
howply wirusa garşy göreşe 
dünýä ýurtlaryny çagyrýar. 
Türkmenistanda ÝUNISEF 
türkmenistanly hyzmatdaşlary 
bilen bilelikde AIDS keseli we 
oňa garşy göreş babatynda 
i latyň  bi l im-düşünjesini 
artdyrmak boýunça birnäçe 
çäreler geçirdi. Ýurtda alnyp 
barylýan milli kampaniýa, 
şeýle hem Türkmenistan 
h ö k ü m e t i  t a r a p y n d a n 
bütindünýä AIDS gününiň 
bellenilip geçirilmegi şeýle 
ähmiýetli maksatnamalara 
ýurt derejesinde uly wepalylyk 
bildirilýänligini aňladýar. 
ÝUNISEF Türkmenistanyň 
Saglygy goraýyş we derman 
s e n a g a t y  m i n i s t r l i g i 
tarapyndan gurnalan AIDS 
boýunça milli maslahatyň 
geçirilmegine goldaw berdi we 
oňa gatnaşdy. Mundan başga-
da ÝUNISEF AIW/AIDSiň 
öňüni almak meseleleri 
boýunça ýaşlar üçin güýz 
lageriniň guramaçylyk işlerine 
kömek bermäge işeňňir 
gatnaşdy.   

Şu ýylyň Garaşsyzlyk aýynda 
Birleşen Milletler Guramasy 
örän möhüm senäni, ýagny 
B i r l e ş e n  M i l l e t l e r 
Guramasynyň 60 ýyllyk ýyl 
dönümini belläp geçdi. 
Öňümizdäki ýylda bolsa 
ÝUNISEF hem özüniň 60 
ýyllyk ýyl dönümini belläp 
geçer.   

Habarnamamyzyň şy iň täze 
sanyny okamak bilen lezzet 
alarsyňyz diýip biz  umyt 
edýäris.   

ÝUNISEF-iň wekili  

Mahbub Şarif  

B i r l e ş e n  M i l l e t l e r 
G u r a m a s y n yň  Ç a g a l a r 
Gaznasynyň (ÝUNISEF-iň) 
T ü r k m e n i s t a n d a k y 
W e k i l ç i l i g i n i ň 
Habarnamasynyň  üçünji 
neşrini Siziň dykgatyňyza 
ýetirýänligime men örän şat. 
Habarnamanyň şu neşrinde 
biziň Türkmenistan hökümeti 
bilen bilelikde soňky üç aýyň 
d o w a m y n d a  ç a g a l a r yň 
abadançylygy ugrunda eden 
tagallalarymyz dogrusynda 
gysgaça maglumat berilýär.   

2005-nji ýyl ýurtda 2005-2009 
ýyllar aralygynda durmuşa 
geçirilmeli maksatnamanyň 
çäginde edilmeli işleriň 
meýilnamasynyň ilkinji ýyly 
boldy. Şu ýylyň dowamynda 
saglygy goraýyş gullugynyň 
işgärleri üçin, durmuş taýdan 
hemaýatyň dürli görnüşlerini 
üpjün edýän işgärler üçin, 
Mejlisiniň agzalary üçin, bilim 
ulgamynyň işgärleri, şeýle hem 
ýaşlar üçin köpsanly tälim 
beriji okuwlar geçirildi. Şol 
okuwlaryň maksady çagalara 
we aýallara täsirini ýetirýän 
m e s e l e l e r iň  ç ö z g ü d i n i 
tapmakda olara gerek bolan 
ukubyny kämilleşdirmek we 
artdyrmak bolup durdy. Bu 
ugurda ÝUNISEFiň alyp 
barýan wagyz-nesihat işleriniň 
has netijeli bolmagyny nazarda 
tutup, biz köpsanly neşirleri 
çap etdik. Hususan-da biz 
Türkmenistan hökümetine 
halkara derejesinde maslahatlar 
geçirmäge, şeýle derejede 
daşary ýurtlarda geçirilýän 
tälim beriji okuwlardyr-
maslahatlara gatnaşmaga 
kömek bermäge begendik. 
Şeýle hem şu ýylyň Sanjar 
aýynda kiçi ýaşly çagalary 

