y
seçilip-saýlanmag yna bagly boldy. Şond an bär i
geçen döw ürd äk i ýet ilen belent sepgitler  biziň
tur uwbaşd an dogr y ýoly saýlap alandyg ymyz y

Türkmenistan — bitaraplygyň mekany
TÜRKMENISTANYŇ WE AZERBAÝJANYŇ
HYZM ATDAŞLYGYNYŇ ÝEWR AZIÝA GERIMLERI
Azerbaýjan Respublikasynyň Preziden
ti Ilham Aliýewiň Türkmenistana resmi
sapar y hoşniýetli goňşuçylygyň ikitarapla
ýyn gatnaşyklar yny berkitmek, birek-bire
gi hor matlamak, söwda-ykdysady hem-de
ynsanperwer-medeni hyzmatdaşlygy gi
ňeltmek we ösdürmek, halkara giňişliginde
hyzmatdaşlygy berkitmek boý unça özara
gatnaşyklar yň täze
derejä çykmagyna
uly itergi berdi. Gu
ramalar ynyň milli
konfeder asiýasynyň
arasynda Özara dü
şünişmek hakynda
ky Ähtnama, Türk
menistanyň Demir ýol ulaglar y ministrligi
bilen «Azerbaýjanyň demir ýollar y» ýapyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň arasynda
ulag we üstaşyr geçirmek meseleleri bo
ýunça Ylalaşyga, Türkmenistanyň Döwlet
gümr ük gullugy bilen Azerbaýjan Respub
likasynyň Döwlet gümr ük komitetiniň ara
synda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Res
publikasynyň arasynda geçirilýän har ytlar
we ulag serişdeleri babatda deslapky mag
lumatlar y alyşmagy guramak hakynda Yla
laşyga, Türkmenistanyň Daşar y işler mi
nistrliginiň Halkara gatnaşyklar y instit ut y
bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Daşar y
işler ministrliginiň ýanyndaky «ADA» uni
wersitetiniň arasynda Özara düşünişmek
hakynda Ähtnama, Türkmenistanyň Hö
kümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň
arasynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan
Respublikasynyň çägi bilen halkara gat
nawlara gatnaşyjylar üçin wiza düzg ün
lerini ýeňilleşdirmek boý unça Ylalaşyga,
Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglar y
döwlet gullugy bilen «Azerbaýjanyň Hazar
Deňiz Gämiçiligi» ýapyk görnüşli paýdar

lar jemgyýetiniň arasynda deňiz söwda gä
mi gatnaw yny ösdürmek hakynda Ylalaşy
ga, Türkmenbaşy Halkara deňiz port y bilen
«Bak u Halkara Deňiz Söwda Port y» ýapyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň arasynda
maglumatlar y awtomatlaşdyrýan usulda
alyşmak hakynda Ylalaşyga, Türkmenis
tanyň Deňiz we derýa ulaglar y döwlet gul
lugy bilen «Bak u Halkara
Deňiz Söwda Port y» ýapyk
görnüşli paýdarlar jemgyýe
tiniň arasynda Türkmenbaşy
Halkara deňiz port ynyň we
Bak u Halkara deňiz söwda
port ynyň arasynda ýük geçir
meleriň mukdar yny artdyr
mak hakynda Ylalaşyga, iki ýurduň Hök ü
metleriniň arasynda ýurduň portlar yndan
deňiz ulagy arkaly geçýän halkara gatnaw
lar y ösdürmek hakynda Ylalaşyga, Türk
menistanyň Awtomobil ulaglar y ministrligi
bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Ulag,
aragatnaşyk we ýokar y tehnologiýalar mi
nistrliginiň arasynda halkara awtomobil
gatnaşyklar yny ösdürmek hakynda Ylala
şyga, iki ýurduň Hök ümetleriniň arasynda
ulag babatda hyzmatdaşlyk etmegiň 20192022-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna, iki
ýurduň Hök ümetleriniň arasynda senagat
babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Yla
laşyga, iki ýurduň Hök ümetleriniň arasyn
da 2019 — 2021-nji ýyllarda söwda-ykdy
sady hyzmatdaşlyk hakynda Maksatnama,
iki ýurduň Hök ümetleriniň arasynda uzak
möhletli söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk
hakynda Ylalaşyga, Türkmenistanyň Hö
kümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň
Hök ümetiniň arasynda maýa goý umlar y
ny höweslendirmek we özara goramak ha
kynda Ylalaşyga, Girdejiler we emläk üçin
salgytlar babatda iki gezek salgyt salynma

Hyzmatdaşlyk
gyny aradan aýyrmak hakynda Ylalaşyga,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy
bilen Azerbaýjanyň Milli ylymlar akade
miýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek
hakynda Ylalaşyga, iki ýurduň Hök ümet
leriniň arasynda ylym, bilim, medeniýet
we sungat babatda hyz
matdaşlyk etmegiň 2019
— 2021-nji ýyllar üçin
Maksatnamasyna, iki
ýurduň Hök ümetleriniň
arasynda ulag, üstaşyr
geçirmek we logistika
meseleleri boý unça türkmen-azerbaýjan bi
lelikdäki topar yny döretmek hakynda Yla
laşyga gol çekildi.
Geçirilen gepleşiklerde söwda-ykdysady
ulgamda, şol sanda oba hojalyk, gurluşyk,
senagat, täze tehnologiýalar ýaly geljegi
uly pudaklarda türk men-azerbaýjan hyz
matdaşlygynyň meseleleriniň giň topar yna
seredildi. Döwlet Başt utanymyz hyzmat
daşlygyň esasy ugurlar ynyň hatar ynda
energetika ugr yny görkezdi. Şunda energi
ýa serişdelerini sebit we halkara bazarlara
çykarmak maksady bilen, umumy tagalla
lar y birleşdirmek üçin oňat mümkinçilikler
bar. Biziň döwletimiziň arasynda ykdysady
hyzmatdaşlyk baradaky hök ümetara topar
işleýär, ol örän köp işleri bitirýär hem-de
geljekde netijeli işleri ugur edinýär.

