
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI

KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

1. Soňky otuz ýyl we geljekdäki üstünlikler

Garaşsyzlyk gazanylandan bäri türkmen halky köp synagy başdan

geçirdi. Biziň halkymyz emeli usulda döredilen syýasy ýagdaý esasynda,

ayry milletleriň wekilleriniň ýurt içinden, ýerleşip öwrenşen, hatda

dogup ýetişen  erlerindenem mejbury kowulmagy sebäpli, we izýany

olordon soň, öz ýerli, türkmen ilatyň intellektual gatlagy bolon,  bilimli

milli kadrlar  kadaly dowam edip gelen ylmy hem medeni gurşawyň

daşynda bolman, yzňe galyp barýanlary  sebäpl, we S. Nyýazowyň

döredýän diktatorlyk zylymynyň täsirini özünde birinjilaryň içinde

duýdular  we netijede köpçülikleýin syýasy basyşlary  başdan geçirip

ugran wagtynlaryndan ýurdymyzy terk etmäne  mejbur boldylar.

Türkmenistandaky elita ýurtdan çykandan soň, milli kadrlary öňe

sürmek bahanasy bilen diktator S. Nyýazow tiz wagtda geljekdäki

hökmirovanlygynyň binýadyny tutmak üçin, milletiň milli maşgala

däp-dessuryna esaslanyan maşgala institudyň dargamagyna sebäp

bolýan neşekeşligi, bilgeşleýin güýçlendirdi, we neşekeşlik giň ýaýran soň

neşä erkini aldyranlar köpeldi. Kopcilikleyn aljyraňlyga buloson ilatyň öz

konstitusion hukuklaryny talap etmäge elleri ýetmän başlady.

S. Nyýazowyň hökümetini miras alan G. Berdimuhamedow diktatorlygy

gorap saklamak we gülläp ösdürmek ugruny dowam etdirdi, eýýäm

synagdan geçip kök uran repressiýa usullaryny ulanyp, munuň üstüne

ýokarda-da belleýşimiz ýaly, işsizlik derejesini artdyrdy, halkyň malyny we

gazanjyny, işewürlik pudagyny öz eline geçirip başlady. Netijede, ilatyň

ýarysyndan gowragy özüni hem maşgalasyny eklemek aladasy bilen gazanç

gözleginde, ýurduny terk etmäge mejbur boldy.

Köpçülikleýin bikanun tussag edilmeler, dissidentleri hemmetaraplaýyn

yzarlamak, doly kanunsyzlyk we eden-etdilik, jeza beriş ulgamynda

adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi, rehimsiz urup-ýençmeler, açlyk we
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kesel bilen gynamalara sezewar edilýän türme düzgüni diktator G.

Berdimuhamedowyň döwründe raýatlaryň gündelik durmuş kadasyna

öwrüldi.

Türkmenistanyň raýatlaryna garşy aç-açan we giň çäkdäki genosidiň elhenç

görnüşi soňky ýaýran koronawirus bolup, ondan ýarym million adamyň

ölümidir, ýurtda koronawirusdan ölenleriň sanyny zalym G.

Berdimuhamedow häzire çenli ykrar etmän geldi. Munuň tersine, dünýäniň

ähli ýurtlaryny gurşap alan aýylganç pandemiýa betbagtlygy ýurduň içinde

erkin hereket etmek we ýurtdan çykmak we girmek mümkinçiligini

çäklendirmek üçin ulandy. Ony häkimiýetiň başyna pragunlaryň nesilden

nesile hökmürowanlyk mirasdarlygyň duzgünine eýerip, häkimiýeti öz

ogluna geçirmekde, syýasy gözboýagçylyk üçin, şeýle hem Türkmenistanda

geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňüsyrasynda, bir topar konstitusiýa

garşy özbaşdak karar bermekde peýdalandy.

Türkmenistanyň diktatorlyk syýasaty ýurduň her bir raýatyna degdi.

Adamlar ähli hukuklardan mahrum edilip, olaryň diňe borçlary galdy.

Adamlar soňky gezek telefonda haçan erkin gürleşendiklerini, öz pikirlerini

açyk aýdandygyny ýatdan çykardylar. Ene-atalar öz bank kartlaryndan,

daşary ýurtdaky çagalaryna pul geçirip bilmeýärler.

Internet yzygiderli petiklenýär ýa-da onuň tizligi bilgeşleýin iki gigabaýtan

250 kilobaýta çenli azaldylýar.

Abadançylygyň yglan edilendigine garamazdan, Türkmenistanda halkyň

hal-ýagdaýy günsaýyn erbetleşip barýar.

Biziň ýurdumyz ýapyk. Daşary ýurtlaryň raýаtlary gelip bilmeýärler, şoňa

görä olar pullaryny kanunlaryň we düzgünleriň işlemeýän we geljegini

öňünden aýdyp bolmajak ýurda goýmak islemeýärler.