mekdebe has ir taýarlamak 
meseleleri boýunça Orta Aziýa 
döwletleri we Gazagystanyň 
wekilleriniň gatnaşmagynda 
t ehn ik i -mas l aha t  be r i j i 
ýygnagyň Türkmenistanda 
g e ç i r i l m e g i n e  ý a r d a m 
edendigimize biz deň derejede 
buýsanýarys.    

Şu ýylyň Ruhnama aýynda 
çagalar üçin geçirlen ilkinji 
f o r u m  Ý U N I S E F i ň 
Türkmenistan hökümeti bilen 
hyzmatdaşlygynyň ýene-de bir 
aýdyň senesi boldy. Şol 
forumyň Türkmenistanyň 
Me j l i s in iň  agza la rynyň , 
Demokratiýa we ynsan 
hukuk la r y  in s t i t u t ynyň 
wekilleriniň we hut çagalaryň 
özleriniň gatnaşmagynda 
geçirilendigi üçin, ol örän 
netijeli boldy. Özlerine degişli 
m e s e l e l e r i  a r a  a l y p 
maslahatlaşmaga çagalaryň hut 
özleriniň kanun çykaryjylar 
tarapyndan goşulan bu forum 
şular ýaly çäreleriň ilkinjisi 
boldy.   

Ý o d l a n a n  d u z u ň  w e 
rençlendirlen unuň hilini 
barlamak ulgamlar boýunça 
Garaşsyzlyk aýynda geçirlen 
tälim beriji okuw duzy 
ähliumumy ýodlandyrmak we 
uny rençlendirmek işleriniň 
d o w a m l y l y g y n y  ü p j ü n 
etmeklige gönükdirlen netijeli 
çäreleriň ýene-de biri bolup 
durýar.   

2005-nji ýylda ÝUNISEF 
“Çagalaryň abadançylygynyň 
hatyrasyna birleşeliň, AIDSe 
garşy göreşiň hatyrasyna 
birleşeliiň” atly bütin dünýä 
möçberindäki kampaniýasyny 
başlady. Bu kampaniýa jana 

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliniň giriş sözi 

Täsin faktlar 

“Çagalaryň abadançylygynyň hatyrasyna 
birleşeliň, AIDSe garşy göreşiň 
hatyrasyna birleşeliiň” atly bütindünýä 
möçberinde geçirilýän kampaniýanyň 
maksady AIDS gününe bagyşlanylyp 
düzlen gün tertibine çagalaryň 
goşulmandygy dogrusyndaky hakykata 
dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek 
bolup durýar.   

AIDSe gatnaşygy bolan keselden her bir 
minutda bir çaga ölýär, ýene-de bir çaga 
AIW infeksiýasy ornaşýar, mundan 
başga-da 15-24 ýaşlar aralygyndaky 
çagalaryň dördüsine AIW infeksiýasy 
ýokuşýar.   

Bu ugurda alnyp barylýan kampaniýa ýer 
ýüzüniň her bir künjegine ýüzlenip, 
çagalaryň, ýetginçekleriň we ýaşlaryň 
aladasyny etmek, olary goramak 
meseles ini  AIW/AIDS gününe 
bagyşlanylyp düzülen gün tertibiniň 
merkezinde goýmak ugrunda tagalla 
etmeklige çagyrýar.   

Bu kampaniýa AIW/AIDSiň ýer ýüzüniň 
möçberinde çagalara we ýaşlara ýetirýän 
zyýanly täsirine bütin dünýäniň ünsüni 
çekmek maksady bilen haçan-da bolsa 
döredilen kampaniýalaryň iň ulusydyr.   