Laçyn
BABAMYRADOWA,
Halkara hukugy
fakultetiniň II ýyl
talyby.

HÄZIRK I ZAM AN TÜRKMEN DIPL OM AT IÝAS Y
görkezdi. «Aý dogsa, älem görer» diýlişi ýaly,
bu durmuş hak ykat yny bu gün bütin dünýä gör
ýär. Türkmen ist an oňyn Bit araplyk ýoluny saý
lap aldy. Bu günk i gün Bit arap Türkmen ist an
parahatçylyk söý üjilik ýörelgeler ine eýerýär.
Halkara harby guramalar yň işine, şertnamala
ra hem-de   beýlek i döwletler iň içerk i işler ine
gat yşmaýar,  olar yň özygt yýarlylyg yna we çäk
bütewiligine hor mat goý ýar, Bu düzg ün nama
lar Türkmen ist anyň esasy kanunynyň, Konsti
tusiýasynyň degişli madd asynd a öz beýanyny
tapdy.
Türkmen ist an dostlukly ýurtlar yň ygt ybar
ly hyzmatd aşydyr, Birleşen Milletler Guramasy
bilen net ijeli hyzmatd aşlyg y ýola goýan we alyp
barýan döwletdir. BMG-niň Baş Assambleýasy
nyň «Türkmen ist anyň hem işelik Bit araplyg y
hak ynd ak y» karar namasy ny iki gezek ýagny
1995-2015-nji ýyllard a kabul etmeginde şeýle
hem, Aşgabatd a BMG-niň öňün i alyş diploma
tiýasy boý unça  sebit Merkezin iň döredilmegin
de hem uly many bar. Munuň özi parahatçylyk
dörediji ýurt hökmünde Garaşsyz hem işelik Bi
tarap döwlet im iziň alyp barýan daşar y syýasa
tynyň ykrar edilmegidir, hem-de bu syýasy stra
tegiýasynyň net ijeliligin iň aýdyň görkezijisidir.  
Türkmen ist an Merkezi Aziýad a syýasy dur
nuklylyg y saklamaklyga ýard am edýär,  hoşn i
ýetli goňşuçylyk, dostluk we ygt ybarly hyzmat
daşlyk gatnaşyklar yny hem yzygiderli ösdürýär.
Dostlukly hyzmatd aşlyk arkaly iri taslamalar y
üst ünlikli durmuşa geçir ilýär. Dostlyg y, hyz
matd aşlyg y has-da pugt alandyrmaga we işjeň
leşdirmäge gönükdir ilen for umlar yzygiderli
guralýar. Şolar yň hat ar ynd a 2020-nji ýylyň 14nji fewralynd a Aşgabatd a geçir ilen «Türkme
nist an we halkara guramalar y:parahatçylyg yň
we ösüşiň hat yrasyna hyzmatd aşlyk» atly hal
kara maslahat y bellemek bolar. Bu maslahatd a
hormatly Prezidentim iz çuňňur manyly çyk yş
edip, daşar y syýasat yň üst ünlikli durmuşa ge
çir ilişine aýdyň baha berdi.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentim iziň
taýsyz tagallasy bilen, döwlet ulgamlar ynyň  äh
li pud aklar ynd a durnukly ösüşe ýard am berýän
oňyn özgertmeler amala aşyr ylýar, ýokar y bi
limli hünärmenler i taýýarlamaga, olar yň hünär
ussatlyg y ny ýokarlandyr maga möhüm äh m iýet
ber ilýär. Şeýle oňyn özgertmeler iň türkmen

diplomat iýasy bilen baglanyşykly amala aşyr yl
ýandyg yny-da bellemek gerek. Türkmen ist anyň
Daşar y işler min istrligin iň Halkara gatnaşykla
ry instit ut ynyň döredilmegi, türkmen diploma
tiýasynyň milli mekdebi üçin niýetlen ilen täze
we döwrebap binalar toplumynyň açylmag y mu
nuň aýdyň mysalydyr. Bular yň hemmesi «Açyk
gapylar» we özara bähbitli giň hyzmatd aşlyk
syýasat ynyň üst ünlikli durmuşa geçir ilmegin i
hem-de onuň net ijeliligin i üpjün edýär.
Hawa, hormatly Prezidentim iziň irginsiz
alad asy, taýsyz tagallasy bilen, Türkmen ist a
nyň diplomat ik işgärler in iň netijeli zähmet çek
mekler i, dünýän iň ähli döwletler i we halklar y
bilen dostlykly hyzmatd aşlyk gatnaşyklar ynyň
rowaçlanmag yna goşant goşmaklar y üçin zer ur
şertler döredilýär. Şeýlelikde, Türkmen ist anyň
durmuşa geçirýän daşar y syýasat y net ijeli hal
kara gatnaşyklar ynyň pugt alanmag yna oňyn
täsir edýär. Hut şonuň üçin, ýurdumyz yň daşa
ry syýasat ynyň durmuşa geçir ilmeginde, gaza
nylýan üst ünlikler türkmen diplomat iýasynyň
wek iller i bolan biziň her bir irm izi guwandyrýar
hem-de buýsandyrýar. Bu üst ünlikler hem işelik
Bit araplyg ymyz yň şanly 25 ýyllyg yny dabaraly
bellen ilýän Türkmen ist anyň diplomat ik işgärle
rin i beýlek i döwletlerde ýurdumyzd a ynamly,
ygt ybarly wek ilçilik et mäge has-da döredijilikli
zähmet çekmäge ruhlandyrýar.
Ýurdumyz yň halkara arenasynd a şu günk i
gazanan üst ünlikler ine Wat anymyz yň adynd an
ençeme ýyl wek ilçilik edip, mynasyp goşant
goşmak bagt y miýesser etdi.   Bu gün halypa
diplomat hökmünde geljekk i ýaş diplomatlar y
taý ýarlamak, olara toplan tejr ibeler im izi mi
ras galdyrmak ýaly mukaddes wezipän iň yna
nylmag y bizi has-da buýsandyrýar. Pursatd an
peýd alanyp hor matly Prezidentim ize köp sag
bolsun aýtýar ys! Türkmen ist anyň diplomat ik
işgärler in iň we bilim ulgamynyň wek iller in iň
öňünde goýan jogapkärli wezipeler i durmuşa
geçirmekde üst ünlikler i arz uw edýär is!