Ykdysadyýet iş ýüzünde weýran boldy. Gaz, nebit, minerallar ýaly tebigy

baýlyklardan gelýän ähli girdeji bir tiräniň jübüsine gidýär. Bu

diktatorlygyň dolandyryjy gatlagy tarapyndan, ýurduň konstitusiýa garşy

talaňçylygy, ol düýbünden kabul ederliksizdir.
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Ýurduň halkynyň abadançylyga hukugy bar

Bize köp meseläni çözmek zerur. Olar milletiň garyplygy, kadaly medisina

hyzmatynyň bolmazlygy, hereket azatlygynyň ýoklugy, giňden ýaýran

korrupsiýa, we munuň netijesinde wezipeli adamlaryň raýatlaryň

problemalary bilen däl-de, şahsy abadançylygy bilen baglanyşykly

hereketsizligi. Bu agyr meseleler şu gün ýa-da düýn ýüze çykmady, ýöne

häzirki wagtda ýurduň ösüşinde emeli usulda döredilen esasy päsgelçilik

bolup durýar.

Jemgyýetçilik goldawyna esaslanyp yglan edýärin: biz ýurdumyzy

gowulandyrmak üçin, aýgytly we jogapkärli çärelere taýýar.

Bizde ykdysadyýet iň çynlakaý mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup durýar,

jemgyýetçilik durmuşynda bolsa korrupsiýa, şeýle hem ýurduň ösüşiniň

netijesiz ykdysady modeli, başdan  millionlarça dollarlyk büdjet we maýa

goýum gaznalaryny bilkaslaýin ogurlap paylaşmak  planlar esasynda

hereketlere düzülen.

Biziň hususy telekeçilige we işewürlik ulgamynyň işine doly erkinlik

bermek niýetimiz bar, kanun goraýjy edaralaryň, medisina edaralarynyň

we ýangyn söndüriş bölümleriniň hususy telekeçilik we telekeçilik

işlerine gatyşmak mümkinçiligini çäklendireris.

Hususy telekeçiligiň we işewürligiň hasaba alynmagyny habar duýdyryş

häsiýetine geçireris, kanun goraýjy edaralaryň we beýleki gözegçilik

guramalarynyň, olaryň işlerine aralaşmagyna mümkin boldugyça

çäklendirme girizeris.

Ähli barlag-gözegçilik bölümleri, hasaba alyş palatasy, ýerlerdäki we

ýurduň merkezindäki statistika bölümleri korrupsiýanyň basyşyndan,

şahsy sektorlara we işewürlige täsir etmeginden we haýbat

atmalaryndan, iň ýokary derejede çäklendiriler.
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Hökümetiň ähli pudaklarynyň bölümleri, edara ýolbaşçylary, şol sanda

kanun goraýjy edaralarda we döwlet bölümlerinde işleýänler, maşgala

agzalarynyň hemmesiniň girdejilerini goşmak bilen, girdejileriniň

deklarasiýalaryny doldurmaly bolarlar.

Ykdysadyýetde düýpli özgerişlik geçirmezden, telekeçilik işjeňligini we

maýa goýumlarynyň köpelmegini üpjün etmezden, biziň raýatlarymyzyň

abadançylygyny ýokarlandyrmak we ýurdumyzyň howpsuzlygyny üpjün

eder ýaly esas döretmek mümkin däl. Şonuň üçinem biziň strategiki

maksadymyz, iş orunlaryny köpeltmegiň zerurdygyny, ykdysadyýetimize

erkin maýa goýumlarynyň mümkinçiligini, zähmet öndürijiligini

ýokarlandyrmagy we milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda girdejiligi

ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýarys.

Türkmenistan özgermeli, ol raýtlarymyzyň abadançylykda ýaşaýan,

işleýän, repressiýalardan gorkmajak çagalary we agtyklaryny terbiýeläp

ýetişdirjek ýurduna öwrüler. Türkmenistan her bir adamyň öz ukybyny

durmuşa geçirjek hem-de öz arzuwyny amala aşyryp biljek ýurdy bolar.

2. Biziň gymmatlyklarymyz

Türkmen halkynyň agzybirligi

Döwrüň islendik kynçylyklaryna diňe ahlak taýdan sagdyn jemgyýet

dogry jogap berip biler.

Öňki ýolbaşçylar tarapyndan ýok edilen we aýak astyna alnan maşgala

institutyny dikeltmek zerur. Raýatlar Watanyň ykbaly üçin, öz

jogapkärçiligine düşünmeli we ony paýlaşmaly. Bu jemgyýetimizi

baýlaşdyrar, täze üstünliklere ýetmek üçin birleşdirer.

Biziň güýjümiz – Türkmenistanyň halkynyň ruhy agzybirliginde. Ruhy

we milli gymmatlyklarymyzy janlandyrmak we berkitmek zerurdyr,

munuň üçin mümkin boldugyça medeniýetiň ösmegine itergi bereris. Biz
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däp bolan ähli dini ynançlar bilen hyzmatdaşlyk ederis. Raýatlaryň öz

islän dinine uýmaga hukugy bolar.

Biz Internet ulgamyna mümkin boldugyça erkin girmek üçin göreşeris.

Häzirki döwrebap tehnologiýalar raýatlarymyza bolup geçýän wakalar

bilen tanyşmaga, aragatnaşyk saklamaga, öwrenmäge we işlemäge

kömek etmelidir. Şeýle hem biz zalymlygy, milletparazlygy, separatizmi,

pornografiýany, neşekeşligi, çilim çekmegi we serhoşlugy wagyz etmek

üçin maglumat giňişliginden peýdalanmak synanyşyklaryna garşy

göreşeris. Çagalarymyzyň ahlak we akyl sagdynlygyny pese gaçyrýan

köpçülikleýin medeniýetdäki negatiw faktorlara garşy göreşeris.