AIW/AIDSiň öňüni almak boýunça 
Türkmenistanyň 2005-2010 ýyllar üçin 
milli meýilnamasy bar. 
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Çagalar öwrenmäge taýar bolup dogulýarlar. 
Emma bu olaryň hökmany suratda mekdebe 
taýardygyny aňlatmaýar. Bu düşünje 
çagalaryň has ir wagytdan mekdebe gitmäge 
taýarlygy barasyndaky meselelere degişli 
Merkezi Aziýa sebitiniň we Gazagystanyň 
wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanda 
geçiriljek tehniki maslahatda şeýle ölçegleriň 
döredilmegini ara alyp maslahatlaşmaga 
itergi bolup hyzmat edýär. Bu maslahat 
2005-nji ýylyň Sanjar aýynda Aşgabatda 
geçirildi. Merkezi Aziýa sebitiniň we 
Gazagystanyň bilim boýunça şol forumynyň 
maksady Bilim hemmeler üçin we 
Müňýyllygyň ösüş maksatlary atly 
maksatnamalaryň çäginde gazanylan 
üstünlikleri üns merkezinde goýmak we 
bilim ulgamynyň dürli mowzuklary boýunça 
ýurdara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we 
mundan beýläk hem tizleşdirmek boldy. Şu 
ýylyň içinde sebitiň bilim ministrlikleriniň we 

saglygy goraýyş ministrlikleriniň wekilleri 
ÝUNISEF bilen bilelikde kiçi ýaşly 
çagalaryň ösüş nukdaý nazaryndan 
m e k d e b e  g i t m ä g e  t a ý a r l y g y n y 
artdyrmaklyga gönükdirlen maslahatlara 
gatnaşdylar we çagalary has kiçi ýaşdan 
okatmagyň ölçeglerini işläp düzmegi 
öwrendiler. Çagalary has kiçi ýaşdan 
okatmak meseleleri boýunça bilermen, 
ABŞyň hökümetiniň bilim syýasaty 
boýunça maslahatçysy Şeron Linn 
Keýgeniň aýtmagyna görä çagalaryň 
öwrenmeginiň netijeli bolmagy üçin 
olara ýörite şertler döredilmeli. Ilki bilen 

çagalar hereketlendiriji ukyplaryny, durmuş, 
dil we akyl ýetirme ukyplarynyň 
kämilleşmegini gazanmaly. Emma bu 
ýeterlik däl. Çaganyň okamak ukyby onuň 
saglygyna we iýmitlenmegine, 
maşgalanyň  goldawyna, 
m a ş g a l a n yň  y k d y s a d y 
ýagdaýyna, şeýle hem mekdep 
syýasatyna, hut şeýle-de 
jemgyýete we hökümetiň 
goldawyna bagly bolup 
durýar. Çaganyň irki ösüşine 
degişli meseleler boýunça 
sebitde öň hatarda bolmaga 
T ü r k m e n i s t a n y ň  
gyzyklandyrma bildirmegi 
eýýäm bu ugurda ilkinji 
ädimini edenligini aňladýar. 
Ç a g a l a r y ň  m e k d e b e 
taýynlygyna degişli ölçegler  
boýunça ylalaşyga gelinmegi 

we şol ölçegleriň her ýurt tarapyndan 
özüne mahsus aýratynlyklaryna 
laýyklykda utgaşdyrlyp ulanylmagyna 
höweslendirilmegi şol  maslahatdan 
garaşylýan netijeleriň biri boldy.  

 "Ölçegler nämälim düşünjelere 
kesgitlilikdir çürt-kesiklik berýär, edýän 
işimiziň hem has gowy bolmagyna 
gündeki maksatlarymyza ýetmäge ýardam 
edýär we üstünlik gazanmaga esas 
döredýär. Ölçegler adalatly netijelere alyp 
barýar. Eger-de biz çagalaryň 
hukuklaryna ynanýan bolsak, onda biz 
çaganyň irki ösüşine degişli hemme 
ölçeglere hem ynanmalydyrys. Ölçeglere 
şeýle bilelikde çemeleşme häsiýeti 
mahsusdyr", diýip doktor Keýgen 
nygtaýar.  