Gürrüňdeş bolan:
Aýsenem ATAÝEWA,
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň III ýyl
talyby,
«Ýaş diplomat yň sesi».

here must be many young people who are aware about the SDGs
T
and are interested in the question - why exactly young people?
Why are young people so important in achieving the goals of the 2030

Agenda for Sustainable Development?
In 2016, in the framework of the Agenda 2030, the UN launched an
initiative to recruit SDG Youth Ambassadors among participating count
ries to provide youth voices everywhere.
The responsibilities of Young SDG Ambassadors include contribu
ting to the achievement of the SDGs by shaping, communicating and
implementing the massive ideas and opinions of local youth. The fact
of the creation of such a structure speaks of the position of the UN along

Youth and SDG Short

with the solidary governments of member states according to which it is
especially important to involve young people in implementing the SDGs
at the global level. However, when we are concerned about above men
tioned decision it is worth giving reasons about necessity of youth par
ticipation.
In terms of improving the quality of life of our society in the futu
re, different sources and opinions of experts agree on one main point:
the younger generation is the foundation of our world in the future. Our
bright future is firmly connected with a happy life, as well as a harmo
nious development of youth while youth is the power and authority of
our Motherland. Thus, at the VI Congress of the Youth Organization of
Turkmenistan named after Makhtumkuli, held on September 11, 2019,
our Esteemed President noted:» The inspiring work of youth contributes
to the successful implementation of national and state programs. Young
people come up with constructive initiatives to democratize the country's
social and political life».
With regard to the special qualities of young people that contribute to
the effective solution of the questions posed, attention should be focused
on three inherent qualities. These qualities are the ability to dream and
move towards your goal. In any success, a person needs a guiding star
that will constantly lead, light a fire in his heart.
The next most important qualities are courage and confidence. After
all, courage is the price that life demands in order to provide the world.
This is our inner struggle and confidence in our righteousness, without
which the world cannot hear us. Likewise, every activist fighting for a
bright future for future generations needs to develop these three qualities.
In a dynamically developing world, every day more and more peop
le are involved in solving our common task - to make the world a better
place, to provide the children of the planet with all the necessary benefits
and conditions for their self-realization. Our steps today will affect the
state of the planet in the future, and it depends only on us what kind of
world new generations will see.
In conclusion, I would like to assure that our youth, committed to the
patriotic spirit of their ancestors and worthily continuing their humanis
tic, noble national and labor traditions, stocking up
on a baggage of knowledge and ideas, will devote all
their efforts and abilities to achieving the SDGs.

Diyar LOMANOV,
III years student of the fakult y
of International Economic Relations.

Türkmenistan — bitaraplygyň mekany
BMG-niň halkara günleri

gatnaşýar we höweslendirilýär. Şeýle hem bu günlerde
dürli ýör üşler, mahabat we festiwallar geçirilýär.  

Programmistleriň
1-nji sentýabr
Halkara Bilimler güni halkara güni
Bilimler güni  1984-nji ýylyň 1-nji sent
ýabr yndan bäri SSSR-iň Supremeokar y Sowet
Soý uzynyň Prezidentiniň karar y bilen 1984nji ýylyň 15-nji iýunynda «1-nji sentýabr milli
baýram hökmünde yglan edildi». Şeýle hem,
käbir post-sowet döwletlerinde hususan-da,
Russiýada, Ukrainada, Belar usiýada resmi
baýramçylyk hökmünde bellenilýär. Häzirki
wagtda biziň ýurdumyzda hem Gahr yman
Arkadagymyzyň tagallasy bilen, her ýylyň
1-nji sentýabr ynda Bilimler we talyp ýaşlar
güni uludan bellenilip geçilýär. Bu şanly
sene okuwçylar yň we ýokar y okuw mekdep
leriniň talyp ýaşlar y üçin, şeýle hem bilim
işgärleri üçin ýatdan çykmajak baýramçy
lykdyr.

Žurnalistleriň
halkara
raýdaşlyk güni
Her ýylyň 8-nji sentýabr ynda žurna
listleriň we habarçylar yň raýdaşlyk güni
bellenilýär. Dünýäniň çar künjeginden
gatnaşýan žurnalistler ýygnaklar we kon
ferensiýalar geçirýärler. Bu professional

kongreslere dünýäniň dürli ýurtlar yndan
dördünji emlägiň wekilleri özleriniň žurna
listik tejribelerini paýlaşýarlar we öz arala
ryndan iň mynasybyny saýlaýarlar. Žurna
listler üçin Halkara raýdaşlyk güni 1958-nji
ýylda Halkara žurnalistler Guramasynyň
(IOJ) 5-nji Kongresiniň karar y bilen döre
dilýär we ol dünýädäki iň köne we iň uly
halkara žurnalistika birleşigidir. Bu halkara
gününiň senesi tötänleýin saýlanmady. Ol
1943-nji ýylda Berlinde faşistler 1942-nji
ýylyň aprelinde Gestapo tarapyndan tussag
edilen Çehoslowakiýa žurnalistini edebiýat
we teatr tankytçysyny, publisistini, Çehos
lowakiýa Kommunistik partiýasynyň ak
tiwisti Julius Fukigi jezalandyr yldy. Julius
gynamalar otagynda-da söýg üli kärini terk
etmeýär we 1950-nji ýylda aradan çykýar.
Onuň Halkara Parahatçylyk baýragy üçin
«Boýnuna bur un bilen hasabat bermek»
kitabyny yazmagy başarýar. Juliusyň bu
meşhur kitabyny dünýäniň 70 dilinde ter
jemi edýärler. Bütin dünýäde žurnalistika
iň howply hünärleriň biri hasaplanýar, şoň
netijesinde-de, dünýäniň dürli künjeklerin
de diýen ýaly, žurnalistlere her ýyl hüjüm
edilýär. Şol sebäpli hem Halkara žurnalistle
riň raýdaşlyk güni bellenilip başlanýar. Her
ýyl Halkara žurnalistleriň raýdaşlyk gününiň
hormat yna Russiýanyň žurnalistler bileleşigi
Moskwa konserwatoriýasynyň uly zalynda
aradan çykan žurnalistleriň hat yrasyna ýörite
haý yr-sahawat konserti guraýarlar. Bu konsert
maksatnamasy bilet satmakdan alnan girdejini
aradan çykan kärdeşleriniň maşgalalar yna
goldaw bermek üçin berýärler.