Medeniýet we sungat – ol biziň taryhymyz we geljege barýan ýolumyz, ol

etnik aýratynlygymyzy, medeniýetimizi hem-de döredijilik dürlüligimizi

gorap saklamaga mümkinçilikdir. Biziň taryhymyz halkymyzyň kalbyna

düşünmäge ýol açýan milli hazynadyr. Ýurdumyzyň mentaliteti ruhy we

dürli baýlyklara we maddy däl mirasa esaslanýar. Bu biziň şahyr,

ýazydjylyk, şahandazlyk, poeziýamyz, aýdym-sazlarymyz,

mukamlarymyz, haly dokamak we el işleri senedimizdir. Milli hazynamyz

dünýä atçylygynyň esasy hamir maýasy, asly düýb köki bolon ahal-teke

atydyr. Biz türkmenleriň medeni işgärlerine goldaw bermegi we milli

gymmatlyklarymyzy hem-de mirasymyzy goramagy dowam etdireris.

Esasy gymmatlyk – hukuklar we adam ösüşi

Ösüş hem ynsan hukuklary adamyň başarnyklaryny we isleglerini

durmuşa geçirmek üçin şertler döredýär, döwlet hut şol institutlaryny

guramak, düýpli maksada gönükdirilen ykdysadyýeti esaslandyrmak

üçin işlemeli.

Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ilkinji nobatda adamlaryň

ýaşaýyş derejesiniň hilini kesgitleýän saglygy saklaýyşy, sosial

üpjünçiligi, ylmy, bilimi, medeniýeti, sungaty, jeza çäresiniň we beýleki
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jeza beriji ministrlikleriň we edaralaryň durkuny täzelendirjek çalt ösüş

bolar.

Döwlet Türkmenistanyň her bir raýatiniň hukuklarynyň ygtybarly

goralmagy üçin şertler döretmäge borçludyr.

Adam hukuklary döwletiň esasy gymmatlygydyr.

Her bir adam hukuga eýe bolmaga haklydyr!

Bu diňe kagyz ýüzünde däl, şonuň üçinem biz 21-nji asyryň

hakykatlaryna laýyk gelýän ynsan hukuklaryny ýurduň halkyna gaýtaryp

bermäge borçludyrys!

Ýurduň her bir raýaty öz işi we telekeçilik hyzmatlary arkaly maşgalasy

üçin mynasyp durmuş derejesini üpjün etmeli. Her bir adam öz ukybyny

hem mümkinçiligini mümkin boldugyça durmuşa geçirmelidir.

Türkmenistanyň raýatlary adalat esasynda erkin saýlaw hukugyna eýe

bolmalydyr. Sosial taýdan goragy bolmadyk ähli raýatlara mynasyp

pensiýa we ýeňillikleri goşmak bilen ygtybarly sosial kepillikler

berilmelidir.

Türkmenistanyň geljegi jebislikde

Türkmenistan uly ýer ölçeg giňişligne - territoriýa eýelik edýär. Şeýle-de

bolsa, soňky ýyllarda ilatyň köp bölegi gazanç etmek üçin, ýurtdan çykyp,

daşary ýurtlara gitmäge mejbur boldy. Biziň hasaplamalarymyza görä,

ýurduň içindäki adam 2 milliondan köp däl.

Biziň wezipämiz raýatlarymyza Watanyna dolanmaga mümkinçilik

bermek. Biz olary iş hem maddy goldaw bilen üpjün ederis.

Ýurdumyzda hökümeti syýasy özgertmek meselesi örän ýiti bolmagynda

galýar. Häkimiýetdäki ýokardan aşaklygyna dagyň uçrum gaýasy ýaly
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gaýdýan diktaturaň syýasy döwlet sistemasynyň hökmirovan munberi,

ýok etmek gerek. Ol syýasy sistemaň orta bili bolup, bäş welaýat merkezi

diýip atlandyrylýan, diktatorlyk ýurt dolonşygyň orta  beýiklikde,

prezidentlik münmerinden welaýat münmerindäki otyran zalymlara

garşy, hökmürowanlyk sistemaň nökerleri bolup, ýerli etraplara höküm

sürüp ýeren, bäşburçlyk sypatynda duran sütünleri bolup zalymlygy

mizemez  berkliginde saklaýarlar. Ol welaýat häkimleri merkez

hökmünde  ýok edip, oňa derek ygtyýarlyklary ýerli häkimiýetlere

geçirmek arkaly diktatoryň ýokardan aşaklygyna gurulon ýurt içiindäki

president bilen ýerli halkyň arasynda zalymlyk sistemaň orta

hökümdarlyk sütünlerini  ýumuryp, aradan aýyrmaly. Şeýdip ýerli

etraplar bilen prezidentlik häkimiýetiň arasynda böwet bolup duron

syýasы aragatnaşyk galiby üýtgedilmeli, hem her bir etrapdan ýa-da

obadan merkeze çenli geçirilmeli çäreleriň döwlet guramalary we

pudaklaýyn ministrlikler bilen gatnaşyklarynyň deň hukuk derejede ( bir

ekwiwalent) eliň aýasy ýaly tekizlikde göni çekilen çyzyk shemasyna

laýyklykda, hereket etmegini döretmeli.

Şeýle sýasy özgereşikler etmek bilen birlikde biz ýenede bir örän wajyp we

il halkyň içinde uzok ýyllar bäri çözülmedik meseleleriň biri bolan,

tire-taýpa we sebitdäki gapma-garşylyklar ýaly başlangyç alamatlaryň

azalmagyna we soňundan ýok edilmegine goşant goşarys.