Sahypa 2 

ÇAGALARYŇ GATNAŞMAGY: 

Çagalaryň ilkinji forumy çagalaryň sesleriniň eşidilmegine mümkinçilik döredýär 

ÇAGANYŇ IRKI ÖSÜŞI: 

Türkmenistan çaganyň irki döwürde okadylmagyna degişli ölçegler boýunça   maslahat geçirýär  

forum Garaşsyz Türkmenistanyň 
taryhynda möhüm bir sene boldy. 
ÝUNISEFiň we Türkmenistanyň 
Demokratiýa we ynsan hukuklary 
institutynyň (DYHI) bilelikdäki 
tagallalary netijesinde geçirlen şol 
maslahatyň üns merkezinde 
halkara we milli kanunçylygyň 
nädip çaganyň hukuklarynyň 
goragynda durmaga 
synanyşýandygy babatyndaky 
mesele durdy. Mejlisiniň agzalary, 
DYHIyň, Adalat ministrliginiň, 
Bilim ministrliginiň, Ýaşlar 
Guramasynyň wekilleri we 
Aşgabadyň töwereklerinden gelen 

çagalaryň bir topary şol maslahata 
ýygnanyşdylar. Çagalar toparynda 14 ýaşdan 
15 ýaşa çenli çagalaryň 25 goşuldy. 

ÝUNISEFiň Türkmenistandaky wekili 
Mahbub Şarifiň nygtamagyna görä: 
"Geçirlen maslahat çagalaryň sesleriniň 
eşidilmegine, olaryň garaýyşlarynyň 
bolsa hasaba alynmagyna mümkinçilik 
berer". Maslahata gatnaşyjylar çagalaryň 
hukuklaryna degişli kanunlar we 
ylalaşyklar bilen tanyşdylar. Mundan 
başga-da şol forumda geçirlen sorag-
jogaplar bölüminde dürli teklipler edildi 
we oý-pikirler beýan edildi. Bu bolsa 
kanun çykaryjylar tarapyndan täze 
kanunlar döredilende ulanylar. 
Maslahata gatnaşanlardan bir ýaş zenan 
Güljemal Ataşewa şeýle diýdi: "Men 
çagalaryň hukuklary babatyndaky 
Konwensiýa barasynda ömrümde ilkinji 
gezek eşitdim we özümiň kanun taýdan 
goralgydygymy hem indi men bilýärin".  

Çagalaryň hukuklary babatyndaky 
kanunçylyk boýunça 2005-nji ýylyň 
Ruhnama aýynda Aşgabatda geçirilen 
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Gurply bolmadyk maşgalalara öz aladalaryny 
we çagalarynyň aladalaryny etmäge kömek 
bermek. Bu durmuş taýdan üpjünçilik 
pudagyndaky işlere degişli tälim beriş okuwyň 
geçirilmegine maksat hökmünde hyzmat etdi. 
Seminar 2005-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynda 
ÝUNISEF bilen Türkmenistanyň aýallar 
bileleş iginiň umumy tagallalarynyň 
netijesinde geçirildi. Türkmenistanyň durmuş 
üpjünçiligi pudagynda işleýänlere kömege 
mätäç maşgalalary goldamakda gerek bolan iş 
tärlertini öwretmegi üns merkezinde goýan 
şol tälim beriji okuw ÝUNISEFiň bu babatda 
eýerýän syýasatyna, ýagny maşgalanyň çaga 
üçin iň gowy ýer bolup durýandygy 
barasyndaky syýasatyna esaslanandyr. 
Çagalaryň ynjyk taraplarynyň käbirleri olary 
durmuş taýdan jemgyýetden daşlaşdyrylma, 
ýöriteleşdirlen edaralara tabşyrylma, kanunyň 
öňünde jogapkärçilige çekilme we terk 
edilmedurmuş taýdan jemgyýetden 
daşlaşdyrylma howpynyň älim beriji 
seminarnetijesinde ge howpy bilen ýüzbe-ýüz 