Halkara gözellik güni

Bu baýramçylyk 1995-nji ýyldan bäri,
dünýädäki ähli owadan we owadan zatlar yň
baýramynyň bellenilýän günidir. Şonuň üçinem
dünýä döwletleriniň köpüsinde  her ýylyň 9-njy
sentýabrda gözellik bäsleşikleri geçirilýär.
Ilkinji gözellik bäsleşikleri Ýewropa döwletleri
bolan Londonda we Belgiýada geçirildi. Bu bäs
leşiklerde diňe bir daşky gözellige däl-de, eý
sem, içki gözellige hem baha berilýär. Gözellik
bäsleşiklerinden başga-da, bu gün nusga standar
tyna laý yk gelmeýän ýa-da özboluşlylygy bilen
tapaw utlanýan daşky görnüşi bolan adamlar hem

Halkara program mistler güni program mistleriň
gündelik durmuşymyzy ýeňilleşdirmek üçin etýän
oňaýly işleri üçin bellenilýän baýramçylykdyr. Bu
baýramçylyk ýylyň 256-njy gününde  ýagny her ýylyň
12-nji ýa-da 13-nji sentýabr ynda bellenilýär. Bu bolsa
256(2°) belgisi saýlandy, sebäbi sekiz bitli baýt bilen

aňladyp boljak dürli bahalar yň sanydyr. Halkara prog
ram mistler güni ähli program mistleri hormatlamak
üçin 1996-njy  ýylyň 15-nji iýulynda «Komputerra»
neşirýat ynyň başlygy Dmitriý Mendrelý uk tarapyndan
ilkinji pikiri öňe sür üldi we «Program mistleriň güni»
diýlip yglan edildi. Şol günden bäri hem dünýäniň köp
ýurtlar ynda uly dabara bilen bellenilýär. Öňler tar yh
da 7-nji fewralda bellenilýän bolsa, şol günden soň
ähli döwletler tarapyndan her ýylyň 256-njy gününde
bellenilip başlandy.

Ozon gatlagyny
goramagyň halkara güni
Her ýylyn 16-njy sentýabr ynda Halkara ozon gat
lagyny goramagyň güni bellenilýär. 16-njy sentýabr
Tennessi, ABŞ, Larakyn ozon O3 himiki formulasy
bilen kislorodyň aýrat yn görnüşidir. Dem alýan we
ýerdäki ýaşaý yş üçin gat y möhüm bolan kislorodyň
O2 formulasy bar. Ol Ozon atmosferamyzyň gat y az
bölegini aňladýar, ýöne onuň bolmagy adamyň aba
dançylygy üçin deň derejede möhümdir. Türkmenis
tan hem Ozon gatlagyny goramagyň halkara gününi
belleýär. Türkmenistanyň Daşky gurşaw y goramak
we ýer baýlyklar y boý unça Döwlet komitetiniň ýa
nyndaky Ozon merkeziniň hünärmenleri tarapyndan

orta mekdeplerde, ähli ýokar y okuw jaýlar ynda we
senagat kärhanalar ynda geçirilen maglumat kompani
ýasy raýatlar yň Ozon gatlagyny goramak we howanyň
üýtgemeginiň täsirlerini azaltmak üçin dünýäde alnyp
bar ylýan işler barada habardarlygyny ýokarlandyr
maga gönükdirilýär. Şu güne çenli BMG-niň Ozon
gatlagyny goramak baradaky Wena konwensiýasynda
Ozonyň zyňylýan maddalar baradaky Monreal teswir
namasy iň üst ünlikli halkara şertnamalar ynyň birine
öwr üldi we Türkmenistan döwletimiz ýaly dünýä
niň 197 ýurdy tarapyndan tassyklandy we durmuşa
geçirildi. Ýurdumyz öz borçnamalr yny doly ýerine
ýetirip, konwensiýa teswirnama we oňa girizilen ähli
üýtgeşmelere gol çekdi. 1994-nji ýylda Birleşen Mil
letler Guramasynyň Baş Assambleýasy 16-njy sent
ýabr y Ozon gatlagyny goramagyň halkara güni diýip
yglan etdi. 1987-nji ýylda hut şu gün Ozon gatlagyny
ýoklaýan maddalar boý unça Monreal teswirnamasyna
gol çekildi. Ozon gatlagyny gorap saklamak boý unça
2016-njy ýylyň Halkara gününiň mowz ugy «Ozon we
howa: Parahatçylyk bilen täzeden gurmak,  Monreal
teswirnamasy boý unça global ýylylyk  HFS zyňyn
dylar ynyň derejesini peseltmek», ýaly dürli çäreler
giňden durmuşa geçirilýär.

Terj ime eden we taýýarlan:
Dünýägözel ÇARYÝ EWA,
Halk ara žurnal ist ik as y
fakult et iniň
II ýyl talyby,
«Ýaş diplomat yň ses i».

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI
2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:
— Dünýäniň iň öňdebar yjy, iň abraýly döwletler iniň hatar yna goşulan
Türkmenistan öz üst üne alan halk ara borçnamalar yna gyşarnyks yz
eýerýän, halk ara hyzmatdaşlyg y meseleler ine örän jogapk ärli çemeleşýän,
Merk ezi Aziýa sebit inde we ähli yklymlarda parahatç ylyg yň, gülläp ösüşiň,
özara düşünişmeg iň rowaç almag y ugr unda yzyg iderli tagalla edýän,
geljeg i uly ýurt hökmünde öz syýas y-huk uk binýadyny berk idýär.