Raýatlaryň ýaşaýan ýerlerini erkin saýlama mümkinçiligi bolmaly. Resmi

propiska – ýazgy meselesindäki ähli çäklendirmeleri – Aşgabat

şäherinde resmi hasaba alyndy we ş.m. ýaly faktlary ýatyrmaly.

Biziň raýatlarymyzyň beýleki bir ýurduň raýatlygyny almak meselesine

ýaňadan serediler. Adamlaryň başga bir ýurduň raýaty bolmak ýa-da

ondan ýüz öwürmek kararyna gelmäge hukugy bar.

Şäherleriň we etraplaryň özbaşdak ösüş üçin, güýçli höwesleri bolmaly.

Her bir şäherde we etrapda işewür hereketleri ýola goýmaga erkinlik

döretmek hökmandyr. Salgydyň köp bölegini ýerli býudjetde galdyrmak
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arkaly öz ykdysady ösüşi üçin, esas döredip bilerler, adamlaryň

durmuşyny gowulandyrmaga täze mümkinçilik alarlar.

Etraplaryň ösüşine kompleksleýin çemeleşmek gerek, ony ýaşaýjylar

hem maýadarlar üçin amatly boljak derejede, ýerli ýerine ýetiriji

häkimiýetleriň wekilleri bilen bilelikde planlaşdyryp amala aşyrmaly.

Döwlet býudjetiniň goldawy bilen ýörite ösüş institutlary (gaznasy)

dörediler. Onuň kömegi bilen şäherlerde we etraplarda ýaşaýan her bir

raýatymyza 20000 ABŞ dollary tölener.

3. Her türkmenistanly üçin mynasyp durmuş

Gowy aýlyk we pensiýa

Biziň ýurdumyzda işleýän her bir adam garyp bolmaly däldir. Ýokary

hünärli hünärmenler, döwlet sektorlarynda işleýänler mynasyp aýlyk

haklaryny alarlar.

Ýurdumyzda pensiýalaryň mukdary gaty pes derejede bolmagynda

galýar. Pensiýa reformasyny amala aşyrmak möhüm hem-de pensiýanyň

derejesini indeksasiýa etmek gerek. Ýurduň abadanlygy üçin zähmet

çeken adamlaryň mynasyp garrylyga hukugy bar. Pensiýa ulgamynyň

uzak möhletli durnuklylygyny we öz-özüni üpjün etmegini, pensiýalaryň

ösmegini we beýleki sosial ýeňillikleri üpjün ederis.

Haýsydyr bir sebäp bilen işini ýitiren raýatlar hökman zähmet

biržasynda hasaba alynmalydyr. Işe ýerleşmäge kömek etmek biržanyň

borjudyr, şeýle hem işsiz galana sosial ýeňillikler berilmelidir. Işsizlik

boýunça tölenjek kömek puly iň pes aýlykdan az bolup bilmez.

Döwlet syýasatynyň üns merkezinde – sagdyn maşgala
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Biz çagaly maşgalalar üçin ýörite döwlet goldawyny dörederis. Çagalara

beriljek kömek pullary, aýratyn-da köp çagaly maşgalalara kömekler

hökman ösmelidir. Çaga dünýä inende, ilkinji bir gezeklik tölegler

dörediler.

Täze töleg dörederis – enelik maýasy. Maýanyň mukdary her ýyl

indekslener. Bu maýa ipoteka tölegine, ýaşaýyş jaýyny gowulaşdyrmaga

ýa-da bilim üçin ulanylyp bilner. Çaga ekleýjisini ýitirmek ýaly

garaşylmadyk kynçylyklar ýüze çykan halatynda, enelik maýasy

maşgalanyň eklenji üçin ulanylyp bilner.

Ýaş maşgalalara ýaşaýyş jaý meselesini çözmäge kömek etmek zerurdyr.

Şeýle hem, çaga dogurmak rugsadynda we soňra çaga 3 ýaşaýança oňa

seretmek üçin, aýallara aýratyn sosial goldaw döretmek zerurdyr.

Çaga dograndan soň işe gaýdyp gelen aýal goşmaça hünär taýýarlygy

üçin mümkinçilik alar we ony işe alýan iş beriji döwlet tarapyndan

goldaw alar.

Saglygy saklaýyş ulgamynda düzgünler

Koronawirus

Saglygy saklaýyş ulgamy ýykyldy. Ýeterlik bejerginiň ýoklugy sebäpli köp

adam öldi we ölýär. Täze klinikalar bejergä mätäçleriň ählisini üpjün

edip bilmeýär. Ýurduň raýatlarynyň mynasyp bejergi almagyna

mümkinçiligi bolar ýaly, klinikalarda orun sanyny köpeltmeli.

Koronawirusyň ykrar edilmezligi ýarym million ilatymyzyň ölümine

sebäp boldy. Bu türkmen halkyna edilen gizlin genosiddir. Ýurtda näçe

adamda wirusyň bardygyny ykrar etmek zerur. Daşary ýurtlardan kömek

soramak gerek. Biz wirusy bejermek üçin zerur dermanlary, şahsy gorag

enjamlaryny, kislorod ballonlaryny we ýassyklary we beýleki zerur
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zatlary almaga kömek sorarys. Elhenç kesele garşy göreşmekde, biziň

doktorlarymyza kömek bermegi üçin, hünärmenler çagyrylar.