edip biler. Çagalaryň goragyny we maşgalalaryň 
goldawyny üpjün etmek pudagynda işleýänler we 
hökümetiň jogapkärçilikli wezipelerinde 
oturanlar üçin öň geçirlen seminarlaryň ikisinden 
soň ýörite sessiýalar geçirildi. Şol tälim beriji 
okuwlar ÇHK-nyň we çagalaryň maşgalada 
önüp,  terbiýeläp ýetişdirilmegine bolan 
hukuklary arasyndaky baglanyşygy berkitmeklige 
gönükdirlendir. Maşgalalaryň we olaryň 
jemgyýetleriniň raýat jemgyýetçiliginiň ilkinji 
öýjükleriniň şekillendirlişi bolup durýanlygy 
zerarly, geçirlen sessiýalaryň has giňişleýin 
maksady Türkmenistanda durmuş taýdan bar 
bolan  abadançylygy we durmuş taýdan gorag 
ulgamlaryny berkitmek bolup durýar. Geçirlen 
tälim beriş okuw durmuş taydan goraga 
ÝUNISEFiň ynsan hukuklaryna esaslsnan 
çemeleşmesinden ugur alýar. Bu bolsa çaganyň berk, 
sagdyn we aladasy edilýän maşgalada önüp-ösüp, 
terbiýelenip ýetişdirilmäge bolan hukugynda mese-
mälimdir. Durmuş taýdan gorag meselesine 
hususanda Ýaponiýa hökümeti uly goldaw bildirýär. 
Ýaponiýa ilçihanasynyň işleri ynanylan ilçiniň 

wezipesini ýerine ýetirýän jenap Ýasumasa Iijima 
ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Mahbub 
Şarif bilen bilelikde seminara bardylar. Seminara 
gatnaşyjy Oguljennet Garliyewa: "Mätäç 
maşgalalaryň we çagalaryň aladasynyň 
edilýänliginiň möhüm zat bolup durýar", diýip 
nygtady. 

milli ygtyýarnamasy bar. Bu bolsa çagalaryň we 
aýallaryň akyl we beden taýdan has gowy 
ösmeginiň kepili bolar. "Bilelikdäki 
tagallalarymyzyň netijesinde biz ýodlandyrlan 
duzuň hiline gözegçilik edýän ulgamy ýola 
goýduk, şonuň bilen bir hatarda-da unuň 

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky 
wekilçiligi, ÝUSAID we 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we 
derman senagaty ministrligi duzuň we 
rençlendirlen unyň hiline gözegçiligi 
kämilleşdirmek maksady bilen tälim 
beriji okuw geçirdiler. Türkmenistanyň 
bu ugurda sebitde ilkinjileriň hatarynda 
bolup, ýurduň her bir hojalygy üçin 
ýodlanan duzy elýeterli edip goýmagy 
şeýle seminaryň geçirilmegine sebäp 
boldy. Duzuň öndürlişine we 
ýaýradylşyna gözegçilik etmek we baha 
bermek ulgamynyň Türkmenistanda 
häzire çenli eýýäm ýola goýlup, alnyp 
barylýanlygy üçin, geçirlen şol seminaryň 
maksady şol ulgamy berkitmek we şol 
bir wagtyň özünde rençlendirlen unuň 
onümçiligine gözegçilik ulgamyny ýola 
goýmak boldy.  Türkmenistanyň uny 
demir bilen rençlendirmek babatynda 