Häzirk izaman halkara hukug ynyň
esasy pudag y
Şertnamalar döwletler iň tejr ibesinde  
halkara huk ug ynyň döremeginden has ir
ki döw ürde, ýagny döwlete meňzeş eme
le gelmeler iň gatnaşyklar ynda, ylalaşyk
-  parahatçylykly çözmegiň ýeke-täk ser iş
desi hökmünde döredi. Halkara huk ug ynyň
emele gelmegi bilen döwletler iň arasyndak y
şertnamalar - kanuny häsiýete eýe bolýarlar.
Halkara gatnaşyklar ynyň kadalaşdyr ylma
gynyň zer urlylyg ynyň artdyg yça şertnama
lar yň orny hem artýar. Halkara şertnamalar
huk ug y halkara huk ug ynyň bir pudag y  bo
lup, halkara şertnamalar yň baglaşylmag y,
ulanylmag y we ýat yr ylmag y bilen bagla
nyşykly döwletler iň we halkara huk ug ynyň
beýleki subýektler iniň arasyndak y gatna
şyklar y düzg ünleşdirýän huk uk kadalar yň
jemi bolup durýar.
1969-njy ýylyň 23-nji maý ynda «Halkara
şertnamalar huk ug y hak ynda» Wena Kon
wensiýasy kabul edildi. Bu ähmiýetli res
minama halkara şertnamalar y baglanyşma
gyň, ýer ine ýetir ilmeginiň, bes edilmeginiň
tertbini kesgitleýän ilkinji halkara huk uk
namasydyr. Bu konwensiýa 8 bölümden we
85 maddadan ybaratdyr.
Halkara şertnamalar BMG-niň Tertip
namasynyň maksatlar yna we ýörelgeler ine
laý yklykda halkara hyzmatdaşlyg yny ös

dürmek arkaly ählumumy parahatçylyg y we
howpsuzlyg y üpjün etmegiň ser işdesi bol
mak bilen, döwletara gatnaşyklar y üçin esas
bolup durýar.
Halkara şertnamalar hukugynyň esa
sy ýörelgesi -  »pacta sunt servanda», ýag
ny, şertnamalardan gelip çykýan halkara
hukugynyň esasy ýörelgeleriniň biri bolan
halkara borçnamalar yny ak ýürekden ýe
rine ýetirmeklik bolup durýär.    2010-njy
ýylyň 10-njy maý ynda kabul edilen »Türk
menistanyň halkara şertnamalar y hakynda»  
Türkmenistanyň kanunynyň ähmiýeti hem
uludyr. Bu kanun jemi 6 bölümden we 28
bapdan ybarat bolup, Türkmenistanyň hal
kara şertnamalar yny baglaşmagyň, ýerine
ýetirmegiň we güýjüni ýatyrmagyň tertibini
kesgitleýär hem-de Türkmenistanyň Kons
tit usiýasynda yglan edilen we berkidilen
Türkmenistanyň daşar y syýasatynyň mak
satlar ynyň we ýörelgeleriniň amala aşyr yl
magyna ýardam etmäge niýetlenendir.

Şahnoza
EMINOWA,
Halkara hukugy
fakultetiniň
III ýyl talyby.

Önümçilik tejribeligi

USSAT HÜNÄRMEN – KÄMIL HÜNÄR
Mill i bil im ulg amyny ösd ürm ek, giň dün
ýäg ar aý yşly, öňd eb ar yjy tehnolog iý al ard an
oňat baş çyk arý an ýok ar y der ejel i, käm il hü
närm enler i ýet işd irm ek döwlet syý as at ynd a
alnyp bar ylý an esas y wez ip eler iň hat ar ynd a
durý ar. Döwlet im iz iň güll äp ösm eg ind e ýaş
lar a aý r at yn ynam bild ir ý än hor m atly Pre
zid ent im iz iň saý as ynd a   biz talyp ýaşl ar yň
ýurd umyz y düný ä tan atjak käm il hün är m en
ler bolup ýet işm eg im izd e ähl i şertler dör ed il
ýär. Ýurd umyzd a her eket   ähl i ýok ar y okuw

mekd epler i bilen bir hat ard a, Türkm en ist anyň
Daş ar y işler min istrl ig in iň Halk ar a gatn aş yk
lar y inst it ut ynd a hem döwlet im iz iň ösüşler in e
myn as yp goş ant goşjak geljekk i halk ar aç y hü
närm enler ýet işd ir ilý är.
Häz irk i wagtd a inst it ut yň 4-nji we 5-nji
ýyl talypl ar y üçin okuw ýylynyň bir inji ýa
rymynd a geç ir ilý än önümç il ik tejr ib el ig i
dowam edý är. Talypl ar yň naz ar yýetd e alan
bil imler in i amalyýetd e has-da çuňl aşd yr yp
berk it m ek maks ad y bilen geç ir ilý än önümç i
lik tejr ib el ig i 4-nji ýyl talypl ar üçin 6 hepd e,
5-nji ýyl talyplar üçin bols a 12 hepd e araly
gynd a gur alý ar. Halk ar a gatn aş ykl ar y we
diplom at iý a, halk ar a huk ug y, halk ar a yk