Biz doktorlaryň we lukmançylyk işgärleriniň aýlyklaryny ep-esli

ýokarlandyrarys, şonuň bilen birlikde medisina işgärlerinden we

lukmançylyk edaralaryndan, tassyklanan ülňülere laýyklykda, ýokary

hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň jogapkärçiligi hem artar.

Doktorlaryň kwalifikasiýa derejesi ep-esli peseldi. Saglygy goraýyş

ulgamyny düýpgöter özgertmek gerek. Biz ýurtdan giden türkmen

raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt hünärmenlerini saglygy goraýyş

ulgamyny dikeltmäge we ýurduň klinikalarynda işlemäge çagyrarys.

Şeýle hem medisina ýokary okuw jaýlarynda ýaşlara bilim berjek

hünärmenler hem çagyrylar.

Saglyk ätiýaçlandyryş ulgamyny özgertmek zerur. Saglyk ätiýaçlandyryşy

döwlet lukmançylyk edaralarynda mugt bejergini doly öz içine

almalydyr. Ätiýaçlandyryş käbir dermanlaryň bahasyny bölekleýin

ýapmalydyr.

Häzirki wagtda her klinikada lukmanlaryň işini kadalaşdyrýan we bejeriş

işine goşulýan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gözegçileri bar. Biz

medisina bilen baglanyşygy bolmadyk gözegçileri aýyrarys. Doktorlara

hiç kim hassany nädip bejermelidigini keseden buýrup bilmez.

Ekologiýa we daşky gurşaw

Adam saglygyna we ýaşaýşyň hiline daşky gurşawyň uly täsiri bar. Biziň

ýurdumyzda daşky gurşaw meselelerine hiç kim üns bermeýär. Häzirki

wagtda ýagdaýy düýpgöter üýtgetmek gerek.

Biz ýakyn wagtyň içinde zibil galyndylaryny saýlamak hem arassalamak,

suwuň we howanyň hili, ýadro galyndylaryny saklamak baradaky
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şertnamalara seretmek ýa-da täzeden teklip etmek ýaly, ileri tutulýan

ugurlary kesgitläris.

Ýadro galyndylarynyň Türkmenistanyň çäginde saklanmagy biziň

raýatlarymyzyň arasynda, düwnük keseliniň köpelmegine sebäp boldy.

Bu ýagdaýy düýpgöter üýtgetmeli. Biziň ýurt toprogymyzda saklanýan

şol galyndylar nädogry jaýlanýar. Ýadro galyndylarynyň dogry

saklanmagyna kesgitleme berer ýaly, gyssagly suratda hünärmenleri

çagyryp, mümkin boldugyça geljekde ýadro galyndylaryny saklamak

baradaky şertnamalary ýatyrarys.

Raýatlarymyza arassa howadan dem almaga mümkinçilik bermeýän ähli

zibilhanalary özgertmeli. Zibil galyndylaryny gaýtadan işlemek üçin,

ýörite zibili gaýtadan işläp ulonyp bilýan zawodlar döredilmeli.

Biziň bilim pudagymyz

Bilim ulgamy hem kämil derejede däl. Biz çagalarymyzyň ýurduň içinde

mynasyp bilim almagy üçin, ähli şertleri dörederis. Islegine görä, ýaş

oglan-gyzlar ýurduň daşynda bilim alyp bilerler. Bilim almak hemmeler

üçin elýeterli bolar. Biz bilimiň derejesini halkara talaplaryna laýyk

getireris. Mugallymlaryň aýlyk haklaryny ýokarlandyrarys, mekdepleri

döwrebaplaşdyrarys we häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrarys.

Daşary ýurtly hünärmenleri ýokary okuw jaýlarynda bilim bermäge

çagyrarys, şeýle hem daşary ýurt okuw jaýlaryna ýurdumyzda öz

şahamçalaryny açmaga mümkinçilik bereris. Gulluk wezipesinden

hyýanatçylykly peýdalanylmagyna garşy we ýurduň iň gowy okuw

jaýlarynda Türkmenistanyň dürli künjeklerinden zehinli ýaşlaryň

okamagyna mümkinçiligini doly üpjün etmek maksady bilen okuw we

bilim merkezlerine kabul ediş şertlerini düýpgöter özgerderis.

Hünär öwrediş okuwy aýratyn üns berilmegine mynasyp. Ýurda ökde

hünärli işgärler we hünärmenler gerek. Hakyky kär derejesini
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tassyklamazdan, diplom ýeterlik "kagyz" bolup bilmez. Türkmenistanda

alnan hünär bilimini dünýäniň islendik ýurdunda bäsdeşlik derejesine

ýetirmeli bolarys. Hünärli işgärler ýurduň üstünlikli ösmegi üçin esas

bolup durýar.

Ýaşlaryň ägirt uly döredijilik potensialy bar, biz olaryň höwesini

artdyrmak üçin, mümkin bolan goldawy bereris. Kärhanalaryň we

potensial hünär bilim edaralarynyň maksatnamalaryň işine gatnaşmaga,

senagat kärhanalary we beýleki guramalar bilen ýakyn hyzmatdaşlyga

mümkinçilik döretjek hünär bilimini bereris. Şeýle hem geljekde işe

ýerleşmek üçin kepillikler üpjün ediler. Hünärment mekdepleriniň

okuwçylarynyň öz hünäri boýunça tejribe geçmegi we önümçilikde

işleýänleriň öz hünärini ýaşlara öwretmegine hökmany suratda şert

dörederis.