rençlendirilmegine we hiline gözegçilik 
etmek ulgamy işe girizmek boýunça iş alnyp 
baryldy. Geçirlen seminarda şeýle 
gözegçiligiň dowamly bolmagyna ýardam 
ediji çäreleriň meýilnamasyny teklip etmäge 
mümkinçilik tapyldy", diýip Türkmenistanyň 
arassaçylyk we keseliň öňüni alyş gullugynyň 
başlygynyň orunbasary Annamyrat Orazow 
nygtady. Bu seminara senagatyň un we duz 
öndüriji pudaklarynyň wekilleri, arassaçylyk 
we keseliň öňüni alyş gullugynyň milli 
merkezleriniň wekilleri we Türkmenistanyň 
esasy ministrlikleriniň agzalary gatnaşdylar. 
Öndürilýän unuň köpüsini we kabul edilýän 
çörek önümlerini netijeli reçlendirmekde 
Türkmenistan sebitde öňde baryjy orna eýe 
we, bu ugurda alnyp barylýan işler edilen 
tekliplere laýyklykda alnyp barylsa, has hem 
uly üstünliklere eýe bolar", diýip uny 
rençlendirmek boýunça maslahatçy jenap 
Piter Ranum nygtagy.  

AIW/AIDSiň öňüni almak: ÝUNISEF AIDS babatynda geçirlen milli maslahaty goldaýar  

ÇAGALARY GORAMAK: Durmuş taýdan üpjünçilik pudagyndaky işlere degişli meseleler boýunça seminar 

MIKRONUTRIÝENTLERIŇ ÝETMEZÇILIGINIŇ GÖZEGÇILIGI: 

Duzuň we unuň hiline gözegçilik etmek ulgamlarynyň kämilleşmegi barada seminar  

öňüni almak meseleleri boýunça Milli maslahaty 
geçirmek bilen bellediler.  Bütündünýä saglygy 
goraýyş guramasynyň goldawynda 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrligi tarapyndan geçirlen şol sene 
milli edaralar we ministrlikler üçin forum bolup 
hyzmat etdi we AIW/AIDSiň ilat arasynda 
ýayramagynyň öňüni almak ugrunda 2005-nji 
ýylda edilýän işler barasynda maglumat alyş-
çalyşygyna gowy mümkinçilik boldy. 
Türkmenistanyň 2005-2010-njy ýyllar üçin AIW/
AIDS boýunça kabul eden milli 
maksatnamasynyň çäginde 2006-njy ýyl üçin gaýry 
goýulmasyz çäreleri kesgitlemek maslahata 
gatnaşyjylar üçin ýene-de bir maksat boldy. 
Geçirlen maslahata Saglygy goraýyş we derman 

senagaty ministrliginiň, Içeri işler 
ministrliginiň, Goranmak ministliginiň, şeýle 
hem AIDSiň öňüni almak meseleleri boýunça 
milli merkeziň, inçe keseliň öňüni almak 
boýunça merkeziň we beýleki jemgyýetçilik 
guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. "AIW/
AIDSiň Gündogar Ýewropada we Merkezi 
Aziýada ähliumumy artýan mahalynda ynsan 
janyna şeýle howp bolup abanýan wirusyň 
öňüni almaklyga adamlaryň bu barada bilim-
düşünjesini artdyrmak arkaly Türkmenistanyň 
gowy taýarlyklydygy örän möhüm bolup 
durýar", diýip, AIDSiň öňüni almak meseleleri 
boýunça milli merkeziň müdiri jenap 
Muhamedow nygtady. 

Bitaraplyk aýynyň 1-nde bütindünýä AIDS 
güni mynasybetly bütin ýer ýüzüniňk 
aýynyň 1-nde bütindünýä SPID güni 
mynasybetly dünýäniň ýolbaşçylaryiklere 
eýe bolar ýola goýduk, şonuň bilen bir hata 
ýolbaşçylary ýokary derejede geçirlen 
bütündünýä  duşuşygynda özleriniň kabul 
eden borçnamalaryny  täzeläp, "AIDSe ýol 
bermezligi we sözlerinde tapylmagy"  wada 
berdiler. ÝUNISEF hem yurt möçberinde 
“Çagalaryň abadançylygynyň hatyrasyna 
birleşeliň, AIDSe garşy göreşiň hatyrasyna 
birleşeliiň” atly kampaniýasyny durmuşa 
geçirmek bilen AIDSe garşy göreşiň 
çäginde öz borçlaryny berjaý edýär. 
Türkmenistanda şol güni ýurtda AIDSiň 
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gatnaşdylar. Şonuň bilen bir hatarda 
olar täze durmuş endiklerini we öz 
deňdeşleriniň hem şol mesele 
boýunça bilim-düşünjesini 
artdyrmak usulýetini öwrendiler. 
Lager Türkmenistanyň Ýaşlar 
Guramasy bilen ÝUNISEFiň 
bilelikdäki tagallalarynyň we BMG-
niň AIW/AIDS boýunça bilelikdäki 
maksatnamasynyň, Beýik 
Britaniýanyň Türkmenistandaky 
Ilçihanasynyň we Migrasiýa 
baradaky Halkara Guramasynyň 
goldawy netijesinde geçirildi.  
Maksatnama AIW/AIDSiň öňüni 
almak meselelerini boýunça milli 