dys ad y gatn aş ykl ar y, halk ar a žurn al ist ik as y
hün ärler ind e okap bil im alý an talypl ar deg işl i
ugurl ar boý unç a Türkm en ist anyň Daş ar y iş
ler min istrl ig ind e, ýurd umyz yň wel aý atl ar yn
da, etr apl ar ynd a we paýt agt ymyzd a ýerleş
ýän häk iml iklerd e, bankl ard a,   neşir edilý än
gaz etd ir žurn all ar yň red aksiý al ar ynd a, şeýle
hem teler ad ioý aýlyml ard a önümç il ik tejr ib e
lig in i geçý ärler. Talypl ar yň önümç il ik tejr i
bel ig in i geç işler in e her kafedr a boý unç a de
gişl i ugurd an okadý an halyp a mug allyml ar
tar apynd an yzyg id erl i göz egç il ik
edilý är. Talypl ar yň önümç il ik tejr i
bel ig in i geçm ek maks ad y bilen ug
rad ylý an edar al ar y tar apynd an bols a
olar a ýör it e ýok ar y der ejel i hün är
menler berk id ilý är. Bu bols a talyp
lar yň hün är baş arjaňlyg yny artd yr
mag yn a uly iterg i berý är.
Türkm en diplom at iý as ynyň mil
li mekd ebind e halk ar aç y hün är m en
hökmünd e geljekk i öňd e goý an mak
satl ar yň a ýetm ek üçin ähl i mümk in
çil ikler bar. Dör ed ilý än şeýle ajaý yp
mümk inç il iklerd en peýd al anyp, Bit ar aplyg yň
mek anynd a, horm atly Prez id ent im iz iň saý a
synd a ýurd umyz yň geljekk i ezb er hün ärm en
ler i hökmünd e biz ýaşl ar Wat anymyz a, halk y
myz a, mill i Lid er im iz e ak ýür ekd en hyzm at
etm äge hem iş e taýý ar!

Laçyn
BERDIMYRADOWA,
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň talyby,
«Edebiýat we sungat»
gazetiniň habarçysy,
«Ýaş diplomat yň sesi».
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Türkmenistan — bitaraplygyň mekany

Diplomatiýanyň gelip çykyşy
Häzirki wagtda   dünýäniň   barha özger
megi, sebitleýin we ählumumy derejelerde
ýagdaýlara täsir edýän täze hadysalaryň  ýüze
çykmagy Halkara gatnaşyklarynyň esasy sub
ýektleriniň biri bolup durýar. Şol ýüze çykýan
ýagdaýlar bolsa,  döwletleriň tutuş dünýä bile
leşiginiň bähbitleri üçin  oýlanyşykly, çuňňur
seljerilmegini  talap edýär. Şu talaplary ama
la aşyrmak ugrunda edilýän işler bolsa, dün
ýä döwletleriniň halkara giňişliginde ornunyň
has-da berkemegine getirýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe Türkmenistan döwletimiziň gün-gün
den pajarlap ösmegi, täze strategiki maksatna
malar y amala aşyrmagy, durnukly ösüşi üpjün
etmegi Halkara gatnaşyklar ynda täze ösüşlere
eýe bolýar. Ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik,
hoşniýetlilik, oňyn bitaraplyk syýasatyny alyp
barýar. Ata Watanymyz diňe bir içeri syýasat
da däl, eýsem daşar y syýasatda hem täze ga
zanylanlara eýe bolýar. Ýurtda durnukly ösüşi
üpjün etmek, parahatçylygy we howpsuzlygy
goramak, hakara hyzmatdaşlygy ýola goýmak
diplomatik gullugyň esasy serişdeleri bolup
durýar.
Diplomatiýanyň ilkinji kämilleşmedik
başlangyçlary baryp ilkidurmuş urugçylyk
jemgyýetiniň döremegi, taýpalaryň ýüze çyk
magy, harytlaryň ilkinji alyş – çalyş edilip
başlanmagy we başga ençeme meseleleriň çö
zülmegi bilen ýüze çykyp başlaýar. Ilkibaşda
adamlaryň arasyndaky dawalar güýç bilen
çözülipdir, ýöne olar basym agzalalyklaryň
köp halatlarda uruş arkaly däl-de, eýsem yla
laşygyň üsti bilen çözülmeginiň has peýdaly
bolýandygyna düşünip başlapdyrlar. Gadym
zamanlarda has kuwwatly halklar, ozaly bilen
bolsa, harby serişdeler arkaly öz täsiriniň çäk
lerini giňeltmäge çalşypdyrlar, olarda basyp
alyjylyk, täze ýerleri edinmek, goňşy döwlet
leri ýapja, paç töleýän ýurtlara öwürmeklik
pikiri ornaşypdyr. Şol döwrüň halkara gatna
şyklarynda ýeke-täk güýçliniň hukugy höküm
sürüpdir.
Wagtyň geçmegi bilen döwletlerde diplo
matik gatnaşyklar ýüze çykyp başlaýar.Gün
dogar döwletlerini alanymyzda diplomatik gat
naşyklar patyşanyň adyndan alnyp barlypdyr
we olar tarapyndan ýolbaşçylyk edilipdir. Eý
ýäm şol döwürde biziň şu günki günlerimiz
däki diplomatik resminamalaryň güýji ýaly
şertnamalaryň, ylalaşyklaryň dürli görnüşleri
peýda bolupdyr.
«Diplomat» sözi gadymy grek dilindäki
«diploma» sözünden gelip çykypdyr we «res
mi, resminama» diýmegi aňladypdyr. Gady
my Gresiýada ilçiler tagtajyklar görnüşindäki
we biri biriniň üstüne goýlan görkezmeleri,
hatlary alypdyrlar. Olary «diploma» diýip at
landyrypdyrlar. Şeýlelikde hem, «diplomatiýa
«adalgasy gelip çykypdyr.
Bu adalganyň has takyk gelip çykyşy bara
da Türkmenistanyň Adatdan daşary we doly
ygtyýarly ilçisi, taryh ylymlarynyň doktory
Amangeldi Rahmanowyň «Diplomatik gul
lugyň esaslary kitabynda şeýle beýan edilýär:
«Has takygy, bu adalga daşary aragatnaşyk
lar çäginde, döwlet işini aňladýan düşünje
hökmünde monarhlaryň köşkleriniň ýanynda
XVI—XVII  asyrlarda hemişelik diplomatik