Maýyplar – jemgyýetiň doly hukukly agzalary

Biz ýaşaýyş ýerlerinde maýyplar üçin amatly we elýeterli şertleri

dörederis. Jemgyýetçilik infrastrukturasynyň desgalaryna päsgelçiliksiz

girip-çykmagy üpjün eder ýaly, döwlet maksatnamasy durmuşa geçiriler.

Döwlet hyzmatlaryny uzak aralykdan almaga, jemgyýetçilik

hyzmatlarynda Internetden peýdalanmaga mümkinçilik dörederis.

Şeýle hem, maýyp çagalar üçin, reabilitasiýa merkezleriniň ulgamyny

giňelderis, olaryň orta we ýöriteleşdirilen okuw jaýlarynda ýokary hilli

bilim almagyna mümkinçilik dörederis.

4. Ykdysady reformalar

Diňe ösen ykdysadyýet Türkmenistanyň ilatynyň abadançylygynyň

ýokarlanmagyna kepil bolup biler. Ösüşiň häzirki ykdysady modeli

özüniň ukypsyzdygyny subut etdi.
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Bize giň möçberdäki maýa goýumlary gerek. Biz hökman köp iş

orunlaryny döretmeli hem raýatlarymyzy iş ýerleri bilen üpjün etmeli,

olara ýeterlik aýlyk haklaryny tölemeli. Türkmenistanda beýleki ýurtlara

garanyňda has girdejili bolmagy üçin şert dörederis. Içerki we daşary

ýurt maýa goýumlarynyň ösmegine şert dörederis.

Biz energiýanyň, senagatymyzyň we oba hojalygymyzyň ösüşini täze

derejelere çykararys.

Raýatlarymyza öz ideýalaryny işewürlik pudagyna hem önümçilige

ornaşdyrmagy üçin, ähli şertleri dörederis. Öz işini döretmek kararyna

gelen islendik raýat muny başarar. Biz telekeçilik işlerinde bürokratik

proseduralary aňry çäkde azaltmaga kömek ederis. Telekeçilik

azatlyklary hemmeler üçin kepillendiriler. Iň esasy zat, hususy emläk

eýeçiligini islendik howpdan goramaga şert dörederis.

Önüm öndürijilerimize täze bazarlary gözlemekde, iň ýokary kömegi

bereris.

Ykdysadyýetde innowasiýa

Ykdysady ösüşimiziň depginini dikeltmek we çaltlaşdyrmak, onuň

bäsleşige ukyply bolmagy üçin, bize innowasiýa tehnologiýalaryny, ýagny

ylmy hem bazar ukyplylygyny özünde birleşdirýän köpugurly pudagy

ornaşdyrmak gerek. Döwlet işewür toparlara häzirki zaman

tehnologiýalaryna elýeterlilikde, hemmetaraplaýyn ýardam eder.

Ýöne bize innowasiýalary ösdürmek üçin, degişli hünärli kadrlar gerek.

Öz hünärmenlerimize ýokary derejeli taýýarlyk bermeli. Munuň üçin

dünýäniň iň gowy hünärmenlerini çagyrarys.

Ylmy maliýeleşdirmegi artdyrarys, ösüşe we täze innowasiýa

taslamalaryna bolan gyzyklanma höwes dörär ýaly, kiçi we orta

telekeçilere kömegi artdyrarys.
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Biziň täze Etraplarymyz

Türkmenistanyň ilatynyň aglaba bölegi oba ýerlerinde ýaşaýar. Ekin

meýdanlarynda işleýänleriň iş haklary mynasyp derejede tölener.

Çagalar pagta ýygmazlar. Şeýle hem býudjet işgärleri pagta meýdanyna

sürülmez. Ekin ýerleri şahsy eýeçilige berler. Kärendeçiler ylalaşylan

töleg esasynda, işlejekleri zähmete çekerler.

Biz etraplarda ýa-da oba ýerlerinde ýaşajaklara, kadaly şertleri dörederis.

Ýaşlar ata-babalarynyň ömrüni bagyş eden işlerini ýerine ýetirip, özlerini

tanamaga mümkinçilik alarlar. Ýollary gurarys, ähli obalara gaz, suw,

elektrik çekeris. Ähli obalarda mekdeplere, hassahanalara we

jemgyýetçilik ulaglaryna mümkinçilik bolar.

Oba hojalygyna ýerli önümleriň bolçulygyny döretmek ulgamynyň

ösdürilmegi arkaly goldaw berler. Satuwdan gelýän girdejini ony

öndürijiler alarlar. Oba-senagat işini goldamak üçin, oba hojalygynyň

töwekgelçilik ulgamyny ornaşdyrmak zerurdyr.

Her bir hojalykçy nähili döwlet goldawyny alyp biljekdigine düşünjek

derejedäki ulgamy döredip bileris. Oba hojalyk önümlerini öndürmek

üçin, kiçi we orta toparlaryň döremegine ýardam edip, olaryň işlerini

ýeňilleşdirer ýaly, aýratyn kömekleri ýola goýarys. Ýeri satyn almaga

ýa-da kärendesine almaga hemmetaraplaýyn goldaw berler. Ýer

eýelerine önümçilik tehnikasyny edinmäge kömek ediler. Maşgala

fermalary üçin adaty taslamalaryň nusgalaryny teklip edýän informasiýa

merkezleriniň döredilmegini goldarys, şol sanda hojalyk adamlary üçin

jaý toplumlary hem-de rugsatnama talap etmeýän gurluşyk işlerine

goldaw bereris. Biz býurokratik proseduralary mümkin boldugyça

azaldarys.