Maksatnama laýyklykda geçirildi we 
Bütindünýä AIDS güni mynasybetli 
Türkmenistanda başlanan maglumat 
kampaniýasynyň nyşanyna öwrüldi. Geçirilen 
özara gatnaşygy, işewirligi talap ediji 
ýumuşlaryň netijesinde lagere gatnaşan ýaşlar 
indi AIW/AIDSiň döremeginiň sebäplerini we 
onuň howplary barasynda has köp bilýärler we 
jemgyýetiň ýaş agzalary hökmünde özleriniň 
ýer ýüzi möçberinde millionlarça adamlaryň 
janyna howp salýan bu derdiň öňüni almakda 

Çagalar özge çagalaryň aýdanlaryna gulak 
gabartmaga ýykgyn edendirler. Bu düşünje 
AIDS keseliniň öňüni almak boýunça tälim 
beriji maksatnama üçin esas edilip alyndy. 
Has anyk aýdylanda, şu düşünje AIW/
AIDSiň öňüni almak meseleleri boýunça 
güýz lagerini geçirmekde itergi bolup 
hyzmat etdi. On günüň dowamynda 16 
ýaşdan 19 ýaşa çenli ýetginçekleriň 30 
golaýy AIW/AIDSiň öňüni almak 
meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga 

neneňsi goşant edip biljekdigi bilen içgin 
gyzyklanýarlar. Sözüň doly manysynda 
adamlaryň janyny ölümden halas edýän bilimiň 
eýesi bolan güýz lageriniň gatnaşyjylary wagyz-
nesihat berijilerdir-ündeýjiler hökmünde 
ýurduň welaýatlarynyň bäşisine hem iberildi. 
Olar gozgalýan meseleler boýunça öz deň-
duşlarynyň aň-düşünjesini artdyrmak boýunça 
başlanan işleri dowam etdirmek maksadyna 
hyzmat etmelidirler. Häzirki wagta çenli bütin 
ýurt boýunça üç ýüz çemesi ýetginçekler 
AIW/AIDSiň öňüni almak meseleleri 
boýunça öz deň-duşlary tarapyndan geçirlen 
şular ýaly tälim beriji okuwlara gatnaşdylar. 
AIDSiň öňüni almak boýunça şular ýaly 
maglumatyň goşmaça derejesinden maşgalalar, 
ene-atalar we jemgyýetler peýda taparlar diýlip 
garaşylýar. "Şular ýaly lagere gatnaşmaga 
mümkinçiligiň tapylanlygyna men örän 
minnetdar", diýip gatnaşyjylaryň biri diýdi. 
Gatnaşyjylaryň ýene-de biri bolan Aýna 
Allaberdiýewa bolsa şeýle diýdi: "Biziň lagerde 
alan maglumatymyz we öwrenen ukyplarymyz 
biziň her günki durmuşymyzda peýdaly bolar. 
Men şol alan bilimlerimi we maglumatymy 
töweregimizdäki ýaşlara ýetirýändigime örän 
buýsanýaryn". 

AIW/AIDSiň öňüni almak: Çagalaryň we AIDSe garşy göreşiň hatyrasyna birleşeliň 
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