wekilhanalaryň dördilmegi bilen ulanylyşa
giripdir. Ilkinji gezek ol 1645-nji ýylda Ang
liýada ulanylypdyr. Şol asyryň aýagynda bel
li nemes filosofy we matematigi G.B Leýbnis
«Diplomatik hukugyň ýygyndysy» atly kitaby
çap edipdir. Onda ol «diplomatik «sözüni ula
nypdyr we bu söz şol döwürden bäri «halkara
gatnaşyklaryna degişliligi» aňladypdyr.
 Yöne «diplomatiýa» adalgasy özüniň şu
günlerdäki ýaly manysynda XVIII asyrda ula
nyşa giripdir. Bu adalga ilkinji gezek  fransuz
diplomaty, 1716-njy ýylda «Hökümdarlar bilen
gepleşikler alyp barmagyň usullary «atly kita
byny çap eden Fransua Kaler bolupdyr .
Mundan başga-da, grek diplomatiýasy ba
rada aýdanymyzda iňlis diplomaty we ýazy
jysy, diplomatiýanyň nazaryýetiniň klassygy
Garold Nikolson greklerde baryp b.e. öňki V
asyrda halkara gatnaşyklaryň ösen diwanynyň
bolandygyny belleýär. Şol bir wagtyň özünde
hem iňlis diplomaty grekleriň ýaramaz dip
lomatlar bolandygy barada ýazypdyr. Sebäbi
Gadymy Gresiýanyň diplomatiýasynyň juda
açyklygy, onuň köpçülige niýetlenen häsiýeti
iňlis diplomatyna ýaramandyr. Gadymy Gre
siýanyň diplomatiýasynyň hemişe ýalançylyk
bilen baglanyşdyrylmagy hem onda ýigrenç
döredipdir. G.Nikolson diplomatiýada ýalan
çylygyň we mekirligiň däpleriniň greklerden
rimlilere geçendigini hem belläpdir. Rimiň
diplomatiýasynyň esasy täri bolsa,  «bölüşdir
we höküm sür», ýa-da «agzyny alardyp, hö
küm sür» ýörelgesi bolupdyr. Onda aldaw esa
sy zat hasaplanypdyr.
Soňky ençeme onýyllyklaryň dowamynda  
üsti açylan köp sanly arheologik tapyndylar
şeýle hem Türkmenistanyň Müsür, Mesopo
tamiýa, Hindistan, Hytaý ýaly gadymy siwili
zasiýalaryň iň uly merkezlerinden biri bolan
dygyna, Altyndepe, Marguş, Parfiýa, Gürgenç
ýaly türkmenleriň ata-babalary tarapyndan
döredilen döwlet birleşmeleriniň biziň eýýa
mymyzdan öňki III müňýyllykdan başlap, esli
derejede   Gündogaryň   syýasy, ykdysady we
medeni  durmuşynyň  häsiýetini, Gündogaryň
we Günbataryň, Demirgazygyň we Günorta
nyň özara gatnaşyklarynyň  derejesini kesgit
ländiklerine şaýatlyk edýärler.
Häzirki döwür barada aýdanymyzda bol
sa, halkara gatnaşyklary ýokary derejede ösdi,
kämilleşdi. Ýurdumyzda daşary syýasat baba
tynda birnäçe ummasyz işler amala aşyryldy.
Elbetde, şeýle ösüşleriň arkasynda Gahry
man Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy ýatyr.
Biz talyp ýaşlar hem halkaraçy hünärmenler
hökmünde Mähriban Arkadagymyzyň şeýle
atalyk aladalaryna jogap edip, okap, öwrenip,
nazaryýetde alan bilimlerimizi amalyýetde
amala aşyrjakdygymyza ynandyrýarys. Ýur
dumyzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan, biz
ýaşlara okamaga, öwrenmäge giň mümkinçi
likleri döredip berýän Gahryman we Mähriban
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutýan
tutumly işleri mundan beýläk-de rowaçlykla
ra beslensin! Goý, hemişe asmanymyz asuda,
ýurdumyz parahat bolsun!

Nurana MUHYÝEWA,
Halkara gatnaşyklary
fakultetiniň II ýyl talyby.
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T

Dünýä diplomatiýasynyň mekdebi

ürkmen edebiýat ynda görnükli yz galdyran
Gylyç Kulyýew diňe bir ýaz yjy bolmak bi
len çäklenmän, eýsem, türkmen we dünýä diploma
tiýasynda, tar yh ylmynda, syýasatda sanardan köp
hyzmatlar bitirdi. Ol 1913-nji ýylda Mar y şäheriniň
golaý yndak y Ke
seýap obasynda
dünýä inýär.
Ene-atadan ir
aýr ylan ýaşajyk
Gylyç ilk i hossarlar ynyň elinde, soňra bolsa Mar y
şäherindäk i mekdep-internat ynda terbiýe alýar.
Bilmini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň
halk magar yf komissarlyg y tarapyndan Bakuwa
ugradylýar. Şol ýerde Karl Marks adyndak y so
sial-ykdysady institut yň hukuk fakultetinde ýokar y
bilim alýar. Marksizm-leninizm nazar yýetini düýpli
özleşdiren ýaz yjy, dürli ýyllarda TSSR-iň Içeri işler
ministrliginde, Eýrandak y Gürgen sowet konsul
hanasynda, SSSR-iň Owganystandak y ilçihana
synda dürli wezipelerde zähmet çekýär; TSSR-iň
Medeniýet ministri, SSSR-iň Tunisdäk i adatdan da
şar y doly ygt yýarly ilçisi wezipelerinde sebitde we
dünýäde möhüm işleriň birnäçesini amala aşyrýar.
Gylyç Kulyýewiň döredijilik ýoly onuň biograf iýa
sy bilen berk baglanyşyklydyr, çünk i ýaz yjy döre
den gahr ymanlar ynyň durmuşynda janly şaýady

boldy, diplomatik gatnaşyklar y ýola goýmak üçin
wakalar yň geçýän ýerleriniň ýollar yny sökdi.
Ýaz yjynyň «Harasatly Kabul», «Emiriň ilçisi»,
«Güljemal han», «Gara
Kerwen», «Magt ymg u