Döwlet işgärlerini, mekdep okuwçylaryny, studentleri we ýaşuly

adamlary çärelere çekmek ýatyrylar. Raýatlar “köpçülik çärelerine” wagt

ýitirmän, öz işleri bilen meşgul bolmalydyr.
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Transport hemmeler üçin

Jemgyýetçilik transportynyň mümkin boldugyça kadaly işlemegini üpjün

etmek zerurdyr. Biz obalaryň we şäherleriň arasynda, etraplar bilen

şäherleriň arasynda aragatnaşygy ýola goýarys. Goňşy ýurtlaryň,

şäherleriň we etraplaryň arasynda demir ýol gatnawynyň işleýşini

kadalaşdyrarys.

Ilat üçin howa gatnawyny elýeterli etmek zerur.

Etrap we oba ýollarynyň gurluşygyny döwrebaplaşdyrmak gerek, her bir

ilatly punkty aragatnaşyk ulagy bilen üpjün etmeli. Ýol gurluşygynyň

köpelmegi bilen birlikde, gurluşyk çykdajylaryna aýratyn üns berler.

Gurluşyk çaklamalarynyň doly gözden geçirilmegi zerurdyr, sebäbi

häzirki wagtda islendik gurluşyk taslamasynyň bahasy korrupsiýa – para

peşgeş hasaby  öňünden öz içine alýar we taslamanyň soňky bahasy

maksimal beýgelýär. Işi öz üstüne alan potratçylar diňe bir gurmak bilen

çäklenmän, geljek ýyllarda ýollaryň, binalaryň we desgalaryň hiline we

ýagdaýyna jogapkär bolmalydyrlar.

Biz adamlary howpsuzlyk talaplaryna we biziň howa aýratynlyklarymyza

laýyk gelýän döwrebap, amatly jemgyýetçilik ulaglary bilen üpjün ederis.

Etrek derýasy

Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky gelnen ylalaşyga täzeden

garamagy gazanmaga çalşarys we Etrek derýasynyň suwuny ýurduň

ilatyna gaýtaryp bermäge synanyşarys.

5. Hökümet halkyň gözegçiligi astynda bolmaly

Häkimiýet halk üçin
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Biz häkimiýetiň halk üçin işlemegini üpjün ederis, bu tersine bolmaz.

Ilatyň halka etjek hyzmatyny saýlaw görnüşinde gurnarys.

Aýry-aýry eýeçilik wekilleriniň ýa-da edara görnüşli taraplaryň, şeýle

hem şahsylaryň arasyndaky jedelleriň kazyýetden öňki çözülmegine

aýratyn üns berler. Şeýle maksat bilen baglanyşykly ýokardaky ýaly

jedelli işlere ýönekeýleşdirilen görnüşde garamaga mümkinçilik berýän

"parahatçylyk kazyýeti" dörediler.

Jeza çäreleri ulgamy

Hökümetiň alyp barýan işleriniň ähli ugurlarynda, aýratyn-da, güýç

ulanyjy edaralaryň, onuň bölümleriniň, kanun goraýjy edaralaryň

işlerine we jeza çäresini beriji ulgamynda häkimiýetleriň işine gözegçilik

etmek üçin, ýörite mehanizmler gurlar.

Kanun goraýjy edaralaryň işleri raýatlara, telekeçilige we tussaglaryň

hukuklaryna garşy durmak däl-de, eýsem goramak we goldamak, olara

goldaw bermekden ybarat bolar.

Biz tussagda oturanlaryň 90%-i üçin amnistiýa geçireris, agyr jenaýat

bilen tussag edilenleriň möhletine gaýtadan serederis we olaryň saklanyş

ýerlerine serederis.

Inçekeselden we beýleki çylşyrymly kesellerden ejir çekýänleriň ählisini

Änew, Gäwers we beýleki şäherlerde ýerleşýän inçekeseli bejeriş

merkezlerine geçirmeli bolar. Daşary ýurtlardan bolan tussaglaryň

hemmesi öz jeza möhletini geçirmek üçin, gelen ýurtlaryna geçiriler we

beýleki ýurtlarda azatlykdan mahrum edilen raýatlarymyz berlen jeza

möhletini öz watanynda geçirmeli bolarlar.

Içeri işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň,

prokuraturanyň we kazyýet edaralarynyň bikanun işlerini barlamak üçin,

bir komissiýa gurarys. Aýratyn-da, bu 2002-nji ýylda gaýgy-alada
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döreden “Sanjar” işinde günäli tapylan we Owadandepe konslagerinde,

Abdyşükür türmesinde we beýleki ýapyk režimli türmelerde saklanan

bendileriň işlerine degişli bolar. Türkmenistanyň jeza çäresini beriş

pudagynda, kazyýet ulgamynda, Içeri işler ministrliginde we

prokuraturada işgärleriň doly barlagyny geçirmek zerurdyr.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar tussag edilenleriň hossarlary bilen

bilelikde, jeza çäresini beriji edaralara girmäge we tussag edilenleriň

saklanyş şertlerini we tussaglaryň hukuklarynyň bozulmalaryny

barlamaga haklydyr.