DIPLOMAT ÝAZYJ Y –
GYLYÇ KULYÝEW
ly», «Ýanbermez Alžirli»,
«Afrikalynyň kasamy» ýaly
eserleri ýaş diplomatlara dünýäni tanatmak, tar y
hy-syýasy wakalar y dogr uçyl açyp görkezmekde
uly ähmiýete eýedir. Onuň romandyr powestleri
ni okan okyjy Jawaharlal Ner u, Lenin, Nar yman
Nar ymanow, Georgi Çiçerin, Robert Forster,
Wilfrid Malesson, Faýzulla Hojaýew we ýene-de
birnäçe tar yhy şahslar bilen tanyşmaga mümk in
çilik tapýar. Gylyç Kulyýewiň eserleri diňe bir
türkmen edebiýat ynda däl, eýsem, dünýäde öz
mynasyp ornuny tapdy. Öz döw ürdeşýaz yjylar yn
dan tapaw utlylykda dürli ýurtlar yň tar yhyny içgin
öwrenmegi, bu barada saldamly eserleri döretme
gi ony daşar y ýurtlarda-da iň bir söýlüp okalýan
ýaz yjylar yň hatar ynda goýýar. Onuň döredijilig i,
durmuş y geljekk i diplomatlara öwrenmäge hem
görelde almaga taýs yz mekdepdir.

NIKOL A MAK IAW ELL I.
«HÖK ÜM DAR»

G

örnükli Florensiýaly filosof Nikola Makiawelliniň «Hökümdar»
atly eseri asyrlar boýy syýasat nazar yýetini öwrenijileriň ýan
kitapçasy bolup geldi. Alymlar bu traktat y döwrebap syýasat
nazar yýetiniň we tar yh bilminiň düýbini tutujy eser hasaplaýarlar.
Makiawelli bu kitabyny, Florensiýa şäher döwletiniň täze başyna geçen,
Lorenzo de Mediçä öwüt-nesihat häsiýetinde ýazypdyr. Eser turuwbaşdan
batyrgaý, täzeçe pikirleri bilen öňe çyk yp, «Gaýtadan döreýiş» döwrüniň ru
hyny şöhlelendirýär. Ol söweş sungat ynyň inçeliklerine eýe bolmak, tar yhda
yz goýan serkerdelerden nusga almak, häkimiýeti goramak we berkitmek
ýaly meseleleri seljerip, hökümdarlaryň hem öwüt-ündewlere gulak asar
derejede parasatly bolmalydyg yny ündeýär. Emma Makiawelliniň Seseronyň we Senekanyň höküm
dar yň jomart, adyl, pesgöwünli bolmalydyg y hak yndak y pikirlerine garşy çyk yş etmegi döwründe
gyzg yn garşylanmandyr. Syýasatda ahlak we etikany çetde goýmag y, onuň tank ytlanmag yna ge
tiripdir. Eser hökümdar yň erkine çäk goýmaýanlyg y üçin ýazgar ylypdyr. Onuň adyndan «makia
welliçi» adalgasy döredilip, mekirlik etmek, syýasatda maksada ýetmek üçin özüňi çäklendirmezlik
manylar ynda ulanylypdyr. Meşhur iňlis filosof y Bertrand Rassel «Pelsepe tar yhy» eseriniň ikinji
jildinde Mak iawelli hak ynda: «... «Hökümdar» traktat y bilen bir wagtda ýaz ylan «Nutuklar»
eseri has liberal we respublikaçy. «Nutuklar y» okamadyk kişi Mak iawelliniň pelsepesine diňe
birtaraply düşünmekden ileri gidip bilmez...» diýip belleýär.

ARISTOTEL.
«POLITIK A»
A

damzat tar yh ynd a ynsan aňyýet iniň
ösüşin e umm as yz goşant goşan gad y
my grek akyld ar y Arist otel  biolog iýa, fiz ik a,
geologiýa ýaly häz irk i
wagtd a öwrenilýän ylym
lar yň enç emesiniň atas y
hasaplan ylýar. Ol tak yk
ylymlar bilen deň dereje
de jemg yýetç ilik ylymla
ryn a hem sans yz goşant
goş up, edebiýat, huk uk,
syýasat nazar yýet iniň ke
mala gelmeg ind e möh üm
orn a eýe bolupd yr. Onuň
«Polit ik a» (gad ymy grek
dilind e «Syýasat») atly eser i häz irk izam an
syýasat nazar yýetç iler i tarap ynd an gozgaýan
meseleler i boý unç a, şu günk i günd e hem ähmi
ýet ini ýit irmeýänd ig ini nygt aýarlar.
Arist otel bu trakt at ynd a  özüniň halyp as y

Plat on yň «Döwlet» kit ab ynd ak y garaý yşlar y
ny seljer ip, onuň «ideal döwlet» pelsep esin e
köp bab atd a garş y çykýar, şol sand a gad ymy
Gresiýad ak y şäh er döwletler iniň doland yr yş
ulgamlar yn y analizleýär. Ýaz ylan döwr ünd e bu
eser giň okyj ylar köpç ülig iniň kän bir üns üni
çekmed igem bolsa, “Gaýt ad an döreý iş” zam a
nas ynd a Ýewrop ad a meşh urlyg y art ypd yr.
Akyldar öz gozgaýan meseleler ine tur uwbaş
dan ylmy nazar yýet bilen çemeleşip, halypa
synyň idealizmine garş y obýekt iw garaý yşlar y
bilen öňe çykýar. Onuň demograf iýany ykdysady
şertler bilen baglylykda seljermeg i, akyldar yň
häzirk i günde hem üns merk ezinde bolmag yna
get irýär.
Beýik filosof yň bu kitab y syýasat nazar yýe
tinde ilk inji eserler iň bir i bolmak bilen birlikde,
çuň mazm unly hem-de düýpli pik irlere baý trak
tatd yr. Ony öwrenmek, seljermek, orta atýan
pik irler inden net ije çyk armak zamanamyz yň
syýasat yna aň ýet irmek isleýän her bir adama
hökmanyd yr.

Taýýarlan
Rahym Şameýew,
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň I ýyl talyby.
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