Biz ýurduň mejlisine Jenaýat-prosessual kodeksine, Jenaýat kodeksine,

şeýle hem ýurduň ähli kanun goraýjy edaralarynyň iş kesilenlere garşy

jeza çäresi bilen baglanyşykly ygtyýarlyklaryna we jogapkärçiligine

gaýtadan baha bermegi tabşyrarys.

Biz jeza çärelerini beriş edaralaryndaky medisina hyzmatyny Içeri işler

ministrligine garaşlylykdan doly aýryp, Türkmenistanyň Saglygy

saklaýyş ministrligine tabşyrarys.

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri jemgyýetiň aýrylmaz

bölegidir

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri garaşsyz bolmalydyr, olara

maglumatlary erkin ýaýratmagyna mümkinçilik döretmeli.

Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýurdumyzda işlemäge

çagyrarys. Žurnalistler biziň ýurdumyzda bolup geçýän wakalar barada

erkin gürleşip bilerler.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerini şahsy adamlar we

edara-kärhanalar döredip bilerler.
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Žurnalistika fakulteti ýaňadan dikeldiler. Biziň talyplarymyzy

taýýarlamak üçin, daşary ýurt hünärmenleri hem çagyrylar. Talyplar

tejribe üçin “alyş-çalyş arkaly” daşary ýurt neşirýatlaryna iberiler.

6. Çylşyrymly dünýäde gülläp ösýän Türkmenistan

Biziň integrasiýa taslamalarymyz raýatlar hem işewür toparlar üçin täze

gözýetimleri açar.

Işewürligi we syýahatçylygy ösdürmek üçin, mümkin boldugyça ähli

goňşular bilen serhetleri açarys. Daşary ýurt maýa goýumlaryny

hoşniýetli kabul ederis, iň ýakyn goňşularymyz we uzakdaky daşary

ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen hyzmatdaşlyk taslamalaryny dörederis.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýakyn aragatnaşyk gurarys. Öz

ýurdumyz babatynda abraýy we oňyn garaýşy dikeltmek zerurdyr. Biz

bilim pudagynda türkmen dilinden başga-da, rus, iňlis we beýleki daşary

ýurt dilleriniň okadylmagyny hem öwrenilmegini goldaýarys. Turistleriň

gelmegine, daşary ýurt raýatlaryndan telekeçilik döretmek isleýänlere

ýurdumyza gelmäge mümkin boldugyça amatly şert dörederis.

Daşary ýurtda ýaşaýan watandaşlara aýratyn üns berler. Biz

Türkmenistany terk etmäge mejbur bolan öňki raýatlary ýurdumyzy

dikeltmek üçin işlemäge çagyrarys.

Olar üçin hem ykdysadyýetimiziň, saglygy saklaýyşyň we bilimiň weýran

bolan pudaklaryny dikeltmäge kömek edip biler ýaly, iň amatly şertleri

dörederis.

Biz halkara hyzmatdaşlygy ösdüreris.

Ýaragly güýçlerimizi döwrebaplaşdyrarys. Biziň esgerlerimiz goşunda

gulluk etmekden we ýurduň howpsuzlygyny goramakdan gorkmazlar.

Türkmen harby goşynyň üpjünçiligini doly gözden geçirmek möhüm

hem ony ukyply derejesine ýetirmeli. Ýöne geçiş döwründe esgerlere
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hüjüm bolan ýagdaýynda, hüjümi yzyna gaýtarmaga mümkinçilik

döretmek üçin, bilim bermek zerur. Goşuna iberendigi üçin, esgerleriň

ata-eneleri çagalaryndan alada galmagy bes ederler. Esgerleriň

hukuklary, saglyk ýagdaýy we ýaragly güýçleriň hatarynda galmak

ýagdaýy halkara ülňülerine doly laýyk gelmelidir we harbylaryň şertine

diňe Goranmak ministrligi däl, eýsem adam hukuklary guramalary

tarapyndan hem gözegçilik ediler, ene-atalar komitetleri we hatda onlaýn

düzgüni bolar.

Harby taýýarlygyň hiline täzeden garamak zerur. Bitarap statusyna

garamazdan, Türkmenistanda garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda, ýurdy

goramaga ukyply goşun bolmaly.

Adam hukuklary guramalarynyň ähimiýti

Ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly meseleler

bilen gyzyklanýan ynsan hukuklary guramalary dörediler.

Türkmenistanyň daşynda işleýän we Türkmenistanda adam

hukuklarynyň bozulmagy meselesi bilen iş salyşýan ähli adam

hukuklaryny goraýjy guramalary ýurdumyzda erkin işlemäge çagyrarys

we olara işlerinde iň ýokary goldaw bereris.

Raýatlarymyzyň hukuklaryny we azatlyklaryny goraýan ol guramalara

döwletden we garaşsyz adam hukuklaryny goraýjylardan bu guramalara

aýratyn serişde bölünip berler.

Adam hukuklaryny goraýjylara ähli döwlet gurluşlary bilen özara

gatnaşykda bolmagy üçin, mümkin bolan kömek berler.

Adam hukuklaryny goraýjylar jeza çäresi ulgamynda barýan işlere

aýratyn üns bererler.
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Ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme

tussaghanalarynyň işini barlamaga mümkinçilik alarlar.
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